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para 
Marcia Cristina Consolim 

Juliano Andrade Spyer 
Luis Eblak de Araujo 

pela vida desta história que fizemos juntos. 

para 
Daphne Patai 

pela interlocuféiO da história oral. 

para Alicel Felipe1 Davi e Pedro 
pelos mesmos motivos de sempre. 

para os Kaiowá 
pela li9éio de vida. 
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Meu canto de morte 
guerreiros ouvi! 

Gonc;alves Dias 



trajetória 
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Um acabar seco, sem eco, 
de papel rasgado 
{nem sequer escrito); 

· assim nos deixaram antes 
que pudéssemos decifrá-los, 
ao menos, ao menos isso, 
já nao digo ... amá-los. ..1 
Carlos Drummond de Andrade - Men,inos Suicidas 

Este texto nasceu da combina~ao do acaso coma perplexidade. 
Reflexoes e muito trabalho se somaram ao estado de espírito que se 
apossou de mim e da equipe que me acompanhava depois dos 
cantatas coro os índios de Dourados, Mato Grosso do Sul. 

Passado o tempo do trabalho de campo, os estudos foram aos 
poucos ganhando forma e se sucedendo em pequenas torres de 
papel. Multiplicaram-se os relatos e com eles muitas horas foram 
consumidas em encontros. Líamos, formulávamos hipóteses, reca
pitulávamos, e, com isso, desenhava-se um mapa capaz de nos 
convencer de algum acerto. Reunióes e reunioes se amiudaram, 
convidando-nos a manter a determina~ao de redigir o trabalho com 
presteza. A urgencia do problema do índio douradense nos convo
cava a diuturnas medita~oes que contrastavam com a necessidade 
de finaliza~ao do texto. Entre fascinados e convictos do significado 
do que fazíamos, vimos evaporadas nossas capacidades de concen
tra~ao em outro assunto que nao o projeto que nutrimos com o 
nome de Kaiowá. Em tomo dele escrevemos, refizemos trajetos, 
imaginamos, aprendemos - sobretudo aprendemos -, percorrendo 
a estrada que funde no academico o compromisso moral e a causa 
dos direitos humanos. 

Primeiro deu-se o circunstancial. Foi ele que nos aproximou 
dos índios da Reserva Francisco Harta Barbosa. A atra~ao pela co
lonia indígena douradense tornou-se irresistível e, até certo ponto, 
inexplicável. Nao oferecemos resistencia ao íma e nos entregamos 
a tarefa de constru~ao deste texto. Nossas preocupa~oes de início 
nao extrapolavam os limites da aventura intelectual e, de repente, 
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convertera-se numa experiencia que questionava os valores mais 
.. recónditos de nossas vidas. · 

Situada em urna rica regiao, aquela aldeia indígena se fez nacio
nalmente conhecida como lugar estranho, ninho de índios que se 
suicidara de forma exótica para nós. Isso tem assinalado a Reserva, 
e também a cidade de Dourados, como um ponto problemático no 
labirinto nacional. A mídia, através da imprensa, do rádio e da 
televisao, tem cuidado de dar urna dimensao sinistra a esses acon
tecimentos que, enfim, mexem com a sensibilidade de todos. Os 
problemas da Reserva contudo, apesar de intensamente divulgados, 
se mostram sem nitidez, embac;ando na mesma circunstancia ques
toes indígenas, douradenses, do estado do Mato Grosso do Sul e 
dilemas nacionais. Neste sentido, como a maioria da populac;ao 
brasileira, havíamos ouvido falar daquela rede de casos intrincados, 
porém, esta nao era mais que urna tragédia distante. Como que 
sonolentos cidadaos, preferíamos creditar ao "interessante" as ra
zoes de nossa visita a Reserva. O apelo para a sonoridade dos di
reitos civis da comunidade indígena aconteceu depois. 

Resultado dos estímulos provocados pela pesquisadora Marina 
Evaristo Wenceslau do CEUD (Centro Universitário de Dourados, 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), deu-se a visita aque
la instituic;ao. O propósito diretor que guiava nossos passos era 
ministrar um curso, rápido, de história oral. Aquele campus finan
ciava a viagem e motivava o desafio que orientou os encontros. 
Decorrencia normal, propusemo-nos a observar a situac;ao dos ín
dios. Com a finalidade de treinar alguns iniciados, fomos para a 
Reserva fazer entrevistás. Em princípio pensávamos conhecer a tri
bo, e pouco mais do que isso ocupava o nosso horizonte de quase 
turistas. 

Na Reserva, a indign~c;ao se instalou de imediato ditando o 
compromisso como desafio. A perplexidade encravada em nossas 
consciencias exigiu urna continuidade que, impelindo-nos, fomen
tou outros lances. O presente trabalho, portanto, pretende ser urna 
traduc;ao, a mais próxima possível, do que nossos olhos, ingenuos 
entao, viram, e do que a nossa perplexidade suscitou. O registro do 
impacto causado em nossa condic;ao de cidadaos brasileiros e de 
trabalhadores da cultura é razao primordial do esforc;o conjunto. 
Nossa tarefa consistiu em dar eco a palavra do índio, mesmo · que 
para isso fosse necessário integrar outras vozes. 

Urna pequ~na equipe composta por mim, historiador. interessa
do em história oral, e dais alunas - Marcia Cristina Consolim e 
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Juliano Andrade Spyer - igualmente envolvidos em pesquisa sobre 
oralidade, rumou por urna semana para Dourados. Entre 4 e 10 de 
maio de 1991 estivemos repartindo nosso tempo com visitas a pes
soas integradas a problemática dos índios e a aldeia, durante o dia, 
e, a noite, curso. Foi muito trabalho e o pouco tempo só foi com
pensado pelo apoio irrestrito e incansável do grupo de suporte de 
Dourados, que localmente se multiplicou para nos oferecer hospe
dagem, informac;oes e carinho. 

As lembranc;as da afetividade oferecida e a eficiencia disposta 
ao nosso labor fertilizaram o solo em que foi semeado o desafio. 
Sobretudo valeu o empenho do pessoal que indicou de maneira 
competente e completa os caminhos que deveríamos trilhar. Sem a 
infra-estrutura que tivemos seria impossível iniciar o trabalho. Sem 
o impulso recebido deles nao teríamos energía suficiente para con
tinuá-lo. A transferencia do conhecimento, profundo e sensibiliza
do daquelas pessoas, aliado ao transito entre as diversas facc;oes das 
tribos, fez com que nós, geometricamente, otimizássemos o tempo. 
Um quarto elemento - Luis Carlos Eblak de Araújo - se juntou a 
equipe, transformando o Projeto Kaiowá num sonho comunitário 
que, de certa forma, reproduzia o espírito tribal adquirido a partir 
da ob_servac;ao dos índios. 

Transcorridas mais de 40 sessoes de estudos, passados dias e 
semanas de frenéticas horas de transcric;ao, textualizac;ao e transcria
c;ao, com o material em maos, voltamos a Dourados, entre 18 e 22 
de julho, para a conferencia dos textos. 

Nova onda de trabalho nos tomou. Foram dias, noites e madru
gadas em que nos empenhamos na finalizac;ao <leste texto. Vimos o 
inverno paulistano passar célere e transformar-se em saudade, ain
da que nossas memórias ancorassem esta experiencia. 
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a formula<;ao de 
urn grupo de trabalho 
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Assim nos deixarom e se deixarom 
ir sem confiar-nos um tra~o 
retorcido ou reto de passagem: 
pisando sem pés em cháo de fumó, 
rindo talvez de sua esbatida mirogem. 

... 

Carlos Drummond de Andrade - Meninos Suicidas 

Num momento em que a comunidade academica brasileira 
descobre que as técnicas de registro e análise da oralidade sao mais 
do que a realizac;:áo de entrevistas, montam-se situac;:oes convidati
vas para a elaborac;:áo de experimentos. Os resultados destas aven
turas excitara alternativas até entao inimagináveis entre nós. 

O Brasil como contexto social é um laboratório vivo, instigando 
a imaginac;:ao daqueles que sonham em documentalizar experien-
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cias de grupos silenciados. E fácil constatar que, em decorrencia 
disso, um pequeno exército de exploradores, entusiasta da nova 
técnica de registro histórico, descobriu a seduc;:ao de "dar voz aos 
vencidos". Ainda que esta alternativa merec;:a cuidados conceituais 
e até filosóficos, nao se pode deixar de enquadrá-la como índice do 
desafio norteador de urna outra necessidade: relacionar o conheci
mento com a realidade política. Assim, as técnicas de história oral 
inaugurara em nosso país um genero até agora pouco prezado, ain
da que fundamentalmente importante - a história pública-, ca
paz de fazer veicular o saber em sua dimensao social mais ampla. 
A história oral, como tributária da história pública, se remete ao 
leitor comum, vigorando o princípio que privilegia o social como 
alvo do conhecimento. 

Porque no Brasil segmentos da populac;:ao tem sido contempla
dos apenas pela documentac;:ao externa, produzida "sobre" eles, 
qualquer nova proposta que se oriente em cortar o caminho dispos
to pelo "outro", se mostra digna de considerac;:ao. Métodos e proce
dimentos de trabalho, contudo, merecem discussao, a fim de se 
esclarecer trajetos e explicar atitudes. Nessa conduta, aliás, reside 
o caráter público do procedimento da história oral. 
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Antes de mais nada é importante que se considere o significado 
" da inscric;ao deste trabalho nas linhas da proposta academica. Fala

se, porém, de um novo discurso universitário empenhado no envol
vimento de maiores contingentes de leitores. Concomitantemente 
deve ser salientado que a proposta de um estudo de apelo amplo, 
nao apenas voltado ao público especial, se diferencia do mero tra
balho constatativo. Pelo contrário, o que se propoe é um texto aces
sível, aberto, de leitura agradável, mas que exponha de forma pene
trante o problema da colonia indígena de Dourados. No caso, a 
questáo mestra inspiradora deste trabalho foi o suicídio dos índios 
sul-matogrossenses e com isso se afirma que este esforc;o universi
tário é público porque se remete a urna proposta socialmente com
prometida e ao mesmo tempo "científica". Pretende-se um texto 
acessível, aberto, mas também a ser cifrado pelo reconhecimento 
dos pares. 

O entendimento do papel da cultura academica dentro de inte
resses sociais imediatos implica urna tomada de posic;ao sobre o 
sentido do conhecimento e da história enquanto mediadora da re
flexao de um problema nacional, de expressao contemporanea. Assim 
o andamento metodológico se impoe como fundamental para dis
tinguir o trabalho de história oral do jornalístico. Visto que aquele 
se pauta pela reflexao cautelosa e este pela denúncia imediata, entre 

. os dais generos se estabelece urna diferenc;a e urna igualdade que, 
ambas, merecem pondera~oes. 

O jornal lanc;a no espac;o coletivo situa~oes de transparencia ime
diata, sem que contudo se enverede na determinac;ao dos motivos 
geradores ou em reflexoes demoradas e tecnicamente complexas. 

A cultura academica, revigorando um comprometimento com o 
meio que a justifica, modernamente se esfo~a para deixar de ser urna 
entidade passiva e se propoe interferir na transfonnac;ao social. A 
sincronia com a realidade imediata se materializa como forma de 
aplicac;ao da pesquisa em sentido pleno. Com instrumentos diferentes, 
as duas soluc;oes - a história oral e o jomalismo - se poem como 
analistas. Ainda que tematicamente próximas, entre eles se intercalam 
circunstancias distanciadoras: ritmo, tempo de elabora~o, intensida
de argumentativa e sobretudo a reflexao histórica. 

Na sociedade de massa, nao há como trac;ar urna linha margina
lizadora do jornal. É através dele que as noticias emergem e ganham 
dimensao. Os académicos, contudo, podem se utilizar das referen
cias expostas nos noticiários e ir mais fundo em suas pesquisas e 
análises. Foi isso o que procuramos fazer. 
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Atraídos pelo alarde jomalístico, procurados para tentar outra 
alternativa de reflexao, nos propusemos a treinar um grupo para 
fazer história oral de vida. 

História de vida de índios era-nos urna aventura absolutamente 
inédita. Mesmo conhecendo trabalhos propostos para outros con
textos, a experiencia indígena brasileira se mostrava distante. O 
longo treinamento que tínhamos era de inspirac;oes metodológicas 
e teóricas, nutridas em urna perspectiva urbana, industrial e nítida
mente europeizante - reconhecemos agora. Tivemos de, em conta
to com os índios, sugerir técnicas, fabricar soluc;oes e sobretudo 
imaginar alternativas que, para nós, eram absolutamente desconhe
cidas. Todo trabalho se mostrava como urna prática inaugural, de 
reaprendizado pelo menos. 

Nesse trajelo a equipe se fez. O adensamento dos argumentos 
que juntávamos propós urna fusao estranha, na qual as identidades 
individuais, expostas ao denominador comum do trabalho, acaba
ram por aliviar as distancias entre "sujeito" e "objeto", entre profes
sor e assistentes de pesquisa. Mesmo tendo urna lideranc;a clara 
<litada pela prática de trabalhos anteriores, a equipe se exercitou na 
isonomia. Juntos atravessamos os atalhos mais difíceis e as soluc;oes 
foram adotadas depois de diálogos. 

Metodologicamente, os primeiros problemas que tivemos seor
ganizaram por contraste. Havíamos proposto para o curso oferecido 
técnicas de história oral individualizadas. Pensávamos poder elabo
rar entrevistas compatíveis com critérios "normais", isto é, de urna 
pessoa para outra, emoldurados por condic;oes favoráveis, conside
rando como tais: espat;o fechado, privacidade, nao-interferencia de 
terceiros; enfim imaginava-se a condic;ao do branco "civilizado" 
como ideal. 

Nao poupamos esforc;os na instrut;ao para o trabalho de campo. 
Em Sao Paulo buscamos a literatura disponível sobre o assunto. 
Livros e artigas jornalísticos foram assumidos como fontes de su
gestoes e procuramos absorver outros dados e informac;oes acessí
veis. Em Dourados, passamos longas horas ouvindo a equipe de 
apoio, conferindo anota~oes, supondo vieses explicativos, estabele
cendo possíveis. Toda essa montagem prévia viu-se comprometida 
com a realidade que nos desarmava e parecía vencer. 

Chegamos num domingo de manha a Dourados e logo deu-se a 
primeira visita a Reserva. O resto do dia e a noite passamos cole
tando informac;oes e nos familiarizando com o cenário, lendo as 
noticias arquivadas dos jomais locais. 
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Na segunda-feira, bem cedo, partimos para a realizac;ao de urna 
" série de entrevistas. Dotados de gravador profissional - discreto, 

ainda que possante -, fomos visitar o capitao !reno. Preparados 
para conhecer um velho de mais de noventa anos, ludo o que fize
mos foi urna sensibilizac;ao da equipe para conversar com um índio 
idoso, com aquele que é respeitado como o mais sábio de todos. 
Considerac;oes vagas, reconhecemos agora, mas tratava-se de um 

, . 
mero exerc1c10. 

Chegar a casa do capitao foi em si uma viagem cultural e outra de 
emoc;oes. Interessante: a pobreza e a injustic;a materializadas nos par
cos pertences do chefe, nao debilitaram a percepc;ao da solenidade do 
encontro. Havia algo de mítico no ar e daí a raiz do fascínio. 

Ante o velho !reno e sua família, sentindo-nos estrangeiros de 
nós mesmos, a equipe comec;ou a ver os problemas "metodológi
cos" com outros olhos. Éramos colonizados pela situac;ao que rela
tivizava o papel de quem ensinava e de quem aprendia. A etiqueta 
dos Kaiowá nos inundou de simpatia e ternura. Sorrindo, o velho 
cacique convocou suas filhas e netos para que fossem trazidos ban
cos. Cuidado o nosso conforto, sentados no terreiro da modestíssi
ma casa, iniciamos uma conversa de significados mais profundos 
do que pudíamos imaginar. Nossa acompanhante local ofereceu de 
presente ao velho cacique um pacote de mate, e comec;amos a con
versa solicitando autorizac;ao para gravar. 

Entre galos cantando e um impertinente cachorro. que nos estra
nhava, fomos comec;ando a entrevista. Fácil aquilatar as dificulda
des que tivemos. Era toda a família que se agregava em nossa volta, 
e ainda que de início apenas o velho Irene falasse, a idéia de comu
nidade familiar se impós de tal maneira que parecía impossível 
quebrá-la. Mesclando o prazer da mera conversa com a vontade de 
fazer entrevista, consideramos como próxima a altenativa do fracas
so. As contradic;oes, aliás, se instalaram também na própria equipe, 
que nao conseguía se impar, a ponto de provocar a privacidade que 
achávamos necessária para o bom termo da gravac;ao. Outras arestas 
se apresentaram e tivemos de aprender rapidamente como incorpo
rar palavras da língua guarani-kaiowá, como seguir o raciocínio 
narrativo que percorria caminhos tortuosos, e, sobretudo entender 
a sofisticada lógica daquele grupo. 

A opc;ao de trabalho era por entrevistas de história de vida, 
sendo que as mesmas deveriam transcorrer em um ritmo esponta
neo, sem rígida conduc;ao. Entrevistas "nao-diretivas" seriam o me
lhor mecanismo de captac;ao dos relatos pessoais. Queríamos a his-
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tória do índio, colhida de primeira água, dita por eles mesmos. Era
-nos evidente que a entrevista "nao estimulada" poderia dar mais 
largueza para os índios e assim, sem a conduc;ao característica das 
gravac;oes temáticas, esperava-se uma abertura maior para o discur
so do índio. Nossa única investida guiava a formulac;ao de urna 
"pergunta de corte". Pensando que "pergunta de corte" significa o 
elemento fundamental e comum pelo qual devem passar todas as 
entrevistas, escolhemos a questao relativa as mortes como linha 
atravessadora das narrativas. Era-nos fundamental que em algum 
ponto da entrevista se visitasse o assunto do suicídio indígena, 
contextualizado na vida dos depoentes. 

Mantivemo-nos, de início, na rota imaginada, mas a inerencia 
das diferenc;as entre eles e nós inibiram o quadro das espontanei
dades. Afinal, se impunha a inevitável distancia entre brancas que 
chegavam de carro, com gravadores, roupas boas, presentes, e os 
índios pobres. Estes aliás, eram mais urna vez "visitados" e em 
decorrencia, convidados a "contar" alguma coisa. A presenc;a de 
amigos comuns facilitou muito, é verdade, mas de qualquer forma, 
seria impossível criar urna situac;ao de igualdade. De gravador liga
do pretendíamos ouvir, mas quase sempre o interlocutor esperava 
urna pergunta, incerto de estar correspondendo a expectativa. Apren
dendo desde logo que o índio, por mais solícito que seja, é geral
mente um ser de poucas palavras, vimo-nos exaltados a tentativa de 
superac;ao dos inefáveis "diálogos eco". Porque preferimos fugir das 
fórmulas de entrevistas onde o perguntador elabora o texto e o 
índio repele suas últimas palavras, precisávamos ganhar tempo para 
o conhecimento minimamente frutífero que nos garantisse a estru
turavao da entrevista. 

O abandono da noc;ao de tempo foi um recurso imediato e 
imperativo. Logo percebemos que seria inviável qualquer objetivi
dade e rapidez. Era o tempo deles que nos determinava e aprende
mos cedo que aquele encontro seria demorado. Antes da gravac;ao, 
portanto, a familiaridade se impós e eles cuidaram de facilitar tudo. 

Iniciada a gravac;ao propriamente dita, encaminhada a narrativa 
que tinha como proposta inicial o estabelecimento de uma seqüen
cia cronológica, na medida do possível, trocávamos as solicitai;oes 
de perguntas por comentários sobre o que havia sido dito anterior
mente, fomecendo elementos para que o entrevistado continuasse 
sua fala. Paradoxalmente, desde que a gravac;ao comec;ou a fluir, 
outras vozes, de familiares, integraram o discurso. Progressivamen
te mais pessoas, parentes que moravam próximos, se somavam ao 
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núcleo do capitao. O caráter coletivo da entrevista mostrava-se ine-
.. vitável, convidando-nos a imaginar estratégias para o estabeleci

mento do narrador. Paralelamente a narrativa exibia-se sem contra
di~ao, apesar das muitas falas que repontavam. Estávamos descon
certados, mas, movidos pela curiosidade, acabamos por levar avan
te, até o fim, a entrevista. Afinal se nos evidencian que o discurso, 
a pesar de dirigido por um narrador, espelhava as marcas de urna 
fala comunitária. 

Procedida aquela grava~ao, no período da tarde, fornas encon
trar o índio Albino, autor de um projeto que tem entusiasmado 
várias pessoas. Em frente de sua casa - tao rústica quanto a ante
rior -, instalava-se o mesmo procedimento: a família, composta de 
mulher e filhos, agregou-se a nós. Explicado o projeto, outra vez, 
apesar da narrativa dominante ser a do índio, a voz de sua esposa 
repontava. As interferencias da mulher eram absolutamente perti
nentes e quando nao complementavam a fala do marido, propu
nham lances de interesse capazes de iluminar o assunto. 

Entre curiosos e tecnicamente aturdidos pelo inusitado da ques
tao, tínhamos a frente o desafio acrescido de mais urna experiencia 
valiosa, ainda que de dificil controle. Magicamente, para a nova 
cena, parecia que os mesmos galos e o impertinente cachorro do 
velho Ireno haviam se transferido. Repetia-se a proposta comunitá
ria de entrevista e se levantava a inviabilidade de pensá-la de outra 
maneira. 

Ao fim do dia, a equipe reunida, enfeiti~ada e ansiosa, buscava 
alternativas. Basicamente tínhamos de responder a duas perguntas 
técnicas: quem seria considerado narrador, e como tratar as interfe
rencias de terceiros (de quartos, de quintos ... ). Além disso, era-nos 
essencial perceber quais os motores causais da problemática do 
índio, principalmente dos suicídios. Podemos afirmar que urna outra 
ordem de fatores se apresentava: como captar a problemática atra
vés das histórias das vidas que ouvíamos de vozes plurais de cada 
comunidade familiar. 

Insistentes, decidimos que valeria a pena continuar o trabalho, 
tentando nos repartir em dais grupos para testar melhor as possibi
lidades e ver se, sornadas mais grava~óes, poderíamos ter um resul
tado diverso do conseguido até entao. 

Na manha de ter~a-feira, os dais assistentes partiram para a 
casa do índio Agostinho, cidadao lúcido que era capaz de urna boa 
síntese da problemática da Reserva. Esta experiencia, éontudo, foi 
frustrada por problemas técnicos da grava~ao. Por outro lado, eu, 
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acompanhado da guia local, fui para o Pasto da FUNAI como fito 
de entrevistar o capitao Biguá, um dos capitaes da Reserva. Em 
ambas as experiencias, repetiu-se o modelo comunitário de entre~ 
vista. No primeiro caso, por se tratar de encontro feito na casa do 
índio, seria natural o convívio de outros membros da família, mas 
depois estranhamos que no Posta, num lugar supostamente buro
crático, tivéssemos também a presenca de "estranhos". Curiosamen
te isso ocorreu sem que nos assustássemos. Já algo mais preparados 
para entrevistas com vários narradores, soubemos enfrentar melhor 
o caso e principalmente na grava~ao com o capitao Biguá, foi até 
providencial a chegada, nao planejada, do outro, Carlita. O discurso 
central, neste caso, foi do capitao Biguá, mas ao final Carlita impos 
sua fala. Nos casos familiares, como as vozes repontadas eram com
plementares, depois de um árduo trabalho de edicao, as integramos 
na história central. No segundo, dada a especificidade dos assuntos 
assumidos e a significa~ao diferenciadora da "voz complementar", 
a entrevista foi desdobrada. 

Terminadas as sessóes com os indios, novamente nos reunimos 
para discutir o andamento das entrevistas. Mediante a insistencia e 
a necessidade de responder ao desafio emergente do inusitado das 
gravacóes, aquela altura, nossa investida inocente já havia se con-
vertido em. um projeto. . 

Aturdidos pelo impacto dos encontros na aldeia, a equipe se 
propos montar algumas hipóteses de trabalho. Estas, se elaboradas, 
inegavelmente auxiliariam a conducao das grava~oes. Víamos que 
se integradas em um processo explicativo, histórico e transcenden
te, as vidas narradas fariam mais sentido; Da mesma forma, as ver
sóes sobre as martes dos índios se faziam mais profícuas porque 
integradas nas histórias pessoais. A proposta de um parimetro para 
a contemplacao da problemática servirla de pressuposto a ser con
firmado ou nao. Sentimos necessidade deste apoio, visto que tanto 
os informantes locais como os proprios índios . apresentavam urna 
gama fabulosa de assuntos e dados e que se cada um deles era 
explicativo em si, em conjunto confundia a todos, anulando-se uns 
aos outros. Assim, se isoladamente cada argumento era válido, nao 
parecia convincente creditar fo~ ao conjunto. 

Seria ingenuo fazer urna pesquisa para aquilatar al vivo o óbvio. 
Logicamente todos os fatores reunidos se aderem para pesar na 
destruicao das culturas submetidas; mas seria só isso? Existiriam 
aspectos novas neste processo? O que procuramos entenderé como 
os indivíduos percebem e reagem as investidas e como incorporara 
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as martes. Pensamos que, se explicitadas, algumas razóes colhidas 
da fonte imediata - dos índios e de seus pares de convívio, os 
brancas -, poderiamos dar mostras diferenciadas do processo. 

Intensas discussoes se abriram. Partindo do fato concreto de 
que o moto contínuo do problema situa-se na incompatibilidade 
entre duas culturas que se diferenciavam - a de parcela conside
rável dos brancas que sem critérios éticos tenta avassalar os índios, 
e destes que reagem a imposi~ao dos brancas -, procuramos per
ceber o drama através do motivo público que tem agredido a socie
dade nacional: os suicídios, seus impactos nas vidas daquela comu
nidade e suas causas, fatores esses percebidos pela popula~ao que 
imediatamente os padece. 

As alternativas iniciais caminharam para duas linhas distintas. 
Primeiro optamos por esquematizar as condi~oes materiais de so
brevivencia da aldeia e, a partir delas, perceber os dilemas indíge
nas. Em segundo lugar, acreditamos que as decisoes das tribos, em 
vista da reorganiza~ao simbólica e das novas formas de manifesta
~oes culturais valeriam como complemento. Com isso conferíamos 
ao grupo indígena estágios de decisoes e nao encararíamos o suicí
dio como urna decorrencia pura e simples. Porque estamos garan
tindo que a escolha do suicídio é urna op~ao cultural, expressa 
também numericamente, partimos do ponto que delega a decisao 
dos indivíduos um posicionamento grupal. Nosso míster, portanto, 
dirigiu-se mais a percep~ao dos parques desta escolha do que a 
passividade de índios que estariam se destruindo, ante a pressao de 
dominadores cruéis, violentos e inescrupulosos. 

Por óbvio, n1esmo que simples, o esquema inicial foi norteador. 
Ele ~os pareceu útil e prudente porque se mostrava como mínima
mente capaz de dar abrigo as informa~oes colhidas. Funcionou 
mesmo como urna ossatura elementar, mas estruturadora de alter
nativas a serem comprovadas. 

Metodologicamente contudo, mantinha-se claro que estávamos 
fazendo história de vida e nao um trabalho temático. A especifici
dade da colonia escolhida levava a pensar que o grupo ainda viria 
a ser o elo instaurador da vida coletiva. O sentido do relato existen
cial refletia a identidade comum que seria o guia condutor do en
tendimento comportamental do grupo. 

Falamos agora de urna história de vida porém que abriga um 
assunto comum a coletividade: a questao da marte autoprovocada 
entre os índios. Impos-se-nos rapidamente a n~o de que aqueles 
falecimentos eram diferentemente agressivos. Para os brancas signifi-
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cavam urna coisa e para os índios outra. Para os brancas implicam em 
op~oes individualizadas, o que nao era verdadeiro para os índios. 

Arrebatando nossa aten~ao, a projec;ao conceitual da marte pelos 
índios convidou-nos a observar as interessantes maneiras dos tratos 
tumulares e das referenciac;oes da palavra suicídio pelos índios. 
Curiosamente, apesar de existente, alguns dos melhores conhecedo
res da língua guarani-kaiowá nao conhecem esse vocábulo em seus 
idiomas e que muitos outros quando o usam em portugues, se va
lem de varia~oes como "assuicidamento". Constatamos que aquela 
noc;ao tem sentidos diversos dentro e fara da aldei~. . , . 

Como pressuposto básico, elevávamos a categoria de pnncip10 
a idéia de que seria inviável "dar voz" ao índio se esquecessemos 
a do branca. Índio e branca se justapoem para compor a história 
daquela comunidade do Mato Grosso do Sul. Um _nao ~e. e?'plica 
sem o outro, na mesma medida em que a Reserva nao eXIstir1a sem 
Dourados. Aprendemos entao que a voz do índio nao é solitária e 
que ela só pode ser ouvida se seu interlocutor estiver fazendo-lhe 
coro. Ainda que o índio fosse al~ado as gambiar~as. e dele fosse o 
papel principal, sem seus parceiros brancas seria impossível dar 
dimensao as suas vidas. Mas - novas problemas -, quem esco
lher? quais brancas comporiam a cena? como acercá-los? Desafios. 

A prática de história oral indica que um dos me~hores ~ec~rsos 
para se determinar urna colonia de. narradores é o s1stem~ in~itul!
do "rede", onde a comunidade de interesses é dada pela indica~ao 
seqüencial dos participantes. A rede, no caso, se fez mais ou menos 
automaticamente: a medida que exibíamos nossa necessidade, al
guém nos dava os elos necessários para a formula9ao da corre~te. 
Assim, íamos juntando os fragmentos capazes de compor o mosaico 
desejado. 

Na quarta-feira (8 de maio), convictos de que tínhamos de 
multiplicar nosso tempo, outra vez, dividimos a equipe e enquanto 
os dois assistentes partiram para a casa do índio Joao Machado, eu 
me dirigí ao reconhecimento da Reserva, verificando as condi~oes 
de ocupa9ao da área pelas diversas tribos. Jo?~ Machad~_ é urna 
pessoa interessante que sendo professor, adquinu urna visao bem 
formulada da problemática geral. Por outro lado, sua mulher Ar
minda, iletrada, é dona de um saber diverso e extremamente curio
so e pontuando sua visao de mundo de casos articuladores. Spyer 
gravou Joao e Consolim, Afminda. 

A tarde fiz a gravac;iio da história do ex-capitao, índio terena, 
Ramao. Nos tres casos foram sornadas outras perspectivas da realidade 
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tribal. Sendo que a Reserva é povoada por grupos diferentes, ficou 
,,. patente a existencia de duas correntes interpretativas dentro da aldeia. 

De um lado se posicionavam aqueles que acharo que "índio é indio" 
e que sob tal "identidade" há urna espécie de "democracia tribal" que 
permitirla um convívio "fraterno". Out.ros, delegam a supremacia dos 
terena urna verticalidade que impoo conflitos entre as fac~Oes. De 
qualquer forma, ficava-nos evidente que um dos pontos de atrito entre 
os grupos dava-se exatamente na identifica~ao, apriorística, das tribos 
como se fossem urna só massa. Intuímos também hipoteticamente que 
esta percepc;ao era um crudelíssimo mecanismo de enfraquecimento 
das resistencias. Esse recurso, é conveniente lembrar, tem atuado em 
favor dos brancos, através da existencia de urna legisla~ao que assume 
a todos como "índios". 

Apesar de poucas entrevistas e porque nao dominávamos vasta 
gama de temas abordados nas grava~oos e conversas paralelas, vimo
-nos convidados a abrir o projeto para outros segmentos que nao os 
índios. Os chamados brancas, alguns deles que afina} repontavam 
como personagens intimamente ligados ao universo do índio, foram 
assumidos como faces da mesma moeda. Desse modo, resolvemos 
entrevistar um casal que, além de nos ajudar na elabora~ao da 
pesquisa, tem amplo conhecimento da problemática da aldeia. Ire
ne Rasslan foi entrevistada pela assistente da pesquisa, enquanto eu 
procedia a gravac;ao de seu marido Sultan Rasslan. Estes depoimen
tos foram básicos para evidenciarmos as diferenc;as entre os discur
sos e mais ainda as diferentes formas de abordagens dos mesmos 
problemas. 

Nosso apoio central em Dourados era Marina Evaristo Wences
lau, conhecedora de longa data das circunstmcias da Reserva. Aberta 
a todo tipo de infonna~ao, serviu de orientadora e funcionou como 
o interlocutor capaz de fornecer as linhas mestras de comprovac;ao. 
Assim, ainda que ela fosse nosso contato mais constante e a maior 
fonte de apoio, decidimos nos valer de sua história em último lu
gar. Partimos dela, de sua experiencia e incontável generosidade, 
mas trilhamos por caminhos que comprovassem (ou nao) suas hi
póteses. Ela, aliás, bem como vasta gama de pessoas com quem 
conversamos sobre o assunto, tinham razoos subjetivas para respon
der a respeito dos motivos dos suicídios. Quase sempre as explica
~oos esbarravam naquelas comumente difundidas, e eram orienta
das á partir de generalizac;oes, nas quais as pessoas com~avam a 
contar inúmeros casos. As "histórinhas", todas interessantes e reve
ladoras, nao se constituíam em explica~oes. Representavam, isto 
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sim, uma forma de dizer reveladora de que ainda os brancos estao 
carentes de explicac;oes que respondam aos problemas. 

Na seqüencia da elaboni~ao do projeto, a equipe se aprendia 
como tal. O fato de tennos uma mulher como assistente de pesqui
sa, Marcia Cristina Consolim, ajudou imensamente na tomada de 
depoimentos femininos. Isso, se nao é tao expressivo entre as 
mulheres brancas, tomou-se essencial para as índias. Alías, foi nas 
asas desta possibilidade que aprendemos, no campo, o significado 
da pluralidade de tipos para a formulac;ao de urna equipe. Por outro 
lado, nao faltaram vantagens para que um assistente, aluno jovem, 
Juliano Andrade Spyer, suprisse com vantagem a figura do profes
sor que tanto por forc;a do comando como da idade, se afigurava 
como inibidor das grava~óes feítas com outros jovens e mesmo com 
índios. Certamente as vantagens de urna "autoridade" valeram para 
determinadas grava~oes, mormente aquelas feítas com as lideran~as 
mais convencionais e com aqueles que reclamavam urna responsa
bilidade ditada, inclusive, pela condiQao de profissional. 

Ao fim de cada dia, fazíamos nossos cademos de campo. Indivi
dualmente escrevíamos nossas experiencias e tecíamos, com os fios de 
nossas intuiQóes, os comentários que seriam trocados no dia seguinte. 

Tomava-se límpida, com o fluir do tempo, a idéia de que es
távamos buscando as histórias filtradas pelas experiencias da lide
ranQa. Ainda que gra~as a espontaneidade oferecida pelo acaso, 
fosse gravada urna entrevista com uma índia "comum", esta foi 
incorporada as vozes líderes porque atuava como contraponto, es
sencial e básico, para dar vazao a dissonAncia dos chefes. Na tarde 
do mesmo dia continuamos as gravaQoes, senda que um dos assis
tentes, Spyer, tomou o depoimento de um professor de geografia da 
Universidade, conhecido como Tetila, elemento preocupado coma 
biografia de um líder, o índio Marc;al de Souza, assassiriado em 
1983. Foi também gravada por mim a narrativa de urna índia gua
raní, Edna, estudante do curso de história do CEUD. No caso de 
Tetila, transparecia a problemática do índio passada para as causas 
de certo segmento da sociedade branca, inconfonnada coma situa
c;ao. De out.ro angulo, a entrevista da guaraní Edna indicava um 
posicionamento índio que procurava controlar o código do branca 
para propor equilíbrios. 

A seqüéncia dos registros dilatava as possibilidades analíticas. 
Sentíamos que em vez de fechar o laque de alternativas estávamos, 
conscientemente, abrindo-o e isso ditava o caráter público do pro
jeto. Pretendíamos sornar alternativas e nao solucionar problemas. 
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No dia seguinte, os assistentes colheram a entrevista de Nicolau 
" Machado, e fizeram urna visita a escala Arapora, conhecendo bre

vemente o funcionamento da vida da aldeia. Eu gravei a entrevista 
com o Reverendo Orlando, antigo chefe da Missao Kaiowá. Esta 
entrevista que contou com a present;a de sua filha, descortinou urna 
explicat;ao importante sobre questoes da religiosidade e do papel 
das Igrejas entre os índios. Como as causas do suicídio sao atribuí
das as Igrejas, particularmente as pentecostais, valeu o confronto de 
testemunhos apostas. 

Independementente destas gravat;oes, outras conversas foram 
mantidas com informantes locais, tanto nos intervalos como nos 
dias seguintes. Resolveu-se contudo publicar o texto contando com: 
esta introdut;ao, os depoimentos e uma breve conclusao. Isso por
que daria forma a um conjunto de temas e de experiencias variadas 
onde estariam amalgamados os posicionamentos colhidos e a nossa 
organizat;ao enquanto pesquisadores. A pluralidade de problemas 
sornada a variat;ao das perspectivas se nos afigurou como um ponto 
inicial para a molduragem de um quadro indicador da problemática 
dos índios de Dourados. 

A continuidade do projeto nos levou até Aquidauana, cidade do 
mesmo estado, já na boca do Pantanal sul-matogrossense, onde 
pudemos - grat;as a amabilidade de um grupo de colaboradores, 
também sob o auspicio da Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul -, visitar urna outra aldeia, terena. Esta situa~ao foi fundamen
talmente importante para o estabelecimento de um critério compa
rativo. Ainda que breve, a visita descortinou duas possibilidades 
comparativas: primeiro, como vivem índios de urna tribo única e 
legada ao próprio desenvolvimento, e segundo, como se estrutura 
urna aldeia distante rnuitos quilómetros da "civilizai;ao". 

Entre 18 e 23 de julho, voltamos a Reserva e visitamos os en
trevistados. Lemas e gravamos as conferencias dos textos já produ
zidos, obtendo a autorizai;ao para a publicai;ao. Enquanto. visitáva
mos o casal Rasslan, o índio Nenito, espontaneamente, apareceu. 
Como no caso do capitao Carlita e da índia Arminda, o seu teste
munho foi inco;rporado ao conjunto <leste trabalho. 
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Niio se f eriram no pr6prio carpo, 
mas neste em que sobrevivemos. 
Em nosso peito as punhaladas 
sem marca - sem sangue - até sem dor 
contam que n6s é que marremos 
e sáo eles que nos mataram 

Carlos Drummond de Andrade - Meninos suicidas 

Qualquer processo de transcrir;ao de fitas é complexo e exaus
ti vo. Esse, contudo, superou os limites por nós conhecidos. Nao foi 
propriamente o volume de fitas que nos perturbou. Também nao 
foram as horas a mais investidas na compreensao da fala dos índios 
que multiplicaram os nossos esforr;os. Ainda que o trabalho fosse 
feito coma rapidez possível e com prazer, mantivemos o princípio 
da prudencia como guia. O que mais nos ocupou foram as decisóes 
metodológicas adotadas em face das condir;óes das narrativas. Por
que os índios ditavam as possibilidades de contexto das entrevistas, 
e dado o fato de que muitas pessoas participavam de suas falas, a 
solur;ao deste probl~ma foi-nos fatal. A partir do contexto gerado 
pelos índios, assumimos o caráter coletivo da narrativa, ainda que 
optássemos pela instaurar;ao de um narrador. Por sua vez estepas
sava a ser nao um representante do grupo, mas a sua fala foi assu
mida como expressao da voz comunitária. Urna fala aliás passível 
de ser "possuída" por qualquer pessoa do grupo. Mantivemos o 
autor para registrar o momento de "sua" expressao, mas eslava acer
tado que a experiencia individual é filtrada pela coletiva que marca 
a cadencia da vida kaiowá. 

Estabelecer o narrador foi urna tarefa insana. Passados os dile
mas do trabalho de campo, outra vez se abateu sobre a equipe a 
desconfianr;a da impossibilidade da finaliza~ao do projeto. Foram 
longas horas discutindo detalhes, ouvindo fitas, fazendo e refazen
do as conversas gravadas. Outra vez montamos hipóteses e estas, 
ainda que agora mais objetivadas as solur;óes metodológicas, fize
ram com que refinássemos algumas alternativas que precisam ser 
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explicitadas, a fim de esclarecer o leitor. Endossando o óbvio prin
" cípio de que nao é possível escrever como se fala, reeditamos os 

procedimentos técnicos assumidos em trabalhos anteriores. 
Entendendo que o pós-campo implica tres estágios diferentes, 

passamos cuidadosamente a cada fase, dedicando-lhe o máximo de 
tempo possível. A primeira etapa foi a de transcric;ao. Entendendo
-se por transcrever a passagem fiel do que foi dilo para agrafia, nao 
se mudava nada. Por prudencia resolveu-se que por mais facilitador 
que fosse nao deveríamos suprimir esta fase. Assim, tendo optado 
por fazer urna entrevista de cada vez, por primeiro líamos as trans
cric;oes feitas, procurando marcar as palavras-chave. 

t A func;ao da palavra-chave é básica e fundamental. É por ela 
que se define a musicalidade da entrevista e se afianc;a o tom pre
tendido pelo narrador. Curiosamente na conferencia do texto final 
com os depoentes verificou-se que estes se reconheciam no texto a 
partir de alguma "chaves" ou vícios de linguagem expressos. 

Estivemos atentos a "traduc;á.o" da fala para a escrita. Isso con
tudo com agravantes, pois nao se tratava de urna fala qualquer. 
Eram. na verdade. duplas as tarefas de afinac;ao de códigos: primei
ro de passagem do oral para o escrito, segundo da fala de índios 
para o código do branca. Nesta etapa mantivemos inclusive os erras 
de portugues. os silencios. as contradic;oes. risos e lágrimas. A iló
gica de algumas falas e inconclusibilidade de outras eram proviso
riamente mantidas e tuda era levado para discussoes em grupo. 

A etapa seguinte. como nao poderia deixar de ser. nos remeteu a 
anulaqao da voz do "entrevistador". dando espac;o para a fala do 
narrador. Passávamos entao da mera transcric;ao para a textualizac;ao. 

Textualizac;ao é um estágio mais graduado na feitura de um 
texto de história oral. Consta desta tarefa a reorganizac;ao do discur
so, obedecendo a estruturac;ao requerida para um texto escrito. 
Através da soma das palavras-chave. estabelece-se o corpus, isto é, 
a soma dos assuntos que constituem o argumento. Faz parte do 
momento da textualizac;ao. a rearticulac;ao da entrevista de maneira 
a faze-la compreensível. literariamente agradável. Nesta fase anula
-se a voz do entrevistador e passa-se a supressao das perguntas e 
sua incorporac;ao no discurso do depoente. Estes recursos, além de 

f possibililar textos mais agradáveis, provocam a realizac;ao do envol
vimento do leitor. 

Roland Barthes propós o chamado "teatro de linguagem" e atra
vés dele nos valemos para operar a fase final de trabalho dos dis
cursos: a transcriac;ao. Teatralizando o que foi dilo, recriando-se a 
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atmosfera da entrevista, procura-se trazer ao leitor o mundo de 
sensac;oes provocadas pelo contato, e como é evidente, isso nao 
ocorreria reproduzindo-se o que foi <lito palavra por palavra. 

Este procedimento implica técnicas sofisticadas que tem como 
fito trazer ao leitor a aura do momento da gravac;ao. Este complexo 
processo se compromete coma transformac;ao completa da entrevis
ta em escrito a ser lido em outro contexto. Urna grande lic;ao disto 
foi dada por Gabriel Garcia Marques em seu célebre Relato de um 
náufrago (Record, Rio de Janeiro, 1970); aliás, a este respeito ele 
mesmo mostra como se <leve proceder no caso do registro de algu
ma história de vida: "Acho que a melhor maneira é ter urna longa 
conversa, sem que o jornalista tome notas. Depois ele deveria pen
sar na conversa e registrar as impressóes do que sentiu, nao neces
sariamente usando as palavras exatas que lhe foram ditas" e com
plementa "Nao foi com perguntas e respostas. O marinheiro apenas 
contou suas aventuras e eu as reescrevi, tentando usar as palavras 
dele. na primeira pessoa, como se fosse ele quem estivesse escre
vendo" (Os escritores: as históricas entrevistas da París Review, Cia 
das Letras, Sao Paulo, vol.2,p. 326). 

O fazer do novo texto permite que se pense a entrevista como 
algo ficcional e, sem constragimento, se aceita esta condic;ao no 
lugar de urna cientificidade que seria ainda mais postic;a. Com isso, 
valoriza-se a narrativa enquanto um elemento comunicativo prenhe 
de sugestóes. Convém nao admitir o sentido pleno do falso nesta 
técnica. As entrevistas reeditadas sao muito trabalhosas e para que 
o "teatro" se realize impoem-se situac;oes variadas, e nao raro a 
complementac;ao de palavras e frases que nao foram mais que insi
nuadas. Neste procedimento urna atitude se torna vital: a legitima
c;ao das entrevistas por parte dos depoentes. 

Desde o ato da gravac;ao dos depoimentos, a honestidade de 
propósitos <leve-se impor, garantindo ao narrador a certeza de que 

· ele verá o texto final, autorizando-o ou nao. 
A plena liberdade que o depoente tem de ter para alterar, mudar, 

subtrair ou adicionar qualquer coisa no texto que lhe será apresen
tado, certifica o índice de verdade que ele quer deixar passar. Ain
da que o texto final aparente espontaneidade, ele nao se remete a 
tal propósito. O bom texto de história oral tem ser medido, preme
ditado, reescrito inúmeras vezes e sua "teatralidade" <leve inclusive 
ser testada oralmente. Os ardis montados pela letra escrita sao 
imensos para quem quer fugir dos processos de falsificac;ao. Quem 
fala diz sempre menos do que quem escreve e na aproximac;ao 
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destes dois pólos reside o grande mistério de quem recria os 
.. textos.Para "teatralizar", contudo, a própria língua dispoe de instru

mentos. A pontuac;ao - particularmente as reticencias - e a inter
jeic;ao se prestam para fantásticas mostras de onde o leitor deve 
respirar, quais as paradas estratégicas e quais as sinuosidades pro
postas. A viabilidades de recriac;ao da aura se dá através do bom 
uso da pontuac;ao aliada a interjeic;ao. 

Este tipo de procedimento em vista do texto convida a pensar em 
urna clássica discussao em história oral: quemé o autor? Seria o autor 
quem dá o depoimento e depois o legitima ou, contrariamente, o autor 
seria quem pensou o projeto, mobilizou as fo~as capazes de dar vida 
a proposta inicial e depois textualizou a entrevista? 

O fluir do tempo tero garantido que o responsável pelo texto é 
quem o textualiza, isso como resultado da elaborac;ao do processo 
criativo em que deixa de funcionar como mediador. 

Questoos éticas se colocam no enredo desta discussao. De um 
lado se posicionam os entrevistadores que, desde logo, sendo dotados 
da máquina de registro (os gravadores), se assumem dentro de redomas 
que os protegem: sao eles que conduzem o projeto; sao os que o 
orientam - e por menor que seja a interferencia, o comando lhes cabe 
sempre. Sao eles ainda que escolhem as pessoas e selecionam o que 
deve e o que nao deve constar das transcric;oes. Logicamente existem 
esfo~os de simetrizac;ao e nao faltam aqueles que conseguem inverter 
o jogo fazendo uso dos entrevistadores. Esta condir;üo contudo tem de 
ser relativizada quando se considera a entrevista cross cultural, isto é, 
aquela que é feita de urna cultura sobre a outra. 

Os apelas éticos decorrem muitas vezes da imposic;ao das dife
renc;as culturais de grupos e até mesmo da entrega de certos depo
entes que, entusiasmados em contar suas histórias, extrapolam os , 
limites da discrir;ao e da justeza do comprometimento pessoal. E 
também por isso que se deve proceder á legitimac;ao do texto para, 
em última análise, proteger o entrevistado. 

O refazer cuidadoso dos textos sugere que o processo de "fabri
car;ao" da versa.o final seja urna "transcriac;ao", inclusive no sentido 
poético, dado por autores como o concretista Haroldo de Campos 
que em vários trabalhos tero se exercitado no "redizer". Dentre seus 
escritos leia-se por exemplo: "Da traduc;áo como criac;ao e como 
crítica" (Metalinguagem, Cultrix, Sao Paulo, 1976), "Translucifera
c;ao mefistofáustica" (Deus e o Diabo no Fausto de Goethe, Perspec
tiva, Sao Paulo, 1981) e principalmente em Transblanco (Guanaba
ra, Rio, 1986), trabalhos onde a recriar;ao é a essencia. 
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O processo da transcriac;ao, enfim, implica evidenciar o narra
dor em sua essencia maior. O que interessa é jogar luzes na narra
tiva e nao nas intermediac;oes que devem, como os andaimes, cair 
desde que procedido o trabalho. Evocando-se Walter Benjamin, poda
se pensar nas sutilezas das transcriac;oes que estabelecem o sentido 
íntimo da história contada. A transcriac;ao permite que o narrador 
aparec;a e náo o intermediário e que assim emerja "urna vida que 
nao incluí apenas a própria experiencia, mas em grande parte a 
experiencia alheia" ("O narrador" em Obro.s escolhidas, Brasiliense, 
1987, p. 221). 

O que se pretendeu fazer neste processo de transcric;ao de de
poimentos foi chegar ao melhor transcriar possível. Transcriar, no 
entanto, como quem traduz. Quem traduz como quem canta urna 
história, ainda que esta seja urna narrativa tao doída quanto a que 
se remete aos jovens que optaram por abdicar da vida pessoal em 
favor - quem sabe? -, de urna "Terra sem mal". 

No trajelo de quem procurou ver o suicídio dos índios por 
outros caminhos, refizemos o percurso proposto como plano de 
trabalho, e, ao reintegrá-lo - triste epígrafe-, sornamos as partes 
enunciadas nos versos de Drummond, "Meninos Suicidas": 

Um acabar seco, sem eco, 
de papel rasgado 
(nem sequer escrito): 
assim nos deixaram antes 
que pudéssemos decifrá-los, 
ao menos, ao menos isso, 
já nao digo ... amá-:-los. 

Assim nos deixaram e se deixaram 
ir sem confiar-nos um tra~o 
retorcido ou reto de passagem: 
pisando sem pés em chao de fumo, 
rindo ta/vez de sua esbatida 
miragem. 

Néio se feriram no proprio corpo, 
mas neste em que sobrevivemos. 
Em nosso peito as punhaladas 
sem marca - sem sangue - até sem dor 
contam que n6s é que morremos 
e sáo eles que nos mataram. 
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projeto Kaiowá 



1 

A primeira entrevista foi fe ita com o capitéio lreno. 
O simpático velho surpreendeu pela lucidez e calma. 

De certa maneira, ele refez a expectativa que tínhamos 
de um cacique. Muito reflexivo, nos deu uma visii.o 
heróica do trajeto dos kaiowá. O motivo do respe1to 

que todos delegam a figura deste f ndio transparece na 
entrevista. Ele detém a visáo histórica da Reserva e por 
mais variadas que sejam as demais f o~as políticas, ele 

tem permanecido como o sábio da aldeia. Sua 
experiencia é filtrada pela no~éio do coletivo tribal. 

Capitao Ireno 



"Náo dá mais para ser o que era antes ... " 

Nasci aquí faz 92 anos ... faz tempo, nao? ... logo vou fazer 93 ... 
é muita vida ... Meu nome é Ireno lsnard, sou filho da félIIll1ia mais 
velha dos índios deste povo ... minha gente toda é deste peda~o, 
"somos da terra" como se diz por aqui ... Sempre viví por perlo 
desta casinha, aquí mesmo no Bororó... o Bororó é esta parte da 
Reserva onde morara os kaiowá e os guaraní. .. a outra, o Jaguapiru, 
fica do lado de lá... lá pelas bandas dos terena, mais perto da 
cidade ... A estrada de rodagem corta as duas partes da Reserva ... na 
área maior ficam os guaraní e os kaiowá, na menor os terena ... tem 
kaiowá que mora para lá e também tem terena que mora para cá, 
mas sao poucos ... 

Nunca saí daqui, este é o meu chao ... nao deixo esta terra ... vou 
morrer por aqui mesmo, aqui nesta regiao ... Sou kaiowá e índio 
kaiowá gosta muito de ter a família por perto ... queremos ter todos 
em volta, morando sempre juntinhos ... eh!. .. a vida de um é a vida 
de outro ... só deixo esta terrinha quando Deus me chamar, quando 
a minha fala nao sair mais, quando ela morrer ... 

Kaiowá e guarani é quase a mesma coisa ... eramos um só bando 
que se partiu ... um grupo saiu do Paraguai e veio primeiro para o 
Mato Grosso, estes sao os kaiowá... depois vieram alguns guaraní 
para cá ... 

Somos filhos de Ñhanderú e Ñhandesi e Ñhanderamoue é nos
so protetor... é o protetor da mata... kaiowá quer dizer filho da 
floresta, da madeira, da mata ... kaiowá é a natureza ... protegido de 
Ñhanderamoe ... em guarani a gente fala txe-dja-ri .. . 

Os índios guarani e kaiowá sofreram muito com a guerra do 
Paraguai... depois sofreram por causa do trabalho nos campos de 
erva... eh!... por aqui existe muita erva mate que o branco sempre 
negociou ... a erva é natural daqui, e os índios a conheciam ... eram 
os kaiowá que trabalhavam para eles... os kaiowá plantava.m, co
lhiam e transportavam o mate... foi o mate que chamou o branco 
para cá, por isso o mateé importante para ele ... Para o índio o mate 
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sempre foi precioso ... índio vive com o tereré na mao ... tereré e 
" milho sao as coisas que o índio sempre cuidou ... Milho tem dois 

tipos: o saboró que é da gente, sagrado, e o duro que serve para 
vender ... com o saboró nós fazemos o xipaguafu que é urna pamo
nha assada, boa, boa ... 

Dos vivos, acho que sou o índio mais velho da Reserva... por 
vontade do general Rondan, sou capitao da aldeia até hoje ... Antes o 
chefe era chamado cacique, mas depois a coisa mudou, mudou para 
capitao ... virei capitao!. .. cacique é palavra de índio puro; capitao é 
coisa nova... A capitania s6 passou a existir depois que os brancos 
chegaram... hoje em dia tanto faz: cacique e capitao é tudo a mesma 
coisa... Antes nao havia necessidade de chamar cacique de capitao, 
cacique só bastava e todos respeitavam... o tempo foi passando, o 
povo daqui foi perdendo o costume e agora é capitao para cá, capitao 
para lá... cacique virou coisa dos antigos ... 

Sou irmao de Emílio Isnard, que foi cacique antes do General 
Rondon passar por aqui. .. depois que ele saiu, o Joaquim ficou 
como encarregado no seu lugar ... Nunca deixei de ser Gapitao, mas 
houve épocas em que dividi a capitanía com outros índios... eu 
sempre fui responsável pelo lado do Bororó, e eles pelo lado de lá .. . 
primeiro dividí como índio Narciso Daniel, depois como Rama.o .. . 
Ramao é terena, e ele era encarregado do pessoal da Figueira, no 
Jaguapiru ... Depois tiraram o Ramáo e no lugar dele entrou o Bi
guá... do lado de cá, no Bororó, o Carlita, que era meu genro, 

· também se encarregou do trabalho ... Além dos capitaes existiam os 
conselheiros ... os conselheiros exitem até boje e sao ajudantes da 
capitanía ... sao os auxiliares dos capitaes ... é gente escolhida por 
alguns índios, para tomar canta de urna por~ao deles ... sao eles que 
conversam com os índios quando estes tem problemas ... sao eles 
que discutem as coisas importantes e se reunem com o capitao para 
acertar tuda ... entáo, de dentro da Reserva, mandando mesmo tem 
os capitaes e os conselheiros ... Tirando o índio, ainda tem outros 
que mandam aqui ... o chef e do Posta da FUNAI; o pessoal de fora 
da Reserva como o chefe da polícia federal, o prefeito, as pessoas 
da missáo ... todos querendo ajudar a aldeia ... 

Agora sou um capitao velho, mas todos me respeitam pela ida
de... só que tem os outros dois que mandara junto com os conse
lheiros ... esses estao coma for~a. enquanto eu estou coma sabedo
ria ... sao eles que se encarregam dos trabalhos, e mesmo sendo 
índios, tem um que é funcionário e recebe da FUNAI. .. Junto com 
eles tem também o chef e do posta da FUNAI, mas este nao é índio ... 
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este faz a liga~ao entre as autoridades de fora e o povo da aldeia ... 
Tanto os capitaes como os conselheiros de hoje trabalham de um 
jeito diferente do nosso ... Antes o conselho era formado de poucas 
pessoas ... os capitaes guardavam mais a aldeia ... Agora está tudo 
diferente ... hoje em dia tudo é mais complicado ... Nao dá mais 
para voltar a ser o que era antes: tem muito índio na Reserva, muita 
gente ... e· existem até brancos morando por aqui ... 

Vou contar um pouco como era a vida naquele tempo ... eta! ... 
a vida era bonita mesmo ... índio trabalhava plantando mandioca, 
batata, cana, banana, amendoim... usa va a terra para plantar ali
mentos ... nao para outras coisas!. .. Naquele tempo o índio era rico, 
porque tinha muito bicho do mato por aquí... mas agora acabou, 
porque nem o passarinho tem mais, né? ... hoje, no lugar do passa
rinho, a gente tem que criar galinha, pato e parco ... naquele tempo 
tinha tudo, nao é? ... mas agora ... entao, precisa trabalhar, plantar, 
vender, comprar vaca para dar leite ... 

Antigamente a vida também era difícil... mas para o índio a 
vida nunca foi fácil. .. antes nao tinha todas essas coisas do branco 
que tem hoje ... índio plantava para comer ... e conseguia as coisas 
que precisava por aí. .. Aterra era grande ... tudo isto aí era do índio 
e ele podia pegar o que quisesse dela ... 

Com a chegada dos primeiros fazendeiros, os índios comer;aram 
a aprender o gasto de outras coisas: sal, café, carne, sabao ... estas 
coisas nós aprendemos depressa, coisas boas, nao é?! ... Havia uns 
poucos fazendeiros por perto e a gente se dava bem ... eles davam 
alguma coisa que a gente precisava ... foi bom enquanto eles ficaram 
para lá, e nós para cá ... Mas, tenho que dizer que com os brancas 
também vieram muitos problemas ... nao foram só coisas boas que 

t - 1 acon eceram, nao .... 
Como existia muita terra, nós índios podíamos viver mais li

vres ... ah!. .. aqui era urna mata· só ... e nós um punhadinho de 
famílias ... Naquele tempo o índio podia ir solto por aí ... andar de 
lá para cá ... era tao diferente!. .. Tinha coisa boa, apesar da gente 
nao ter o sal, o sabao ... mas a comida nao faltava enquanto a gente , 
estivesse trabalhando na terra ... Indio precisa de terra ... de terra 
grande, viu? ... O índio gosta de terra com mato, com árvores, com 
bichos, com frutas: isso sim é coisa de índio ... é assim que o índio 
gasta de vi ver na natureza ... Nao dá mais para voltar a ser o que era 
antes... Tuda mudou bastante... os índios cresceram muito e os 
brancas também... os brancas come~aram a vir para a terra dos 
índios e houve muito problema ... problema para o índio ... en tao 

41 



havia vantagens e desvantagens... Nós gostamos dos brancas bons, 
.. eles fazem coisas para ajudar os índios, mas mesmo assim o índio 

está pobre ... hoje precisamos do branco e da cidade para tudo ... 
nao dá mais para viver sem sal, sem café, sem a comida do bran
cas ... até o tereré dos índios vem dos brancas ... o índio precisa de 
roupa, porque nao pode mais andar como antes, e entao tudo de
pende do branca... nao é como antes... ah!, nao é nao! ... 

Agora, esse pouquinho que se ve aí é tudo o que o índio tem .. . 
A Reserva é um lugar apartado para tanto índio e para a família dele .. . 
tem muita gente ... tem até gente que nao é índio!. .. Hoje, a vida do 
índio é a rocinha, urna criac;aozinha... e só!... tem que cuidar desse 
pouquinho que restou ... isso para aquele que tem, né? ... O índio 
devia ficar por aqui tomando canta do que é seu e pronto ... mas nem 
isso os índios querem fazer! ... nao é como antes ... tem coisas boas do 
branca que o índio quer, mas tem coisas ruins dos brancas que atra
palham muito a vida da família do índio ... 

O índio acabou sem muito do que gostava e também sem as coisas 
do branca ... Hoje estamos mal, mas poderla ser ainda pior ... Primeiro 
tudo era difícil, mas índio tinha liberdade ... depois chegaram os bran
cas, e aí tudo se complicou... depois chegou mais índio, a gente foi 
se apartando na aldeia e tudo ficou mais difícil ainda... Antes de 
demarcar as terras, tinha algum problema, porque como tem brancas 
bons tem também cada um!... e um branca mau faz tanto estrago! ... 
mas enquanto era pouquinho dava para todo mundo ... Depois os 
fazendeiros foram chegando cada vez mais e a gente teve que sarr ... 
aterra foi encolhendo até que o índio decidiu arrumar trabalho nas 
fazendas para poder comprar comida... comprar sal, carne ... 

Depois que se acertou a linha da Reserva, melhorou um pouco, 
mas mesmo assim o branca nao deixa os índios em paz na sua 
terra ... A grande dificuldade do índio é viver da rocinha e saber 
que se sair da aldeia tudo vai piorar e ele nao tem para onde ir ... 
a lavoura do índio, o punhadinho de coisa que ele planta, o faz 
ficar no mesmo lugar e sem recurso para progredir ... se o índio sai 
da Reserva para ir fazer a xanga, ir trabalhar nas fazendas ou usinas 
dos brancas, ele tem que deixar a mulher e os filhos tomando canta 
da casa e da rocinha ... nao é a mesma coisa ... A mulher tero que 
olhar os filhos e nao dá para plantar... e os filhos tem que ir para 
a escola ... entao se ele vai para a xanga, a rocinha se perde ... O 
índio teve que aprender a viver como o branca sem ser branco e 
também lutar para nao deixar de ser índio ... Indio quer ser índio, 
nao quer ser branco ... ah! nao quer nao ... mas nao dá para voltar ... 
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Antes aqui era só mato, era serta.o puro ... tinha tanta onc;a, ih! ... 
se tinha onc;a!... tinha muito mais bichos, mas agora todos morre-
ram ... nao tem mais nada daquela matarla bonita ... nao tem nada 
nao ... Sinto falta, viu? ... Eu gostava de matar onc;a ... onc;a é um 
bicho danado que come índio, e entao índio tem que se vingar: 
mata onc;a ... 

Fui eu quem mediu as terras da Reserva, junto com o general 
Gandido Rondan ... gasto de contar isso, gosto muito... A história 
foi assim: um dia veio o general, veio lá de Corumbá ... veio junto 
com seu companheiro, Horta Barbosa... Eles chegaram por aqui e 
me aconselharam muito... "lreno, voce é homem bom e honesto; 
marca a terra dos índios porque govemo mandou e isso vai ser bom 
para voces todos kaiowá ... essa terra é do índio e só dele! ... " Fala
ram para a gente guardar a aldeia e fazer tuda para proteger a 
terra ... Rondon falou que devíamos plantar e nao deixar os brancas 
tomarem nossa roc;a, nossa casa, nossa fazendinha e nossas coisas ... 
Ele disse que o governo tinha garantido as terras da aldeia para nós 
e que o índio tinha que defend0-la de todos os brancas ... falou para 
a gente nao sair daqui de jeito nenhum ... "nao saiam daqui de jeito 
nenhum", viu? ... O general morreu com 93 anos e eu já estou com 
92· ••• eu gostei muito do general. .. homem bom ele era ... 

Antes éramos só os kaiowá por esta regiao e tudo era nosso ... 
era tudo kaiowá ... o que o general falava nós ouvíamos e acreditá
vamos nele porque ele era bonzinho e amigo dos índios ... O general 
Rondan conhece\l meu pai, ficou seu amigo, e aconselhou bem a 
gente ... Eu aprendi com ele a falar portugues; ele mesmo me ensi-
nou ... Quando ele passou por aqui, trouxe uns terena para cá, mas 
nao queria que misturasse ... ele falou ... "índio Kaiowá tem que 
casar com Kaiowá! "... e a mesma coisa com os outros: terena é 
terena, e guaraní é guaraní... Sabe por que?... porque índio fica 
bravo quando mistura ... nao pode ... Depois, quando veio mais te
rena, aí já foi mais difícil, mas mesmo assim eles também sao ín
dios... índio diferente, mas índio é índio ... 

O general dizia que índio tinha que aprender a língua do branca 
para se defender ... Ele sempre repetía para mim ... "!reno, nao deixe 
os brancas tomarem a terra de voces ... um dia voces vao precisar 
delas ... a terra do índio é do índio!", ele dizia ... Eu guardei tudo 
o que ele disse... aprendi... hoje tem tanto branco aqui que nem 
sei. .. mas eu repito para todos o que o general me ensinou: terra de 
índio é terra de índio ... 
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Por aquele tempo, antes da Reserva existir, havia urnas dez 
"' famílias de índios ... era pouca gente e nós vivíamos distante um do 

outro, distante, mas do jeito que índio gosta ... longe, mas um sabia 
onde o outro eslava... índio kaiowá nao tinha cavalo, só andava a 
pé, mas conhecia isso aí tudo... Depois fomos nos juntando por 
causa da linha da Reserva... nós ti vemos que aprender a fazer a 
rocinha para poder ficar aqui e garantir a casa da gente, dar comida 
para a família ... 

Tínhamos que nos defender, como dizia o general. .. mesmo 
dividida, a terra da aldeia ainda era grande ... grande e bonita! ... e 
era dos índios todos sem divisao em lotes ... agora tem gente demais 
e nem dá para sentir o tamanho das coisas ... Quando se fez a 
divisa.o em lote, cada família ganhou um peda~o, mas quando os 
filhos foram casando, os pais foram dando um quinhaozinho para 
cada um ... 

O Ñhanderú falava para eu aconselhar, ele manda va eu benzer 
as pessoas e era eu quem casava e quem dirigia a comunidade ... eu 
é que ensinava a todos e que cantava as músicas indígenas... o 
general é que me fez chef e, mas era chef e e rezador ... 

Os índios sempre viveram bem entre si ... índio kaiowá sempre 
combinou com outros kaiowá, nunca havia briga, nunca, nunca ... 
Os guarani sao paren tes dos kaiowá... guarani e kaiowá sao ir-
maos ... os guarani sao parentes que vem lá do Paraguai ... entao 
tudo era a mesma coisa, como urna família ... tudo índio ... A tere-
nada é um pouco diferente, mas dá para ir vivendo com eles ... 
, d' é , d' - é? in to in io, nao .... 

Antes dos terena chegare~, os kaiowá eram mais felizes, ah! ... 
isso era ... mais alegres, mais faladores ... kaiowá gosta de urna con-
versinha! ... índio adora contar casos ... O kaiowá era muito amigo 
um do outro e dos guaraní também... todos dan~avam a chicha, 
cantavam, brincavam, contavam histórias ... a gente lutava junto ... 
tínhamos dificuldades, mas a lula era de todo mundo ... 

Nós kaiowá acreditamos que aterra foi dada por Deus para nós 
e agradecemos a ele ... para isso dan~amos a chicha ... antes a chicha 
era coisa boa... agora nao é mais... Antigamente a chicha era um 
jeito de rezar, de falar com Deus ... hoje nao é mais assim ... agora 
a chicha é urna dan~a igual a dos brancos ... tem até pinga quando 
se dan~a a chicha de agora ... 

Antes tinha alguns brancas bons e que nao perturbavam mui
to ... Urna vez eu troquei urna novilha com os brancas ... eles ensi
naram a cuidar dela ... dei milho, urna por~ao de milho e eles deram 
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urna vaquinha em traca... en tao tínhamos leite... A gente se dava 
bem com certos brancos ... bem, mas eles lá e nós aqui. .. conforme 
o general havia mandado .. . 

Eu ensinei meus filhos a falar kaiowá e em casa só se fala 
kaiowá, afina! nós somos índios, nao é?... Só na escala é que os 
filhos aprendem portugues... Meus filhos e netos, todos foram a 
escola ... foram para a escala do Pasto que é melhor ... , falam o 
portugues., mas só fora de casa... aqui nós somos kaiowá e kaiowá 
fala kaiowá ... onde se viu um kaiowá que nao sabe a própria lín
gua? ... Nao é mais índio, nao é verdade? 

Um grande problema para os índios é que agora tem muito 
branca por estas terras... tem branca por fora e por dentro da al -
deia ... tem branca demais! ... já nao dá mais para índio ser índio ... 
e onde tem branco tem pinga e pinga é urna coisa ruim para os 
índios ... pinga para o índio é piar que para o branco ... é ruim para 
os dois, mas para o índio ... cacha~a amolece o corpo do índio e 
com ela o índio se perde .. . 

Para nós, chefe de kaiowá tem que ser kaiowá, senao nós nao 
queremos ... O general me disse: "Ireno, nao deixa o branco entrar na 
aldeia, náo deixa, nao ... branca vai querer mudar as leis dos índios e 
o índio tem que govemar índio" ... Eu ainda, sempre, sempre, escuto 
o general falando ... Tem muito branco morando na Reserva, mesmo 
nao tendo documento ... nós ternos documento para morar aqui. .. 
documento dado pela FUNAI ... A Reserva está cheia de branca ... Aqui 
e ali tem ro~a de branca ... tem gente de fara morando aqui e n6s nao 
queremos isso, porque assim dá muitos problemas... os brancos nao 
respeitam os índios e eles esta.o sempre xingando a gente... eles nos 
chamam de bugres e índio náo gasta disso ... Se tem coisa que abor
rece o índio é ser chamado de bugre ... Bugre é a pior coisa que pode 
existir para machucar índio Kaiowá!... a gente fica sentido mesmo ... 
Fica difícil para o kaiowá aceitar os brancas porque muitos dos índios 
s6 falam kaiowá e os brancas nao entendem e querem fo~ a gente 
a usar a língua deles ... Nao dá certo vi ver índio e branco juntos, e 
além disso o general Rondan disse que a terra do índio é do índio, nao 
é do branco... como é que os outros deixam as coisas acontecerem 
assim? ... branca tem que sair da Reserva ... 

Tenho dois filhos vivos e tive mais dois que morreram ... um 
morreu de doenca, porque naquele tempo nao tinha a Missao ain
da ... outro morreu por facada, foi urna coisa triste esta morte! ... ah! 
foi... a coisa nao era brincadeira!... Hoje a família vive toda por 
perta, somos vizinhos ... ali mora o filho, mais para lá os netos e 
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assim por diante: todos por perta ... cada um que casa faz um apar
"' tado para si e assim vamos arranjando tudo, todos juntos, amigos ... 

estao todos em volta ... 
Nós nao casamos na mesma família, mas gastamos de casar 

kaiowá com kaiowá de famílias diferentes ... Somos poucas famílias 
ainda hoje, mas todas as famílias tem bastante filhos ... temo meu 
pessoal que é da família Isnard e só de Isnard tem uns cinqüenta ... 
lá no fundao tem os Gonr;alves, para lá tem os Nunes ... para casar 
o índio vai escolhendo, se acertando ... Eu me casei com a Ramo
na ... ela era muito bonita, ih! ... como ela era bonita, mor;a guapa! ... 
hoje ela tem 87 anos, mas quando casamos éramos novinhos ... eu 
tinha 17 e ela uns 12 anos ... ela era bonita!. .. eu também era mor;o 
novo e bonito, forte ... fiquei casado com ela a vida inteira ... Meu 
pai me aconselhou: se casaré para ir até o último dia ... eu segui o 

' conselho ... estamos juntos e vamos até o fim juntinhos ... As vezes, 
gente da família casa, mas sempre vem morar por aqui. .. meu neto, 
por exemplo, casou no Paraguai e fez casa aquí, onde ele mora com 
a mulher, que é guarani. .. mas guaraní é a mesma coisa que kaiowá, 
en tao dá tudo certo ... Estamos por aqui em quatro gerar;oes ... 

Hoje nós nao vamos muito nas festas porque se passa a noite e 
se perde o sano e depois nao dá para trabalhar no dia seguinte ... 
também agora nas festas tem muita pinga e índio bebado é uma 
coisa triste demais ... a festa de agora é só para bebedeira e sai muita 
briga, nao dá mais para a gente ir ... 

Nossa produr;ao é pequena e nós vendemos no mercado, faze
mos o bulixo ... bulixo é o comércio que fazemos na cidade, como 
que sobra da nossa plantar;ao ... as vezes vamos de casa em casa e 
como a gente tem tao pouca coisa, mais ou menos um punhadinho 
de mandiocas por semana, dá para ir carregando ... Com o dinhei
rinho que ganhamos compramos coisas para abrir mais a rocinha da 
gente ... nao dá para índio guardar dinheiro ... tu do o que entra tem 
para onde ir e saina hora ... Aqui a gente trabalha só em família ... 
todos ajudam um pouco e nao precisamos de nada de fora ... 

Em nossa casa tem muita paz, eu dou conselho e ninguém bri
ga ... Depois que eu morrer, se a comunidade quiser, meu neto 
Benjamín vai ser o ca pitao ... tudo depende da comunidade .. . 

Fara de casa, eu sei que as coisas andam muito violentas ... tem 
índio agredindo outro e nem sempre os outros capitaes dao canta 
de guardar a ordem ... Agora mesmo soubemos que deram facada 
em dois índios e nao tem como fazer justir;a ... Nós ternos o Conse
lho que, apesar de existir, nao tem conseguido fazer nada ... No meu 
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tempo o conselho era formado. por gente de várias regioes da al
deia ... a gente conversava muito, acertava tudo direitinho ... Hoje 
está complicado e eles usam muito a forca... a palavra náo vale 
mais nada ... as vezes os capitaes m~os hatero, batem e batem a toa 
e sem motivos ... tem que haver autoridade, quando alguém pega 
alguém fazendo coisa errada eles devem castigar, mas nunca podem 
abusar pelo fato de serem capitaes ou conselheiros ... Tenho sabido 
que o castigo é muito grande e eles armados de cassetete de ferro 
batem mesmo ... Soube outro dia que eles, depois de surrar, ainda 
puseram as pessoas machucadas para trabalhar, carpindo estrada ... 
assim nao dá ... Eles tem cadeia no Posta e isso é muito perigoso, 
porque cadeia é coisa de branca ... e nós nao ternos a leidos brancas 
para resolver o caso ... A FUNAI precisa ver melhor isso ... 

Quando acontece de um índio ser preso todos ficam sabendo ... 
é um tal de um avisar o outro ... logo que a família sabe de alguém 
que está preso, vai a comunidade inteira para a cadeia, falar com os 
capitaes ver o que se pode fazer ... tem que ir todos porque senao 
eles prendera quem vai reclamar também, né... entao é isto: vai 
toda a comunidade ... Eles adotam aquí a bravura do exército e eu 
tenho falado com as pessoas porque acho que é preciso reagir, te
rnos de pedir para a FUNAI a ju dar ... 

Outro problema é o negócio de pinga ... agora tem outro encar
regado, que já deixou fazer um bulixinho aí... monta o bulixo e 
depois comer;a a vender pinga dentro da aldeia... nao... isso nao 
pode deixar!... o encarregado teria que falar para a turma que a 
pinga nao é para o índio ... depois, com a pinga vem as brigas, as 
martes ... o general velho nao deixou isso nao ... negócio de vender 
pinga aquí na aldeia ... nao ... isso nao devia acontecer, mas parece 
que os capitaes esta.o descuidando disso aí ... 

Os índios por aqui votam ... eu nao gasto muito disso, mas os 
candidatos vem aquí e pedem ajuda... prometem coisas, mas... os 
mor;os votam, eu nao ... os candidatos vero aqui, levam a gente para 
tirar um retratinho, fazem os documentos, dizem que nós somos 
brasileiros e que ternos que votar ... Tem uns que nao vao ... eu nao 
vou ... mas tem uns que gostam .. . 

O pavo nao sabe mais as tradi~oos do índio ... eu sei, mas sao 
poucos os que se interessam... sou eu que canto e que benzo as 
pessoas ... quando tem problema de saúde e se é coisa pequena 
procuramos resolver aqui mesmo, mas se é coisa complicada vamos 
para a missao ... mesmo assim eu canto e rezo ... Nascer nao se 
nasce mais em casa, nao ... agora a mulher tem filho lá na missao ... 
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apesar de ter muito índio que é parteiro, mulher e homem também, 
" a gente toda prefere ir lá no hospital... Aqui em casa, nós somos 

presbiterianos... desde o tempo da Missao minha gente é da igre
ja ... mas é porque quer, ninguem obriga ... Rezamos muito e esta
mos entregues para Jesus, vamos no culto todo domingo ... Agora 
tem outras igrejas por aqui e sou contra igrejas novas dentro da 
Reserva ... mas isso é coisa de cada um: quem quer vai, né? ... Deila, 
aquela ali é minha neta, ela tem sete filhos e é ela que trabalha na 
igreja presbiteriana... é ela que cuida de tudo lá ... 

Agora a aldeia tem chamado a atenc;ao de muita gente ... vem 
pessoas de todos os lugares para ver o que está acontecendo por 
aquí ... antes nao era assim nao ... achoque tudo acontece por causa 
das mortes dos índios ... índios estao morrendo ... estáo se matan
do ... eu nao sei dizer porque essa gente faz isso ... Quem pode 
explicar essas mortes?... é difícil saber por que o índio está se 
matando ... é difícil, viu? ... Conhec;o poucas pessoas que tenham 
tentado se matar ... a gente só fica sabendo depois que acontece a _ 
marte... eles avisam uns para os outros, os que querem morrer 
falam para os amigos e parentes, mas esses ficam quietos ... Na 
minha família houve um caso desse tipo de morte... faz tempo, 
bastante tempo que um filho meu quis morrer ... tudo acontecen por 
causa de urna briga ... ele saiu, se desentendeu e depois se matou ... 
foi o tal da faca ... ,, 

Indio náo tem medo de morrer ... ele tem lugar certo para onde ir, 
tem um caminho já feíto por Deus... índio nao briga com Deus e ele 
é que sabe para onde o índio vai depois que morre... Depois que 
marre a gente fica viajando até chegar no céu, e nessa viagem tem 
muitos perigos ... até chegar o fim do mundo, o índio que morreu fica 
por aí e se nao tomar cuidado, pode até se perder ... é urna caminhada, 
mas o índio morto sempre chega onde tem que chegar ... 

Hoje o problema é outro, é coisa diferente, pois quem morre sao 
os rapazes ... sao os novos ... é gente que ainda nem casou ... ouvi 
dizer que tem mais decento e sessenta pessoas da Reserva que já 
tentaram se matar ... Nao sei por que é que isso acontece ... será que 
nao por causa do fim do mundo? ... Cristo disse que o mundo vai 
acabar no ano 2000 ... já está quase no fim, nao está? ... quantos anos 
faltam? ... nove é pouco tempo para acabar o mundo ... Vai ver que 
j~ com~ou ... vai ver que os índios estao preocupados com isso .. . 
E so Deus que sabe se o mundo vai acabar ... é Deus que sabe .. . 
Quando eu penso no fim do mundo, fico muito sentido... porque 
tem muitos que nasceram da madeira aí ... e tem gente branca ... Se 
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chegar no ano 2000 e Jesus resolver que o mundo tem que acabar ... 
vamos ver ... porque ele é o único que manda ... o que ele resolver, 
aí já está pronto ... 

O índio tem as rezas dele ... os cantos antigos ... O Cristo que 
deixou ser assim, porque o índio tem o seu jeito de rezar, nao pode 
largar esse negócio ... Com gente branca, é a mesma coisa ... Isso o 
general Rondan falou também, né ... o índio nao pode deixar das 
coisas antigas ... o Deus deixou o índio por o milho assim cada 
noite ... depois disse que era para cantar ... Quando é gente branca, 
já é urna outra coisa ... violino, sanfona ... fazendo baile, plantando 
outras coisas também ... isso é coisa de branco ... Mas o índio puro, 
tanto o guaraní como o Kaiowá tem que ir mesmo com o Deus, 
porque ele vai aconselhar o índio ... nós nao gastamos de brigar ... 
nao podemos brigar com Deus ... nem com índio ... 

O mundo está muito velho ... está na hora deste mundo acabar 
e comec;ar tudo outra vez ... vai comec;ar tudo, tudo outra vez ... eu 
estou muito sentido porque o mundo vai acabar e ainda tem muita 
gente nova ... eu sei que vai ser no dia marcado ... 

Enquanto o mundo nao acabar, a gente morre deste mundo, mas 
nao vai para outro ... a gente vai para um outro lugar esperar o fim 
do mundo ... lá nao tem coisa ruim e todo mundo é bom ... Quando 
o índio morre coloca roupa, calc;ado, dinheiro junto ao corpo do 
morto para ele poder usar na viagem ... Essa viagem é longa, porque 
ele fica esperando o outro mundo, melhor do que esse, que virá 
quando chegar a hora ... e como agora tem muita gente neste, é 
preciso acabar para comec;ar outro ... A hora está marcada ... 

É Cristo que manda no mundo... é ele que resol ve as coisas ... 
nós estamos de passagem por aqui. .. de passagem ... um dia a gente 
volta ... foi Jesus que disse ... vai chegar urna hora em que todos vao 
falar a mesma língua e entáo nao vai haver diferenc;a entre índio e 
branco ... um dia todos váo se entender ... vai ter um fogo e a gente 
vai se encontrar na paz!. .. é para isso que a gente marre ... Vai 
surgir outro mundo, um mundo novo, com terra nova ... Todos vao 
falar a mesma língua: índios e brancas ... todos vao falar a língua de 
Jesus Cristo... en tao, todos vao ficar muito bem ... 
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Albino desponta como nova lideran~a. com fo~a 
derivada menos de sua atividade política que da 
racionalidade de seus projetos. Figura tranqüila e 

decidida, malicioso e matreiro, é o articulador de um 
plano "projeto dos 40" que pretende reunir em mutiráo 

aquele número de pessoas e assim resolver os 
problemas comuns. Há quem aponte este como um 

modelo de comando capaz de aliviar alguns entraves 
que atormentam os índios de Dourados. Seu prestigio 

corresponde as expectativas. 

Albino Nunes 



.. 

"Quem náo tem o que f azer, inventa moda" 

Sim, sou índio dos kaiowá ... moro naquela casa ali mesmo, 
naquela do fundo ... Passei toda vida morando nessas terras, perta 
da lavoura ... planto um pouco de mandioca, de milho ... tenho urna 
criac;aozinha, uns franguinhos, um parco ... é pouco, mas o que tem 
é da gente ... 

As outras casas? ... Só tem parentes aqui por perta: tíos, primos, 
primas... ali mesmo, para cima, mora uma irma... a maioria dos 
vizinhos aquí por perta sao parentes ou o pessoal amigo com quem 
estamos acostumados a conviver ... quando precisa dar uma mao, 
consertar alguma coisinha, um fala com o outro e pronto ... família 
é família, nao é? 

A família é grande, é sim... mas todo mundo se conhece bem 
desde crianc;a ... freqüentam o grupo escolar juntos, fazem muita 
visita ... toda essa meninada pequena aquí, uns sao filhos e outros 
sao paren tes que vem brincar aqui. .. eles passam o dia ficam sol tos 
por aí se divertindo juntos ... 

Meu nome é Albino Nunes, dos Femandes... somos todos ín
dios kaiowá e estamos morando nesta mesma aldeia desde a funda
cao, desde o comeco da Reserva!. .. o clima sempre foi esse: a fa
mília por aqui, os compadres, a parentada... Os kaiowá sempre 
foram daqui da regiao e entre nós existem quatro famílias princi
pais que sao muito, mas muito mais antigas que Dourados ... 

A gente sempre se ajeitou por aqui mesmo ... Só que agora está 
ficando mais difícil porque o espac;o é pouco e a populac;ao da 
aldeia está aumentando ... Quando os filhos ficam grandes, quando 
eles casam, para mant0-los por perta como era o costume, ternos 
que dividir o lote da gente... Daqui a tres, quatro anos, nao sei 
como vai ficar! ... Já sao mais de cinco mil kaiowá, e, nao vai dar 
para agüentar só com a plantac;áo ... acho que nao vai caber todo 
mundo aqui. .. 

A área da Reserva está ficando apertada, a roc;a vai diminuindo, 
diminuindo quase nao dáo assistencia nenhuma ao trabalhador ... 
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nao é fácil conseguir empréstimo, financiamento ... Daí, se num 
p ano, por exemplo, acontece um problema e a planta~ao se perder, 

no outro é difícil de recuperar ... o pessoal da família sempre está 
aí ajudando, mas tuda depende muito das pessoas de fara ... 

A gente gasta muito de morar na aldeia ... O prazer que eu tenho 
é morar nessas terras aqui, onde está a família, os pais, os filhos e 
os netos ... Com o pessoal branca nao é assim, nao é? ... se as coisas 
nao váo indo bem, pensa logo em mudar de lugar ... os kaiowá nao 
sao desse jeito ... pode passar muita necessidade, mas continuam no 
mesmo lugar, na terra da gente ... na terra onde nascemos com os 
parentes ... 

Já percorri outras Reservas com a igreja católica, atuando em 
Missáo de evangeliza~ao ... fui até Vitória, no Espírito Santo, e lá 
deu para ver que acontece a mesma coisa ... é, tem guarani lá, sim ... 
e eu conversava com eles, via a situa~ao, as dificuldades, e náo 
tinha ninguém querendo sair da terra... acho que é essa heran~a 
guarani-kaiowá ... 

Esta regiáo aqui chama-se Bororó e é onde mora a maioria dos 
kaiowá... aqui, no Pos to da FUNAI, em torno da escala, por toda 
essa área de capoeiráo tem kaiowá morando ... Cada caminho na 
estrada vai dar numa casa de família... sao todas parecidas com a 
minha casinha: atrás tem a ro~a. esses cachorros, urnas galinhas ... 

Vida de índio é assim: quando os filhos ainda sao pequenos 
ficam com a máe em casa também e quando ela precisa sair para 
fazer urnas compras, visitar os avós, eles váo sempre junto ... depois 
quando crescem váo saindo mais... Ajudar o pai?... ajudam um 
pouco, mas também brincam e váo para a escala ... 

Antes, nós morávamos lá para o fundo, perto do Agostinho, do 
Ireno ... eu, o pai, a máe e meu irmáo ... o único irmáo legítimo que 
eu tenho, porque minha máe faleceu muito cedo ... a gente ainda era 
criancinha e nem me lembro dela direito, faz tempo, já ... parece 
que na época eu tinha dois para tres anos, e meu irmáo só um a 
mais ... 

Quando a mae se foi, o pai perdeu um pouco o rumo, sabe 
como é: viúvo novo!... aí ficou sem dire~ao, até vir para cá, onde 
encontrou urna outra companheira... passado um tempinho se ca
sou outra vez ... nao se deve ficar sozinho, nao é? sem o pessoal 
dele ... Ele come~ou a vida de novo por aqui, com a família ... de
pois teve outras filhas da segunda mulher ... muitas filhas ... só que 
agora está difícil criar família grande como antes, o espa~o é pouco, 
a vida está cara ... 
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O único jeito de continuar morando na Reserva é trabalhando 
e reivindicando ... O índio precisa se esfor~ar, mas nao adianta só 
isso ... tem que ver o pessoal da cidade que quer ajudar, na prefei
tura, no estado, e até no governo federal. .. lutando a gente consegue 
alguma coisa... agora, por exemplo, construíram um a~ude para 
segurar a água, e vai dar também para pescar... Parece que foi o 
pessoal da universidade que ajudou ... eles sempre estao por aqui, 
convivendo coma gente ... se Deus quiser, nós ainda vamos "inco
modar" muito eles ... 

A mo~ada daqui costuma casar cedo ... eu tinha 17 anos quando 
nós amigamos, mas a maioria se arruma bem mais antes ... com 13, até 
12 anos ... Hoje estou com 33 anos e já sou avo ... avo de 14 netos, 
filhos de tres filhas minhas... Mas estas já "nasceram grandes" ... 
Como? ... já peguei filha formada: tres que a minha mulher trouxe do 
outro casamento e que já eram grandinhas ... nós vivemos juntos já vai 
fazer 16 anos e ainda ternos mais filhos pequenos... Nós somos 
amigados... amigado é diferente de casado... é diferente porque ... 
bem, nao sei direito, mas se a gente casar pode registrar os filhos fara 
da Reserva... os nossos foram registados aqui na FUNAI, dentro da 
aldeia ... tem que registrar porque o filho ganha direito aterra,ªº lote 
da farru1ia, entáo se tiver algum problema pode fazer exigencias ... o 
registro lá fara é mais complicado ainda, mas tem vantagens: pode-se 
tirar a carteira de trabalho, de identidade e outros documentos ... 

Meu pessoal. .. todo mundo é kaiowá ... Velho, crian~a, adulto, 
só falamos o idioma kaiowá... Mas a gente aprende o portugues 
também, meus filhos todos falam ... Vai aprendendo assim, desde 
pequeno na escala, e, na vida também ... aprende pegando amizade 
comas pessoas da cidade, conhecendo os outros ... mas dentro de 
casa só se fala kaiowá com as crian'i(as ... 

A escola é muito importante para a vida do índio de hoje -
sempre dei valor para o estudo ... antes, aquele prédio ali em frente 
da estradinha era a escala ... bem ali, onde agora está o campo de 
futebol... a professora se chamava Maria Luiza Rodrigues... vinha 
para a Reserva e voltava para a cidade a cavalo ... a cavalo mesmo! 
Ela vinha da cidade pelo mato, porque nao existiam muitas estrada 
na aldeia ... era boa professora, e quem quisesse aprendia com ela ... 
tinha a classe da primeira, da segunda, até da quinta série ... Eu, 
minha mulher e toda a parentada fizemos o primário ... Entrava ano 
saía ano, sempre ela vinha dar aula, foi mesmo urna batalhadora! 
Até hoje todo o pessoal se lembra dela: foi um exemplo aquí. .. 
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A escala foi criada pelo pessoal da Missao há muitos anos atrás 
,para a educac;ao do índio ... nao serve só para aprender a falar, 
nao!. .. a escala aqui tem que ensinar outras coisas: higiene, saúde ... 
e foram eles que trataram disso, batalhando com a gente aqui den
tro... A maioria dos índios faz só até a quarta, quinta série do 
primário ... é difícil para a gente continuar estudando depois disto, 
porque daí teria que ir para Dourados, nas escalas da cidade ... náo 
ternos, aqui na aldeia, o curso completo ... 

Nao ... para mim nao deu para continuar os estudos ... o pai nao 
podia me levar até a cidade todos os dias e se ele fizesse isso eslava 
arriscado a perder a plantac;ao ... Além do mais, escola na aldeia é 
urna coisa e na cidade é outra ... e os meninos das escalas de Dou-
rados sao diferentes: tem que ter livro, sapato, usar uniforme ... isso 
nao dá certo comos índios ... A conduc;ao daqui é a pé mesmo, ou 
de bicicleta, mas fica longe para chegar sem atraso todo dia ... daí 
atrasa, nao consegue acompanhar os outros, vai mal na prava e até 
encontrar amizade na classe é difícil para o índio ... No fim, a gente 
acaba perdendo o interesse, comec;a a faltar ... falta um dia, depois 
outro... hoje, amanhá, entao parei de vez ... 

Saí direto para ir trabalhar fara da aldeia, nas fazendas ... tinha 
mais ou menos 9 anos quando fui. .. crianc;a ainda, sim ... mas nao 
dava para ficar em casa ... nao dava gasto ... quando parei de estudar 
tive que ir com o pai para a roc;a ... ficava lá todo dia, e depois 
voltava para casa... trabalhava, trabalhava, trabalhava, e, no final 
nao tinha nem urn trocadinho para sair comos amigos, divertir um 
pouco ... Por isso é que os país só conseguem segurar os filhos até 
uns 12 anos .... depois, eles querem comprar algurnas coisas ... um 
sapato melhor, matar urna vontade de passear ... e se o pai nao tero 
dinheiro, o jeito é sair de casa e ir trabalhar na fazenda, tentar 
ganhar um pouco mais ... 

Nas fazendas de cana, a vida é dura: a gente fica longe um 
tempao, sem a família, sem amigos ... e o que se ganha nao dá para 
quase nada... o oficio é cansativo, e nao é fácil estar longe da 
aldeia... Sem a família a gente perde o rumo porque nao está acos
tumado a ficar sozinho ... desde pequeno tuda o que a gente apren
de a fazer é junto corno pai, comos irmaos ... e depois que vamos 
para as fazendas é difícil voltar, tem que esperar até a época do fim 
do contrato para pegar o onibus e poder vir para casa ... e nao é só 
a condu~ao que dá problema, se sair da fazenda sem dar baixa no 
contrato, en tao ... entao nao consegue mais sair para trabalhar - só 
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dentro da aldeia -, porque fara voce já está marcado ... É trabalho 
e mais trabalho, e quando entra nao se pode desistir .. . 

É dureza para o índio se adaptar na fazenda ... principalmente 
para o kaiowá que vive agarrado a família ... acho que isso é um 
problemáo, porque quando a rapaziada vai trabalhar fara tem que 
ficar até o fim, e, nao é só isso: os companheiros terminam na maior 
liberdade ... a bebida é fácil - bebem a toa mesmo - e lago alguns 
se arrumam com urna amiga por lá, e comec;am outra vida diferente 
da aldeia... Tenho a minha própria experiencia... experiencia de 
juventude, quando fui perseguido por autoridade e preso urna vez ... 
Nao é mentira nao! ... urna confusa.o qualquer podia dar em cadeia; 
aqui ou nas fazendas era s6 querer aprontar ... mas a gente nao tinha 
culpa estando solto assim no mundo ... Salto tinha que ir aos bailes 
para se divertir comos amigos da gente, sabe como é ... ia, danc;ava, 
conversa va e acabava procurando essas bebidas alcóolicas ... eu nem 
gostava tanto, era mais pelos outros; tinha que beber porque senao 
os companheiros tiravam sarro, perturbavam ... 

Eu era mais devagar que os outros, e mais moc;o também quan
do fui preso ... comec;ou numa festa aqui na aldeia, um companhei
ro arranjou a confusao, aprontou com alguém e teve que sair fugi
do ... a culpa náo foi minha, nós éramos do mesmo grupo, mas, ele 
sozinho criou o caso ... criou o caso e nao assumiu as conseqüen
cias ... ele era vivo, aprontou e deu no pé; fugiu ... entáo, acabei 
preso no lugar dele sem ter culpa, só porque estava junto na hora 
do barulho ... Daí tive que passar por todo o processo: fui para a 
delegacia, fiquei uns dias, depois me soltaram ... Mas a pesar disso 
nao acho errado que castiguem quem faz bagunc;a ... se nao castigar 
termina dando mais prejuízo ... 

Bom, fui para as fazendas por causa do salário ... na época, fui 
com muitos... muitos outros companheiros... era igual para todo 
mundo: combinava o salário, assinava o contrato e no dia marcado, 
bem cedo tinha que ir ... a gente ficava trabalhando o tanto acertado 
no contrato, que podia ser até noventa dias, e quando voltava pa
rava um pouco em casa e já saia de novo ... A maioria acostuma a 
ficar fora e vai trabalhando fara... vai trabalhando, trabalhando e 
por fim nao consegue mais vol tar... a família também nao gasta 
daqueles hábitos que se criam fara, de beber, bagun~ar... e se o pai 
chama a ateni;ao, acabam brigando ... Hoje, os que saem estao pre
ferindo as destilarías mais do que as fazendas ... as destilarias de 
álcool da regiáo estao cheias desses meninos da aldeia ... 
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Longe da família os índios perdem a responsabilidade, é só 
(\enxada e pronto ... Tem urna coisinha ou outra, um dinheirinho 
para comprar seu rádio e gastar por aí nos bares, o que é ruim ... 
en tao, eles dizem que nao tem nada a perder, e continuam sem ter 
nada ... Trabalham por pouco ... muito pouco pagamento ... 

Tem pai que forva o filho a se casar ainda muito novo, sabe ... 
mas forvam porque querem segurá-los por perlo, e com a família a 
vida muda, criam mais responsabilidade em vez de ficar por aí ... 
mas nao tem muita conversa, nao ... arrumam o companheiro ou a 
companheira e pronto: tem a cerimónia e logo vao morar juntos 
como nós ... eles constroem a casa dentro do lote de urna das famí
lias e tem que comevar a vida assim ... vem o primeiro filho, e tem 
que plantar mais, vem o segundo ... e chega urna hora .que aparecem 
os problemas: faltam as coisas dentro de casa, a terra é pouca, tem 
que varar o dia na rova ... é difícil. .. Sabe, há muitos suicídios que 
acontecem depois de brigas ... 

Na minha opiniao, a causa principal dos suicídios aqui na al
deia é o alcoolismo ... Os capitaes acharo que nao, mas eu acredito 
nisso ... tenho muitos paren tes que morreram: sobrinha, tio ... mui
tos mesmo, e, pelo tanto que me contaram, todo mundo estava com 
álcool na cabe~a na hora de praticar o suicídio... eles bebem e 
assim vao dar fim a vida ... ficam com raiva, brigam em casa, deci
dem por fim na vida mas precisam do álcool. .. Teve até o caso de 
urna parenta minha que disse para o meu irmao que estava para se 
matar... o marido dela tinha marrido fazia pouco tempo, e, nem 
tinha dado para enterrar ainda ... ela ficou atormentada com aquilo 
e comevou a enfraquecer da idéia ... dizia até que era por causa do 
marido morto, que as vezes podia ver ele de verdade, que nao 
conseguía esquecer, tirar ele da cabeva ... passou um dia, dais, e 
nada de melhorar ... até que no dele ela tomou muita bebida e no 
dia seguinte a encontraram marta ... se enforcou de noite, no cami
nho de casa ... Meu irmao ainda falou: "Deixe de inventar, esque
va ... ", mas, no fim nao agüentou mesmo... foi enfraquecendo a 
idéia até que nao deu ... 

Esse último que se matou também era meu parente... Foi um 
caso estranho, porque apesar dele estar bebado na hora, eles nao 
tinham discutido nada ... quando ele chegou em casa - minha so
brinha estava visitando os pais - ele saiu de casa e se matou ... e 
sem ter briga nenhuma ... 

Mas, em geral a situavao vai apertando porque nao tem comida 
para todo mundo, os filhos saem de casa ... esses problemas vao 
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acontecendo, acontecendo... e se nao melhora um pouco, o índio 
come~a a pensar em "dar um jeito" na vida ... Urna discussaozinha 
dentro de casa já é motivo ... é muito comum aqueles que morrem 
logo depois de urna briga na família ... quando tem briga, o indiví
duo fica desgostoso com a vida e nao agüenta mesmo... entao se 
acontece alguma coisa, logo vai e se mata ... se mata sem 'parar para 
pensar porque está nervoso ... Até a televisao veio aqui há pouco 
tempo para falar com um índio ... Ele tinha tentado se matar, mas 
um vizinho correu lá e salvou ... Na hora em que foi se suicidar, o 
cara eslava muito nervoso, muito... porque os filhos nao tinham 
mantimento em casa e a mulher ficou reclamando, que precisava 
conseguir comida, roupa, essas coisas ... Até hoje ele está por aí, 
ainda passando dificuldades daquele jeito, mas levando a vida ... 

Nao, nao é sempre que quem se mata está bebado ... mas, quan
do a gente examina a história, a marte sempre tem alguma relavao 
com a bebida ... por exemplo: a última menina que se suicidou aqui 
perto nao tinha consumido nada, mas o pai dela tinha ... e enquanto 
eslava naquele estado, a entregou para um rapaz que ele gostava ... 
entao, ela ficou aborrecida porque nao queria se casar ... ficou abor-
recida, saiu de casa e se enforcou sem ninguém ver ... o pai fo1'=ou 
a vontade dela, mas está errado ... Os jovens de hoje sao diferen
tes... nao querem mais o jeito dos antigos ... 

Atualmente tem muito rapaz e m~a se suicidando ... isso é resul
tado da falta de recurso e de futuro: a família nao tem como se sus
tentar entao e os filhos precisam sair para a fazenda ou para a desti -
laria ... quando voltam, nao sentem obrigavao em ajudar o pai, e além 
disto já aprenderam a beber e com~am a ficar bebados a qualquer 
hora ... nao assumem mais responsabilidade, nao trabalham direito, e 
acabam sem saber o que fazer ... a situavao vai piorando, piorando, o 
índio perde o rumo ... É assim na maioria dos casos ... 

O pai precisa entender e ensinar a ter responsabilidade tam
bém ... Nao dá para forvar as coisas, ternos que conversar, explicar: 
é o que eu digo para as pessoas ... digo também que tem que ensinar 
logo a trabalhar e se der, para trabalhar aqui mesmo na Reserva, na 
rocinha de cada um ... 

Por que nós ternos que plantar?... Ternos que plantar para a 
nossa subsistencia, é isso ... garantir nossa vida, ter a lavoura, urna 
criavaozinha, ou alguma coisa para segurar a família ... também tem 
que apertar os filhos na escala ... Acho que se a gente fizer isso, os 
filhos vao crescer com responsabilidade e quando precisarem de 
organizavao saberao como conseguir... se o filho quiser urna calca 
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nova, um tenis, dá para vender qualquer coisa da rocinha e satis
" fazer a vontade ... Filho tem que ir para a escola ... ternos que man

dá-los estudar e trabalhar, porque sena.o acontecer assim como é 
que vamos melhorar as condü;oes de educac;ao na aldeia? ... 

O jovem participando da escala, se educando, vai poder ficar 
por aqui, ajudando na rocinha ... se nao quiser trabalhar na Reserva, 
se precisar arrumar emprego na cidade, nao vai ter problema se ele 
fez a escola... Tendo urna obrigac;ao e podendo trabalhar para so
brevi ver fica mais fácil de evitar briga dentro de casa .. . Entao, o 
comec;o está na educayao mesmo... segurar os filhos em casa e 
mandar para a escala ... Agora, precisa antes ter recursos para pen
sar no futuro da família ... porque senao o jovem fala assim: eu nao 
quero mais ficar aqui ... e vai trabalhar para comprar a roupa e o 
calc;ado que estava querendo ... Mas, se o pai ti ver um pouquinho 
de mandioca que dá para vender, ou urna criac;aozinha ... já compra 
um sapato melhorzinho para ele e poe na escala para estudar .. . 
para ver se com 17, 18 anos já tero algum compromisso aqui .. . 
alguma profissao para ele trabalhar de outra maneira ... 

É importante mesmo ter urna profissao... ainda mais agora, por
que a aldeia está ficando pequena... é difícil tirar o sustento para a 
família só da plantac;ao enquanto nao tem incentivos agrícolas para os 
indios ... eu, por exemplo, só trabalho em roya nos fins de semana ... 
todos os dias vou para a cidade porque tive precisao de arranjar outro 
emprego ... emprego de vigía numa casa em Dourados ... vou e volto 
de bicicleta para trabalhar oito horas e ganhar um salário mínimo ... 
um salárió só, sim ... só dá para agüentar porque a gente aqui na aldeia 
nao paga imposto, nem aluguel. .. mas mesmo assim é pouco ... Dentro 
de casa nao tem quase nenhum conforto porque nao tem rede elétrica 
na Reserva ... sem rede nao dá nem para comprar urna televisa.o para 
se divertir nas folgas... e a nossa situac;ao ainda é boa comparada as 
de outras familias kaiowá da aldeia ... 

Por isso, se os filhos forem contar só com a terra do pai, vao 
passar necessidade, com certeza ... necessidade porque já nao tem 
muito espac;o para plantar, nem incentivos, e além do mais, a flo
resta acabou ... nem tatu mais a gente encontra nesse mato, e daqui 
a pouco vai ser piar ainda... O índio que ti ver urna profissao -
mecanico, eletricista, pedreiro - vai ter mais seguranc;a na vida e 
em vez de ficar passando dificuldades, tendo que ir trabalhar longe 
para se sustentar, pode ficar com a família em casa ... 

Hojeé mais complicado mudar, nao é como no meu tempo de 
crianc;a ... Quando a gente veio para cá, foi só o trabalho de procurar 
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o lugar, abrir o mato e construir a casa ... agora já nao pode ser mais 
desse jeito ... e nao pode porque tero pouca área para gente de
mais ... É complicado porque quando um quer dividir seu lote com 
os filhos crescidos, tem que ser bem por perta ou pode até dar 
problema ... sempre tero um diz que é seu o lote ... Daí, a roya vai 
ficando pequena, pequena... e nós nao tempos quase nenhum au
xílio da FUNAI para plantar, nao é ... Ainda antes, as terras eram só 
dos kaiowá .. . só kaiowá vivía por aquí ... 

Terena? ... De terena só tinham tres familias que vieram como 
Rondan, trabalhando ... Eles também ajudaram a fundar com a gente 
a Reserva e por isso tem direito de viver aqui ... mas nesse tempo 
quem mandava eram só os indios kaiowá ... o ca pitao sempre era 
kaiowá ... mas depois, comec;aram a vir os paren tes dos terena e o 
espac;o foi apertando cada vez mais ... até que o Ireno resolveu di
vidir a capitanía ... dividir para ajudar, para que cada um cuidasse 
dos próprios problemas, dizia ele... entao, ficou um capitao para 
cada lado: um no Bororó, e outro no Jaguapiru ... 

Os guaraní nao tem problemas com a gente ... quase nao há 
diferenc;as entre nós... conversamos na mesma língua, com pouca 
variac;ao, fazemos visita quando dá... nao tem problema mesmo ... 
Comos terena nao é assim, nao ... se quiser falar com eles tem que 
ser em portugues ... nem eles falam o terena ... 

Terena e kaiowá sao diferentes ... mas na minha opiniao isso nao 
é ser inimigo ... antes nao era assim, mas depois foi piorando, pioran-
do aos poucos ... A coisa foi ficando mais difícil quando comec;aram 
a chegar os parentes e morar para cá... a terenada foi chegando e aí 
as dificuldades comec;aram... mas nao porque fossem inimigos acho 
que nao, é que comec;ou a haver muita gente na Reserva ... 

Coisa que eu nao gosto é violencia, agora, violencia de índio 
contra indio me deixa danado... Urna vez, fui fazer um serviyo no 
Pasto da FUNAI aqui na Reserva e de repente saiu urna discussao 
feia que acabou em violencia ... isso eu nao aprovo!. .. Os caras 
acabaram se pegando de jeito: um terena graúdo saiu bastante ma
chucado de urna briga com os outros ... tinha mais kaiowá por perta 
e kaiowá se junta mesmo numa hora dessas ... Foi dai em diante que 
a aldeia rachou, e que comec;ou esta coisa feia de índio contra 
índio ... Essa história vem vindo de longe ... os terena comeyaram a 
expulsar os kaiowá e os guaraní que erara seus vizinhos ... pegavam 
e espancavam e assim íam assustando a todos, até sair todo mun
do ... foram espancando, espancando, até ficarem com boa parte da 
Reserva só para eles ... Esse negócio de violencia nunca termina, vai 
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sempre aumentando... mas nao foi sempre assim... Quem pensa 
ique os kaiowá eram inimigo dos outros índios é o pessoal branca ... 
quem está dizendo isso nao é o índio, nao ... 

Foi por causa do problema da divisao da área que criaram os 
lotes ... os lotes foram feitos para ver se dividiam as terras da Reser
va igualmente para todas as famílias... Náo sei dizer se foi ordem 
da FUNAI, nao estou bem lembrado ... mas fizeram urna divisa cen
tral, que sai numa fazenda lá no fundo ... e a outra é a do Bororó ... 
Isso foi para ver se ficava tudo igual, sem briga ... cada pessoa re
cebeu um lote para morar com a mulher, os filhos e ter seu ror;a
do ... mas nao deu certo, sabe ... essa divisao toda criou mais sepa
ra~ao... os índios continuam sem a uniao que existia... antes a 
gente nao se preocupava em ter mais terra ou menos terra, isso nao 
era urna preocupar;ao: era tudo de todos ... As casas ficavam espa
lhadas, cada um no seu canto e perta da sua família... além de 
tudo, por aqui moravam bem menos índios que hoje em día ... ago
ra, todos sabem o valor de seu lote e criaram cobir;a pelos dos 
outros ... Entao, a divisa.o de lotes nao deu certo ... nao deu e nem 
vai dar porque agora tem uns índios que comer;aram a querer mais 
e mais, e invadem mesmo os lotes demarcados ... batem nas pessoas 
e pronto ... ou também tem um que está passando necessidade e 
precisa de uns trocados e acaba arrendando a terra ... Aqui, por 
exemplo, o meu lote tem uns quatro hectares e já estou com todos 
esses netos, e o vizinho de lá também tem outro tanto, aí acaba 
tendo que procurar outros espar;os ... , 

E ... é verdade que tem urna família terena com mais de vinte 
hectares mas é para o lado de lá, deles ... esse proprietário fez as
sim: pegou de um aqui, um pedacinho ali e outro aqui e pronto, 
virou fazendeiros como os brancas, só que aquí dentro da Reserva ... 

Atualmente parece que isto está melhor, porque o capitao Car
lita, que é kaiowá, é amigo do Biguá que cuida do lado do Jagua
piru ... De qualquer maneira, a coisa está indo e sabemos que mes
mo que o problema nao se resolva, agora está mais controlado ... o 
ruim é que a~ora entre índios uns sao ricos e outros, a maioria, é 
miserável. .. E claro que nao dá para resolver tuda porque os que 
juntam mais terra vao ficando mais poderosos ... poderosos mesmo, 
a ponto de todo mundo, mesmo sabendo como eles tratam os ne
gócios, se calarem ... ficam quietos por medo de sofrerem amear;as ... 
Mas estou confiante nos nossos capitaes... acho também que se a 
gente trabalhar e se nós conseguirmos melhorar a educar;ao de to
dos, a gente corrige isso ... 
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A família dos Femandes já fez dois capitaes nesta Reserva: meu 
avo e meu tio ... O Ireno tinha ficado, na época, no cargo sob as 
ordens de Rondan ... ficou, ficou mas nao fazia reivindicar;oes para 
nós como deveria e foi deixando a aldeia cada vez mais em dificul
dades ... Meu avo Femandes decidiu fazer alguma coisa, e entrou 
para trabalhar com o Ireno, assumindo o posta de vice-capitao ... E 
tudo melhorou muito com ele, tanto que só saiu quando faleceu ... 
Ainda assim, deixou o filho dele em seu lugar, continuando otra
balho ... e foi a mesma coisa, todos gostaram ... Depois que meu tio 
também faleceu, ficou só o !reno de novo ... até que passou o mando 
para o Garlito, que antes foi casado com a filha dele ... depois que 
eles se separaram o Garlito ainda continuou capitao .. . 

Ternos também os conselheiros aqui na aldeia, que sao as autori
dades depois do capitao ... tem gente que nao gosta deles, que reclama 
dizendo que eles aprontam muita bagunr;a, mas nós nunca tivemos 
problemas ... quando eles aparecem por aqui nós sentamos para con
versar: falam qual é o problema e se der para ajudar, tudo bem, se nao, 
paciencia ... Quem criou· o conselho foi o !reno, há muito tempo, para 
tomar canta da Reserva, como a polícia ... o conselho é urna polícia de 
índio, a funr;áo é quase a mesma: uns mandam mais, outros menos ... 
o capitao é quem controla, mas também tem sargento, cabo, até sol
dado ... cada um com sua autoridade, nao é assim? ... 

No comer;o foi bom e até funcionava, mas com o tempo come
r;aram a abusar do dever que tinham para se beneficiar... e como a 
FUNAI dizia que os problemas de dentro da aldeia eram responsa
bilidade dos índios, que tudo a gente deveria resolver entre nós, 
passaram a prender, bater e até mandar embora da aldeia se quises
sem ... Mas aos poneos a gente foi procurando a justic;a de fora, se 
informando,e agora quem está cuidando da maioria dos casos é a 
polícia de Dourados ... entao, por exemplo, se o capitao acha que 
alguém deve ser mandado para fora, precisa pedir e receber auto
rizac;ao antes ... daí ele sai, vai para a justir;a e se precisar, cumpre 
a pena fora... sai da aldeia, fica preso, mas quando é salto pode 
voltar ... Antes nao era assim, principalmente do lado de lá ... se o 
índio fazia alguma coisa, espancavam e depois ainda tinha que ir 
trabalhar na roc;a dos outros de grar;a ... De vez em quando ... quan
do o povo quer, eles organizam urnas danr;as ... mas nós nao parti
cipamos ... sabe, é sempre de noite, depois ternos que acordar cedo, 
com o carpo cansado, é muita confusao para mim ... Nao, nao é que 
a gente nao gasta ... só que as vezes tem um compromisso marcado 
com outras pessoa, algum trabalho, e aí fica complicado ... 
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A religiao da gente era diferente: tinha cantos, danvas, o povo 
participava ... quando nos reuníamos para rezar era concorrido, mas 
agora está fraco... na época que eu era crianva sempre rezávamos 
com os mais velhos, com os pajés... as pessoas importantes da 
família se juntavam, principalmente nos fins de semana, e faziam 
o culto ... Havia também situa«;oes especiais para se fazer a reza ... 
quando alguém eslava doente, por exemplo, tinha urna pajé que 
vinha para tomar con ta ... e nao era qualquer um, para cada proble-
ma tinha urna pessoa ... esse pajé trazia as ervas do mato e rezava, 
rezava ... até o índio sarar ... Hoje, quando alguém fica doente, já 
estao preferindo levar para o hospital da Missao ou para o pasto 
médico, em vez de fazer reza ... mudou muito ... 

Antigamente a gente costumava enterrar o corpo do jeito que 
estava... Punha no caixao, fazia o velório e enterrava... algumas 
pessoas ainda colocam o que era do morto ao lado do túmulo, mas 
essa é idéia dos antigos, dos pajés mais velhos ... pegam as coisas 
que o falecido gostava, tiram de casa e poe do lado do túmulo ... 
dizem que é para nao transmitir o espírito da marte para os outros, 
igual a urna doen«;a, sabe ... pegam as roupas, essas coisas e levam 
tudo para o cemitério ... e ninguém mexe, fica por lá ... 

Ñhanderú é cacique em guarani, mas nao existem mais por 
aqui ... a FUNAf está trazendo alguns do Paraguai para fazerem as 
dan«;as antigas dentro da tribo ... dizem que é para diminuir o nú
mero de suicídios na Reserva, mas nao aprovo ... nao aprovo e nem 
acredito neles ... desde que eles vieram, em janeiro, já faleceram: 
minha sobrinha e o marido dela ... e ainda a outra menina que 
morava logo ali ... Achoque a soluvao é trabalhar ... trabalho, obri
ga«;ao, isso é o que estou tentando dizer para as pessoas ... elas tem 
que ter urna preocupavao, pensar no futuro ... A reza nao vai resol
ver a fome da aldeia, nema falta de terras, nem problema nenhum, 
en tao como é que vai dar um jeito nos suicídios... Como diz o 
outro: "Quem nao tem o que fazer inventa moda"' e se nao trabalhar 
duro ... se ficar por aí esperando a danva resolver o problema dos 
jovens, achoque aí nao tem mais soluc;ao mesmo ... estou esperan
do, inclusive, alguma ajuda de fara ... até escrevi um papel para 
entregar ao pessoal da universidade, da prefeitura, para ver se con
seguimos algumas coisinhas que estamos precisando ... 

Pajé rezador ainda tero por aí ... dá para encontrar um ou outro 
na aldeia, mas cacique nao ... cacique, que eu saiba nao tem mais 
na aldeia, só os capitaes mesmo ... pajé tem, mas nao como antiga
mente... posso contar até um caso acontecido dentro da minha 

64 

família como marido de minha irma ... Foi há um tempo atrás, ele 
vivía pensando nesse suicídio por enforcamento... vinha falando 
nisso toda hora, mas ainda nao tinha tentado ... Por isso, essa minha 
irma resolveu chamar um pajé chamado Paulo Tangará para benzA-
-lo... quando ele veio, fez urna danva na frente da casa deles .. . 
rezou, rezou, rezou ... fez meu cunhado chegar, mandou ele sentar .. . 
todo mundo estava afastado em roda e só eles dois no meio ... rezou, 
rezou, rezou ... e no fim, tirou - na frente da gente - urna corda de 
dentro do meu cunhado ... tirou e mostrou para todo mundo ver ... e 
isso é verdade mesmo, se minha irma estivesse aqui ela ira confirmar 
do jeito que está aí .•. depois disso o meu cunhado ficou curado, e está 
bem até boje ... Mas o Paulo Tangará já faleceu e nao sobraram mais 
rezadores assim, por isso as pessoas esta.o preferindo a missao ... 
Antigamente, os pajés rezavam e mostravam o servico ... o servico de 
cura estava ali, como no caso do meu cunhado era a oorda, que mostrava 
que ele queria se suicidar, e resolveu... Entao, a religiao como era 
antes nao existe mais por esta Reserva, mas eu já vi lá fora, em outras 
aldeias ... Urna vez, no município de Bela Vista presenciei outra cura 
desse jeito, há pouoo tempo ... Um homem eslava com um problema 
nas costas e nao eslava dando nem para ele andar clireito ... aí os pajés 
fizeram as oracoes de junto de todo mundo, parecido com a outra vez 
do Paulo Tangará... fizeram lá o culto deles e acabaram tirando do 
lugar doente urna espécie de um besouro ... As duas vezas acontece
ram de noite, que é o horário certo de rezar, e quando eles encontra
vam o problema, tiravam e mostravam para todos verem... os dois 
sararam ... 

A gente quería poder levar esse povo para os pajés curarem, 
mas nao existem mais pajés assim aqui em Dourados ... Teve até um 
caso, há muito tempo que deu certo, mas o doente teve de ser 
carregado até a casa de reza, senao ele nao iria ... mas está curado 
até hoje ... 

Os suicídios sempre existiram entre os índios, mas eram pou
cos... até o filho de cria~ao do meu pai praticou isso, que eu me 
lembre foi o segundo caso nesta aldeia... mas ele já era adulto, e 
também foi com álcool na ca~a ... Agora, o primeiro suicídio que 
fez foi a filha do Anatalício ... parece que ela andava muito em festa 
por aí, era prostituta, eu acho ... a minha mulher chegou a conhecer 
ela, faz muitos anos ... a gente nao sabe explicar por que ela se 
suicidou, ela nao parava em casa, só andava pelas festas, se diver
tindo ... Urna pessoa quando ve que vai se suicidar, muda muito ... 
parece que nao é a mesma que está ali, nao tem mais sossego ... A 

65 



gente ve quando urna pessoa quer se suicidar ... na minha opiniao, 
acho que é porque eles nao tinham Deus na vida ... nao conhece o 
amor ... a pessoa que conhece o amor na vida nao faz essas coisas ... 
quem conhece a palavra de Deus ama a si e ama ao outro ... e quem 
nao tem Deus nao se ama; nao tem dó daquele carpo e daquela alma 
dele, nao é? ... Agora, para a gente que tem a religiao e conhece o 
evangelho, entao já sabe que o amor de Deus é importante para nós 
e para nossa vida ... e principalmente para nossa alma ... a maioria 
dos que se suicidara nao tem religiao... nem vao direito para a 
igreja ... 

Nossa família freqüenta o culto com o pessoal da Missao, da 
igreja presbiteriana ... sempre que dá vamos ao oratório, rezamos, 
ouvimos o sermao ... Já fizemos parte da igreja batista também, mas 
mudamos... A maioria dos participantes da igreja batista era ín
dio... principalmente terena, porque o prédio ficava do lado da 
terra deles ... e o pastor também era terena ... As igrejas sempre 
ajudaram nossa Reserva, principalmente os metodistas e o presbi
terianos ... Foram elas que trouxeram a escala, o hospital. .. e ainda 
ajudavam a gente a plantar: a limpar o terreno, capinar, semear no 
tempo certo... Eles foram a única ajuda que nós nao precisamos 
pedir nem reivindicar, por isso todo mundo lembra deles, é só voce 
perguntar... O reverendo Orlando e a dona Loide, mulher dele, 
batalharam demais por nossas terras ... batalharam vivendo com a 
Missao de perto os problemas do índio ... Hoje, a maioria das pes
soas, quando ficam doentes vao para o hospital deles... Preferem o 
tratamento dos médicos mais do que as rezas do pajé e as ervas do 
mato, que eram nossos únicos remédios antigamente .. . 

Os pentecostais? ... Eu nao tenho o que falar deles ... nao é tao 
ruim como alguma pessoas estao dizendo, porque pelo menos eles 
dao um ensino religioso ... pode nao ser tao certo, mas é normal ter 
diferencas: nao existe a igreja católica e a protestante? Nem todas 
vao num caminho, nao é a igreja que eu e minha mulher estamos 
indo, mas que quem escolhe essas é porque quer... porque gosta, 
nao é? 

A parte de evangelizacao vem da igreja presbiteriana... eles é 
que transmitem o ensinamento, fazem o culto, batizam a gente ... os 
metodistas nao, o trabalho deles foi auxiliar com a plantacao, tra
zendo agrónomos... até rocando eles ajudam... pegam a enxada e 
vao arar as terras das famílias que precisam ... 

Mas agora, os días estao difíceis mesmo, nao esta.o? ... Há pouco 
tempo quem mais ajudava por aqui era a igreja metodista e a missao ... 

66 

mas nao está dando mais para eles fazerem como antes, a gente sabe ... 
nao esta.o nos ajudando tanto, mas nao podemos ficar parados por 
causa disso, senao as coisas pioram ... Os metodistas e os presbiterianos 
eram nosso principal apoio, nos deram educa~o, saúde ... Nós reco
nhecemos o que eles fizeram, mas é hora de trabalhar também ... tra
balhar para ver se damos um jeito nessa situacao ... 

Se o índio tem direito disso ou daquilo, ternos que ficar saben
do e ir reivindicar ... e também explicar, de vez em quando, se nós 
achamos alguma coisa errada, porque quem quer participar nao 
pode ficar só sentado esperando a aj u da, nao é? ... Daí, nós come
camos a fazer denúncia de tuda quanto é lado para ver se o pessoal 
via nosso problema ... via e ajudava, porque só ver nao adianta ... 

Nao sei bem qual é o papel da FUNAI aqui, deve ser só para 
garantir as terras da Reserva lá fara ... mas eles nao dao a assistencia 
que a gente precisa ... Se tivéssemos incentivo, eu ficaria cuidando 
da minha lavourinha, plantando... plantando porque esse é um 
negócio meu, nao posso ser despedido no futuro... e se a minha 
obrigacao for bem cuidada, com certeza as coisas vao melhorar ... 
mas eu nao trabalho só aqui, precisei do outro emprego na cidade, 
e com ele guardo dinheiro para melhorar a roca... aumentar a la
vourinha significa dar mais tranqüilidade para a familia ... 

Nós aquí em casa nao plantamos para vender ... o que a gente 
semeia é só para a subsistencia... É melhor garantir a alimentacao, 
os mantimentos dentro de casa do que plantar urna coisa só, sem 
auxílio ... ainda mais, porque o espaco é tao pequeno que nem vale 
a pena... nao vale porque daí iríamos precisar de transporte, vene
no para as pragas ... e essas coisas só fazendeiro grande que tem por 
aqui... mas quando sobra urna raiz de mandioca ou uns milhi
nhos ... se sobrar, tem sempre um pessoal da cidade que vem aqui 
para comprar... ou eles vem, · ou nós levamos lá... mas o mutirao 
está caminhando devagar ... a nossa preocupacao inicial é a subsis
tencia, mas o sonho que a gente tem ... o sonho mesmo é plantar o 
suficiente para ver se sobra e com um pouco de cada um dá para 
comercializar ou montar urna vendinha aquí por dentro mesmo, só 
para nós ... 

Eu estou trabalhando para fazer um mutirao aquí na aldeia ... 
um mutirao que chamamos de projeto agrícola, mas funciona da 
mesma forma: todo mundo vai junto para cada lote das familias que 
fazem parte ... todo mundo nos fins de semana, e trabalhamos sem 
parar na mesma terra até ela ficar pronta... mas já tem uns dais ou 
tres anos, e nesse tempo todo nao tivemos nenhuma ajuda da 
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FUNAI... O problema maior aquí é agrícola, e nao sei quem tinha 
que dar essa assistencia, porque mesmo a FUNAI já nos mandou 
procurar esse tipo de trabalho, entao nem eles mais estao assumin
do a responsabilidade ... O projeto agrícola, hoje, só continua fun
cionando porque nós fomos reivindicando ... tivemos que encontrar 
apoio fora, com o govemo, os deputados, a prefeitura ... até as igre
jas continuaram ajudando no que podiam ... Primeiro, a gente tra
balhava sem assistencia nenhuma ... trabalhava só com a en.xada e 
olhe lá, porque nem todo mundo tinha ... Daí, nós vimos um trator 
encostado na igreja metodista ... Reunimos o pessoal e chamamos o 
ca pitao ... explicamos o caso e ele gostou... e o Car lit<? entao foi lá 
conversar com os pastores... conversando nós conseguimos o tra
tor ... Só que estava quebrado, entao nós tivemos que sair procuran
do entidades... Comecei assim, indo atrás das coisas por aí, pelo 
jornal, na universidade ... até que falamos com uma pessoa que 
trabalhava no estado ... Lá nós conseguimos um pouco de ajuda que 
já deu para consertar um pouco o tratar ... Agora está funcionando, 
mas nao perfeitamente, está indo devagar, ainda... trabalhando 
devagar, mas já é um comeco, nao é? 

Funciona ... funciona sim! ... A gente trabalha durante toda a 
semana para fora e, nos fins de semana se encontra sem falta ... e 
parece que as pessoas gostaram, sabe ... achoque gostaram do mutirao 
porque a gente comecou com uns doze trabalhando... e outros ín
dios foram achando bom o nosso trabalho entao aumentou para 
quarenta pessoas, já ... Por enquanto, nós decidimos nao deixar mais 
gente entrar at~ que tudo fique mais certo ... mais organizado ... Esse 
mutirao, "o movimento dos 40" como ficou conhecido agora, estava 
crescendo muito rápido ... e se crescer demais vai comprometer o 
trabalho ... mas o pessoal achou bom mesmo e agora todo mundo 
quer entrar ... tem até quatro famílias terena pedindo para partici
par, só que nós nao prometemos nada por enquanto, para ver se dá 
certo com quem já está ... O trabalho é difícil porque sao muitos 
habitantes por aquí, e se vier todo mundo só porque está dando 
certo ... se nao quiserem trabalhar sério e só for aparecer na roca 
quando for a sua vez ... se acontecer isso, logo vai terminar porque 
os que estiverem trabalhando duro nao vao ficar perdendo tempo 
rocando a toa para os outros ... 

As mulheres também fazem parte do mutiriio, com os mari
dos ... e ajudam no que precisar para o trabalho ... geralmente elas 
se reúnem numa casa por perto e fazem comida para todo mundo ... 

Sou eu quem está organizando o mutirao ... Quando vem al-
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guém para conversar, convoco os outros e eles veem... Sou quase 
meio cacique já ... porque estou representando o grupo sempre que 
precisamos encontrar um político, urna entidade, qualquer pessoa ... 
até já fiz uma carta que está aí guardada para enviar a eles, contan
do do projeto, explicando tudo ... Há pouco tempo dei urna entre
vista a TV que nos renden muita ajuda, mas nao é de uma hora para 
outra que irá melhorar a situacao... ternos que esperar para ver o 
que acontece ... esperar e trabalhar porque para as coisas grátis te
mas de ter paciencia ... 

A gente conversou com a prefeitura e eles concordam em ajudar 
o mutirao ... mas entrando só com a máo-de-obra ... por exemplo, se 
o tratar quebra, eles consertam, mas quem paga as pecas somos 
nós... para essa Reserva de dinheiro, no fim da colheita cada um 
daría urna contribuicao... mas ainda nao plantamos nada com os 
quarenta ... comecamos a preparar algumas terras, mas a colheita é 
só depois, e enquanto isso ternos que continuar reivindicando para 
comprar as pecas, as sementes ... senao a gente acaba perdendo o 
tratar ... a igreja metodista passou o trator para o nome do grupo, 
mas se nao der certo e ficar com um aquí, outro ali, sem trabalhar 
para todo mundo, a gente perde o direito ... 

Há uns dais anos atrás, quando a gente estava só comecando, 
éramos 12 pessoas para trabalhar só nos fins de semana ... Funcio
nava mais ou menos do mesmo jeito: cada um <lava um pouco do 
seu dinheiro para comprar as coisa que precisava, até o almoco na 
hora do trabalho todo mundo ajudava ... na época a gente chamava 
de "milao" ... os doze davam e no final eram 12 mil para fazer as 
compras ... Achoque esta forma de trabalho vai dar certo ... tomara 
que outros também trabalhem assim... é por aí que o índio terá 
futuro ... 
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O capitao Biguá é urna das figuras mais polémicas 
da Reserva. Atencioso e cortez para com os visitantes, 

es/ O['fa-se muito para permanecer no poder. 
Contradi~óes as vezes traem o discurso atento 

a convencer. Há quem diga que ele nao é exatamente 
Indio e o colar e contas negras denuncia seus 

envolvimentos com cultos de inspira~ao africana. 
A alian~a deste com o capitao Garlito se mostrou 

sólida e cúmplice. 

Capitáo Biguá 
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Sabe como é~ n·é? Cada qual puxa a brasa 
para o seu assado ... 

Meu apelido é Biguá ... biguá é um passarinho que come pei
xe ... o biguá fica na beira dorio, espera a hora melhor e quando o 
peíxe aparece, ele pumba! ... mete o bico n'água e "pesca" ... Meu 
nome mesmo é outro, é Ailton de Oliveira da Silva, mas se pergun
tarem quase n.ínguém vaí saber quemé Ailton, agora, Biguá ... Biguá 
todo mundo sabe ... 

Sou índio guaraní, filho de mae kaiowá e meu pai veio lá do 
Paraguai. .. sou guarani, mas, entre nós, kaiowá e guaraní é a mesma 
coisa ... Nasci dia 2 de outubro de 1951 e tenho vivido a vida aquí 
mesmo na aldeía de onde só saí enquanto crian~a, com maís ou 
menos uns dez anos de idade ... fui entao criado em Dourados ... 

Nasci no Bororó, na parte mais distante da Reserva ... mais dis-
tante da cidade ... lá também meu pai faleceu ... foi quando entao fui 
para a cidade ... um senhor chamado Antonio Ruiz me criou e me 
fez estudar, me deu forma~ao correta e sempre me ajudou muito, 
muí to mesmo ... fiz o ginásio em Dourados até a oitava série ... Cresci 
lá ... e já grandinho resol vi voltar para a minha terra porque o índio 
sempre sente saudade do seu chao, do lugar onde nasceu ... nao fugi 
a regra ... 

Desde que era menino resolví que deveria aprender coisas com 
os brancos e ensiná-las aos índios ... achoque já nasci como dom 
de aprender as coisas e transferí-las para o meu povo ... o índio 
pode aprender muito com o branco e acredito que o meu papel seja 
exatamente este, trazar para dentro da Reserva o que de bom tem 
lá fora... quando eu saí daqui nao falava portugués... aprendí lá ... 

Esse Antonio Ruiz foi mesmo como um pai para mím... me 
ensinou muita coisa ... ele tinha outros filhos, mas me tratava como 
se fosse um dos seus... com ele aprendí coisas boas que poderla 
ensinar para os índíos daqui e desde que terminei a oitava série 
quis voltar ... 
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Casei-me aqui mesmo com urna índia ... aqui também criei minha 
Eamília que é composta de mulher e tres filhos ... sao dois guris e . urna menina ... 

Tenho sido o cacique dos índios... Cacique é a denomina~ao 
dada pelos índios, mas hoje quase ninguém usa mais este nome ... 
agora somos conhecidos por capitao ... Capitao é como um prefei
to ... isso mesmo, como um prefeito; igual as autoridades dos bran
cos, igualzinho ... Nao sao todas as pessoas que pensam que cacique 
é a mesma coisa que ca pitao, nao! ... há urna pequena diferen~a que 
pouca gente sabe: cacique sabe rezar e o capitao nao precisa saber, 
mas é quase a mesma coisa ... sim, a diferen~a é essa: um sabe rezar 
e o outro nao precisa saber, mas hoje em dia! ... 

Nao sei dizer bem quando come~ou essa história de cacique ser 
chamado ca pitao, mas posso garantir que faz muito tempo ... muito 
tempo! ... A organizai;:ao da aldeia funciona assim: a área de Reserva 
foi dividida em duas partes, urna conhecida como Jaguapiru, que 
fica mais perto da cidade e outra, o Bororó, que é cortada pela 
estrada que fica mais longe ... Na regia.o que está na ponta da cidade 
moram muitos índios, mas principalmente os terena; na outra moram 
os guaraní e os kaiowá... Eu sou dirigente da regiao dos terena e 
meu "primo" Carlita é o cacique do lado do Bororó ... 

Além dos chefes, existem os conselheiros ... Os conselheiros sao 
auxiliares dos capitaes ... o conselho é formado por pessoas de boa 
reputai;:ao e que representara as famílias de urna regia.o ... pois bem, 
antes de receber a capitanía eu era um conselheiro ... Como conse
lheiro participava das reunioes onde eram discutidos os problemas 
da tribo ... fui aprendendo daqui, dali, até que cheguei a ser o pre
sidente do conselho ... depois de um ano como presidente recebi a 
capitanía para ser cacique ... 

Hoje em dia os índios estao se organizando ... ternos trabalhado 
em conjunto e existe urna vontade grande de melhorar a situai;:ao 
das dezenove aldeias de índios que existem aqui no estado do Mato 
Grosso do Sul. .. Agora mesmo, na semana que vem, vamos ter urna 
reuniao dos caciques em Amabai, toda lideran~a ... a finalidade do 
encontro é trocar as experiencias e tra~ar metas .. . 

No come~o, tive muita dificuldade como cacique ... ih! como foi 
difícil! ... tinha na minha cabe~a que deveria lutar pela uniao dos 
índios ... era isso o que mais quería: uniao ... durante os dois primei-
ros anos, como nao tinha experiencia nenhuma, foi tudo complica
do, mas nao desviava meu objetivo de unir os índios ... Sempre 
procurei muito as autoridades de fora ... os índios nao podem viver 
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sem a ajuda do pessoal de fora... eles sempre me orientaram para 
saber como trabalhar com o pessoal de dentro da área ... 

O capitao tem que por ordem na Reserva ... ele tem que ter 
autoridade moral para poder mandar nos índios e estes tem que 
obedece-los, senao ... senao a aldeia vira urna baguni;:a só, né ... Como 
administrador, o capitao faz como um prefeito: busca recursos, 
conselhos comas autoridades superiores ... enfim administra ... Um 
capitao pode ser capitao pela vida inteira, depende de muita coisa, 
mas acho que é para a vida inteira, sim ... 

Além de ser como um prefeito, o capitao também tem que ser 
como um delegado de polícia ... sim como um delegado! ... tem que 
resolver certos probleminhas internos que acontecem na aldeia ... 
Agora mesmo, nós estamos procurando combater o uso da bebida 
alcoólica na aldeia ... este é um problema sério, viu ... seríssimo!. .. 
Eu e meu primo Carlita ternos procurado atacar isto de todo jeito, 
mas é difícil. .. Há muita bebida alcoólica na aldeia ... este é um dos 
maiores problemas que ternos enfrentado... nao só nós mas todo 
mundo que trabalha com os índios diz a mesma coisa... Com a 
bebida vem a violencia e com ela os outros problemas que ocor
rem... Nós sozinhos achamos impossível acabar com a bebida ... 
sozinhos nao dá mesmo ... entao? ... entao chamamos as autoridades 
de fora ... sim ternos pedido ajuda da polícia para combater a bebi
da ... Para combater a bebida porque ela traz violencia ... 

Nao é permitida a venda de bebida na aldeia, mas índio compra 
fora e bebe, vindo bebado para a Reserva ... daí ... Nesse ponto al
guns brancos fazem muito mal para os índíos ... quando nosso povo 
sai para fazer o bulixo, para vender suas coisinhas no mercado ou 
na cidade, eles, na volta, com o dinheirinho que tem, param na 
venda e já viu, né ... Ternos feíto muita campanha, pregado cartazes, 
mas lá fora nao depende de nós ... lá fora, dependemos das autori
dades dos brancas ... é por ísso que nao podemos ficar sem a ajuda 
do branco ... 

Faz cinco anos que estamos aquí na dire~ao da Reserva e agora 
que ternos conseguido colocar um pouco mais de ordem na casa ... 
posso dízer que agora a aldeia esta bem e com projetos... estamos 
lutando para colocar um colégio aquí na Reserva e isso poderá 
ajudar, pois com mais orienta.;ao as novas gera~oos poderao progre
dir ... entao, acho que se nós conseguirmos fazer com que a bebida 
seja evita da e se dermos educai;:ao para os meninos, o futuro será 
bem melhor... com isso também nós estamos pensando em evitar 
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um outro problema grave que ocorre na Reserva, que sao os suicí
('().ios ... 

É, tem tido muito su~icídio por aqui. .. muito ... mas já estao 
diminuindo ... Quem se suicidava eramos jovens ... os jovens de 13, 
14 e 15 anos ... era a rapaziada ... Eles se matam porque nao tem 
sa~da... qu~m ve o índio por aí nao enxerga o seu futuro... Hoje 
ex1stem mais ou menos urnas oito mil pessoas na aldeia ... oito mil, 
é gente que nao acaba mais!... en tao, faltara oportunidades para 
esses jovens que vao para a cidade e aprendem o que é bom e 
querem isso para eles... eles vao, aprendem rapidamente o que é 
bonito, e nao conseguem ter ... como tem muita gente na Reserva 
toma-se difícil para o índio ter oportunidade de fazer alguma coisa 
aquí, e fora ele nao tem muita chance ... entao ele nao ve saída ... 
nao ve como melhorar ... entao se mata .. . 

Agora as coisas estao melhorando um pouco ... antes o recurso 
que a gente tinha era pouco e dava para atender urnas duzentas 
famílias ... agora nós estamos fazendo projetos para melhorar a si
tuacao de todos e ternos mais ajuda ... as coisas vao melhorar, vai 
dar para servir mais gente ... 

E preciso ajudar o índio porque senao eles nao podem ir para 
a frente... veja que um pai de família tem pouca coisa além da 
ro~inha e isso nao dá para progredir, en tao o que é que o menino 
va1 fazer do seu futuro? ... se mata, né ... Veja só, aqui na aldeia tem 
muito coloniao, este mato alto que cresce sem parar. Pois bem, o 
que resta fazer é enxada nele ... o futuro do rapazinho índio é o 
enxadao, e isso ele nao quer mais... Também tem o problema do 
mau exemplo ... o índio bebe e os filhos estao do lado ... é a coisa 
do mau exemplo: pai bebe, filho aprende, e bebado tem mais von
tade de se matar ... 

O "assuicidamento" é, muitas vezes, pela forca ... pela forca mas 
de um jeito diferente: eles amarram urna cordinha num tronco e 
soltam o carpo ... Outros tomam veneno ... eles encontram o veneno . 
usado na lavoura, jogado por aí ... eles tratam de pegar as sobrinhas 
e trazem para dentro da Reserva e entao se matam ... 

A morte por enforcamento existe faz tempo, a pelo veneno tem 
comecado agora ... mas tem diminuído, estamos tomando as provi
dencias ... 

Sao muitos os problemas desta aldeia ... nós estamos controlan
do e ternos pedido ajuda até para o ministro da justica... veja que 
as conseqüencias dos problemas de populacao sao grandes... tem 
falta de trabalho para os mocos, bebidas, suicídios e além de tuda 
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tem muita briga... tem havido muita disputa que nós procuramos 
acalmar, mas nao é fácil. .. há muita pressao em cima do índio e de 
sua famíla ... nós também sentimos muito esta pressao, e é por isso 
que nós precisamos da ajuda de pessoas de fora, da justica dos 
b h ' . . rancos ... a . precisamos srm ... 

Tem muito índio jovem que cria problema para os outros ... tem 
uns que bebem fora da aldeia e no fim de semana vem criar proble
mas aqui dentro... é mais um grupinho, mas eles provocam tanta 
confusao! ... nós nao ternos outra saída sena.o pedir a ajuda da po
lícia federal, e eles tem dado urna forca para a gente... quem cria 
problema é urna menina da terena ... tem muito terena bom, mas tem 
uns ... sempre existem os que gostam de criar urna confusaozinha, 
nao é? ... sao uns moleques metidos a valentes ... N6s ternos o dever 
de combater a violencia de toda forma, nem que seja para a polícia 
federal entrar aquí dentro ... é isso que estamos fazendo agora, se
nao já viu, né? 

Somos nós que estamos chamando a polícia para dentro da 
Reserva ... Agora, por exemplo, esses caras arruaceiros invadiram a 
cadeia... nós está vamos tentando por ordem... chamamos a polícia 
aquí e entao eles viram o que acontecen ... 

Com o crescimento das famílias e com os problemas de neces
sidade de organizacao que ternos aqui na aldeia, é preciso por or
dem nas coisas ... Sem ordem nao dá. É muita gente para controlar 
e n6s precisamos da ajuda de fora... sem ela nao é possível... Te
mas que usar todos os recursos para por paz na aldeia e para unir 
o pavo ... com bagun~a nao dá mesmo!. .. Ternos pedido auxílio 
para todas as autoridades competentes ... para todas ... se combater, 
vi veremos tranqüilos, a pesar dos problemas que teremos ... a terra 
é pouca, a gente está crescendo muito, mas se houver organiza~ao 
será possível achar um caminho bom para todos... Acho que o 
índio tem que aprender a respeitar o outro ... o branca nao mora um 
do lado do outro e vivero sem brigar? ... en tao é isso, o índio tam
bém tem que aprender ... 

Nós ternos procurado ser independentes da FUNAI ••• A FUNAI 
tem um posta aqui na Reserva, mas nós ternos dado pouco trabalho 
aos chef es ... Mesmo o advogado deles nao está tendo muito o que 
fazer, pois nós ternos procurado atender os índios, de maneira que 
o advogado nao tem tido muito trabalho... Há cinco anos atrás, a 
FUNAI estava mau de financas e nós tivemos que nos virar sozi
nhos... isto nos ensinou e fomos aprendendo a buscar ajuda em 
outros orgaos ... estamos neste caminho agora ... estamos fazendo 
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isso tanto na questao da educa~ao, como com remédios e com as 
jl\coisas todas ... a FUNAI cuida do papelório ... 

A Prefeitura Municipal de Dourados tem nos ajudado bastan
te ... a reforma do Posto e da escala, as duas, foram feitas por ele ... 
Na Reserva nós ternos tres escolas, mas nao sao todas pagas pela 
prefeitura, nao ... ela paga uma parte das professoras e dos funcio
nários, enquanto a outra parte é responsabilidade da FUNAI. •. 

Nas escotas ternos cerca de oitocentos alunos ... todos falam 
portugues, mas nós ternos insistido para que seja ensinada a língua 
do índio ... O índio nao pode perder sua língua nativa, nao pode ... 
o que estamos tentando fazer é dar oportunidade a todos ... aqueles 
que quiserem aprender guarani, que aprendam ... e quem quiser 
aprender terena também pode ... 

Todos os índios sao tratados igualmente... eles tem aulas nas 
1 

mesmas salas, em conjunto ... Como capitaes, para nós nao tem um 
melhor que outro ... é tudo índio do mesmo jeito e nós ternos é que 
tomar cuidado para nao fazer diferen~a... e tem que come~ar na 
escola... entre nós, nao tem de favorecer a um e desfavorecer a 
outro ... é tudo igual!. .. procuramos agir como se fosse só urna fa
mília, sem diferen.;a ... 

Além da escala, ternos também a missao ... A Missao Kaiowá é 
da igreja presbiteriana, e ela tem dado total apoio ao índio e a sua 
família ... nao se trata apenas do índio daqui, nao ... 

Os presbiterianos foram os primeiros que chegaram até aqui. .. 
foram os primeiros, e estao estabelecidos desde a funda~ao da 
missao... eles tem tres igrejas dentro da aldeia, mas só eles... Faz 
pouco tempo, outras religioes tentaram entrar aqui na Reserva e nós 
nao deixamos ... Os pentecostais estao por perto, mas nao tem igre
jas nas terras dos índio ... nao tem mesmo ... 

O problema das religioes é difícil de ser resolvido, porque de
pende de cada um ... cada pessoa deve fazer a sua op~ao, e nós nao 
podemos falar para que eles sigam esta ou aquela religiao ... o índio 
tem liberdade para fazer o que quiser ... e faz ... tem gente que até 
dá ou vende sua terrinha para os outros ... 

Sim, os índio tem terra... agora, tem uns que tem mais que os 
outros ... isso é complicado, pois com o passar do tempo vai ficando 
difícil . da gente controlar ... No comeyo, quando foi feita a divisao 
de terra, todos tinham seu lote ... depois, uns foram dividindo entre 
os filhos que se casavam, outros foram passando para frente e hoje 
tem índio sem terra ... como tudo é feíto na base da conversa, nao 
dá para controlar ... isso acontecía muito antes da nossa administra-
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.;ao ... os capitaes anteriores deveriam ter zelado mais para que essa 
divisa.o nao acontecesse ... eles deveriam impedir também de deixar 
passar a terra de uns para os outros ... 

Quando nós assumimos a administrayao, o capitao Carlita e eu, 
colocamos mais de trezentas famílias que estavam desamparadas ... 
na verdade foram trezentas e sessenta famílias ... nós que fizemos 
isso ... era gente que nao tinha onde cair marta ... demos terra, lugar 
para casa ... mas sabe, tem índio que nao tem jeito!. .. lago comeya 
a passar para frente o que é seu ... vai daqui, vai dali e acaba ven
dendo suas terrinhas; vendando nao, cedendo os direitos... É por 
isso que eu digo que dependen muito do índio, para ele ficar como 
ele está hoje ... Esta história de um índio ir crescendo, ficando mais 
rico, e deixando o outro mais pobre, na rua, depende um pouco 
daquele que deixa um mandar no outro ... Atualmente, o capitao 
Garlito e eu ternos impedido os índios de vender as próprias ter
ras ... nao deixamos nao! ... o pessoal que tem terreno tem que tra
balhar aqui mesmo ... 

Um problema sério é que tem índio que explora índio ... Tem 
alguns - sao poucos, é verdade, mas tem ... - que vive para tapear 
os outros... Tem um que é grande produtor de soja e que colhe 
cerca de duas mil sacas por safra ... nao é um absurdo? ... enquarito , 
isso os outros esta.o na rocinha, sozinhos, tentando sobreviver ... E 
por isso que eu digo que o índio precisa do branco ... ele tem que 
aprender a se proteger, tem que saber das malandragens que fazem 
com ele... Sabe, tem índio rico, com carro, moto e tem gente até 
com tratar ... Mesmo tendo dinheiro, estes índios ricos nao querem 
sair daqui, porque na Reserva eles nao pagam impostos e podem 
tocar os negócios do jeito deles, sem controle de fora ... neste caso, 
é negócio vi ver na aldeia ... e um bom negócio! ... 

Felizmente tem algumas pessoas tentando ajudar a gente ... tem 
um agrónomo da Universidade que está dando urna for~a, ensinan
do o índio a plantar e a cuidar da terra... Na Reserva nao tem luz 
elétrica e isso é um problema sério, porque limita a atividade pro
dutiva da gente ... Aqui na aldeia só tem luz aqui no Pasto, mais 
nada ... a noite o índio fica no escuro e as coisas ficam mais peri-
gosas ... Se tivéssemos eletricidade, seria possível ter algum diver-
timento para as famílias ... achoque televisao faz falta ... o índio nao 
tem muito o que fazer a noite ... rádio, só a pilha ... 

Diversáo do indio é coisa pouca ... pouca de verdade ... temas 
um joguinho de bola - o campo é lá do lado do Bororó -, mas 
falta apoio para se desenvolver mais ... Baile nao ternos mais ... baile 
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dá muita confusao, entao nós nao deixamos... nao dá para ficar 
" promovendo coisas que trazem confusao ... A única coisa que ternos 
aquí é a chicha ... chicha é urna festa indígena, dos Kaiowá e Gua
rani, na base do baté-pé ... o índio gosta muito dessa festa, e nao tem 
sábado que nao tenha urna por aquí ... todo santo sábado tem chicha 
em muitos lugares da aldeia ... 

A falta de melhoria e de servir;os na Reserva é um problema ... 
um problema!... nem ternos telefone... Telefone é urna necessida
de... Tem gente que diz "um telefone lá nao vai servir para nada; 
para que o índio vai querer telefone?" ... mas faz falta sim! ... e como 
faz ... Faz falta para urna emergencia, para um socorro ... as vezes, 
no meio da noite, nós precisamos de ajuda, e entao é um deus nos 
acuda que nao dá mais para continuar ... Quando alguém passa mal, 
n6s ficamos em situar;ao desesperadora... desesperadora mesmo ... 
nem temas condur;áo e as vezes é tao difícil achar um transporte, 
que quando se consegue o doente já morreu ... isso acontece ... Te
mas feito muitos pedidos de ajuda... pedimos para todo mundo ... 
Agora mesmo, estamos com um projeto para solicitar do govemador 
luz elétrica, porque sem luz n6s ternos problemas de seguranca ... o 
pessoal já sabe: a noite, só pode andar até as dez, depois nao ... 
depois a gente prende ... 

Isso é complicado para o pessoal que vai para a igreja, porque 
as rezas vao pela noite adentro, e nós nao permitimos voltar para 
casa depois das dez horas ... entáo, ou eles ficam na igreja até as 
nove, ou tem que dormir lá mesmo ... nao dá para deixar o povo 
andando durante a noite... nao dá nao: é perigoso ... No caso das 
igrejas pentecostais de dentro e de fora da aldeia, acontece o se
guinte ... eles vao para lá e s6 voltam para casa no dia seguinte, 
mesmo no caso das igrejas que ficam aquí dentro, as tres igrejas que 
existem lá no Bororó ... é perigoso do mesmo jeito ... Agora, aqui do 
meu lado, no Jaguapiru, nao existem Igrejas pentecostais, entao eu 
nao tenho esse problema ... Desse lado só existe a igreja presbiteria
na, e essa nós nao podemos falar nada, porque eles esta.o na aldeia 
há muitos anos, né? De qualquer forma, essas rezas nunca vao até 
muito tarde ... O fato de pessoas quererem passar a noite na igreja 
pentecostal traz problemas sérios para todos, e vou explicar o por 
qué ... O índio já é fraco da mente, né? ... entao, se ele fica a noite 
acordado, e amanhece sem dormir, vai ficando variado ... Eu digo 
isso porque já fui seguidor dessa igreja e conher;o profundamente o 
que eles fazem ... eu era registrado e documentado nesta igreja e por 
isso sei que elas acabara com a mente dos seguidores ... Existe um 
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tal jejum que é obrigat6rio para se recebar a fo~a de Deus ... a 
pessoa vai, come~a a rezar, fica sem comer nada um tempao até que 
0 corpo e a cabec;a va.o enfraquecendo... o índio vai perdendo o 
controle da mente ... veja só: ele fica sem comer nada ali; só rezan
do, rezando ... o sono veme ele nao pode dormir ... além disso tem 
as cantarías, os gritos ... o índio sem dormir, com fome, com a 
berra~ao no ouvido, e tudo ao mesmo tempo! ... só pode enfraquecer 
a mente, né? 

Nós nao podemos nos posicionar contra as igrejas... aqui na 
aldeia, cada um sabe o que faz e é livre para escolher as próprias 
crenr;as ... Hoje em nosso Brasil há liberdade, nao é mesmo? ... en
tao, cada qual vai decidir o que é e o que nao é bom para si... Eu 
acredito que, como reconheci que para mim nao dava, eles também 
vao enxergar que essas religioes nao servem para eles ... Nao é papel 
dos capitaes chegar para o índio e dizer "olhe aquí, para voces isso 
aí nao serve de jeito nenhum" ... nao dá, né? ... 

A tradic;ao religiosa dos índios é outra... nao tero nada a ver 
com as religioes que tem vindo para cá ... nao tem nao ... Eu e meu 
primo Carlito estamos tentando reviver a tradir;ao do nosso povo ... 
estamos lutando para reviver a religiao dos índios ... Agora, todo 
mundo é livre; quem quiser nos seguir que venha ... há mais ou 
menos tres meses atrás, nós trouxemos uns Ñhaderús do Paraguai 
para rezar aquí e boje já ternos cerca decento e cinqüenta pessoas 
nos acompanhando ... agora, isso é livre; vem quem quiser ... Eu e 
meu primo Carlita fomos buscar esses rezadores no Paraguai, po~
que por aquí nao existía mais . .. hoje nós já temas nossa Oga-Poss1, 
que é um ponto de reza como antigamente ... Oga-Possi é um lugar 
de orac;ao, mas de orac;ao do jeito do índio .. . 

Acredito que com orac;ao as coisas por aquí vao melhorar ... 
orac;ao na religiáo do índio; do nosso jeito mesmo ... o que aconte
ceu foi que esquecemos nossas tradicoes e comecamos c~m as tr~
dic;oes dos outros ... hoje estamos chamando os nossos Nhanderu, 
para eles tirarem o mal que está na aldeia ... Agora, tem certas 
igrejas que estao em cima dos índios, porque nao esta.o gastando 
dessas coisas ... principalmente das orac;oes dos índios ... sabe como 
é, né? Cada qual puxa a brasa para o seu assado ... 

Nós estamos chamando os índios rezadores de volta porque eles 
podem fazer parar o suicídio ... achoque o que está acontecendo se 
deve a falta de nossas tradic;oos ... nós perdemos tudo o que era da 
nossa religiao e isso pode ser urna coisa ruim... Acho ~ue a aldeia 
está com feitic;o e os índios rezadores vao acabar com 1sso ... além 
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do mais eles podem também fazer com que as nossas festas voltem 
a ser o que eram ... acho que se nós conseguirmos que eles venham 
mais vezes, vamos poder ter mais cerimónias como os casa.mantos 
feitos a moda antiga ... 

Os índios sao muito religiosos ... eles misturam tudo, mas sao 
religiosos e acredita.ro em Deus e em Jesus Cristo ... Deus é Ñhanderú, 
e Jesus Cristo é Ñhanderú kairussu... é a mesma coisa do branca; 
só o nome que é diferente ... os índios aceitam outras religioes, mas 
também querem a sua de volta ... nós aceitamos todas as religioes, 
mas nao deixaram lugar para a nossa própria... é isso que está 
acontecendo de ruim para nós ... entao, o que estamos fazendo ago
ra é chamar a nossa religiao de volta, para que cada um escolha 
aquela que quer seguir ... 

Os nossos cemitérios sao importantes para mostrar como é que 
o índio encara a marte ... Como se-pode ver, o índio temo costume 
de colocar as coisas do defunto do lado da cova ... urna garrafa de 
cachac;a, um sapatinho, um lenco, dinheiro ... tudo que o morto 
gostava ... Fazemos isso para o morto nao voltar para buscar as 
coisas dele ... se um objeto que lhe pertence nao for colocado lá, a 
alma vol ta para buscar ... ele quer suas coisas para a viagem que ele 
faz ... nós acreditamos na outra vida melhor ... ah! acreditamos sim ... 
porque é o seguinte: a vida no outro lado existe e é para lá que a 
gente vai; por isso precisamos das nossas coisas ... 

Eu sou católico ... vou a cidade rezar quando preciso, mas tam
bém faco minhas rezas indígenas aqui na aldeia ... ensino para meus 
filhos tanto a religiao católica, como a tradicional, mas sao eles que 
vao escolher depois ... Agora, quando alguém da minha família fica 
doente, eu mesmo rezo ... eu mesmo fac;o o trabalho ... sou católico, 
mas também sigo a minha religiao tradicional indígena ... 

Os índios tem casado, mas nao é mais como era antes ... hoje o 
casamento é feito aqui no Pasto onde nós registramos, e depois o 
pessoal vai para o capitao Ireno ... Acontece também muitos casa
mentos fara da aldeia ... muito índio que se casa fara, e depois vem 
para cá trazendo a mulher ou o marido, e os filhos... é até mais 
comum o índio trazer a mulher... é mais difícil a mulher trazer o 
marido, mas acontece ... Nao tem dado problemas trazer os brancas 
de fora para dentro; os índios aceitam lago os outros e todos se dao 
muito bem... gracas a Deus, ternos recursos para por ordem nas 
coisas, e é por isso que estamos progredindo ... 

Educac;ao sexual, como evitar filhos, comprimido, essas coisas 
nós nao temas nao ... os índios nem sabem como fazer para nao ter 
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filhos ... o índio casa cedo e logo os filhos vem ... Antigamente, eles 
tinham uns remedinhos deles que evitavam a filharada ... tinha um 
que era a buchinha, que é um remédio do mato ... mas havia outro 
que era ainda melhor: urna farinha que a gente_ fazia de urna erva 
que dava nos brejos ... a gente pegava e punha a fruta para secar ... 
punha no sol e depois de bem sequinho, virava farinha e a mulher 
tomava ... era tiro e queda; nao tinha melhor ... tomou, o filho nao 
vinha ... O problema é que nao se acha mais ... acabou ... Hoje é 
diferente; quem nao quer mais ter filho vai e faz a operac;ao ... tem 
muito índio operado por aí. .. antigamente, era só tomar a farinha 
que ela evitava completamente ... hoje os homens preferem a ope
rac;ao ... 

Problema de violencia sexual existe, mas é mais por parte do 
homem branca em cima da mulher índia ... no momento, estamos 
combatendo isso completamente ... independemente de onde esti
ver o índio ou a índia, se eles tiverem qualquer tipo de problema 
nós procuramos ajudá-los ... 

Para manter a ordem, nós ternos urna cadeia aqui dentro da 
aldeia... para prender nós ternos a nossa equipe interna, né? O 
grande problema é sempre a bebida, e é por causa da bebida que 
nós ternos que ter a cadeia ... a pinga faz com que os índios bri
guem, e as brigas provocara urna confusa.o atrás da outra... en tao, 
precisa ter alguém para cuidar... para proteger o índio desses pro
blemas... sem bebida nós nao precisaríamos ter a cadeia, e nem 
policiamento interno ... 

A bebida é um vício danado e tem causado tanto problema! ... 
Os índios tem outros vícios dos brancas, como o fumo... o índio 
gosta muito de cigarro, principalmente do cigarro do branco, mas 
também topa um cigarrinho de palha... gasta mesmo!... o índio 
gosta de cigarro também porque a fumac;a espanta mosquito ... en
tao, tem outros motivos que leva.ro o índio a fumar ... Agora, maco
nha nao tem ... gracas a Deus, a rapaziada nem sabe o que é isso ... 
tomara que nao saiba nunca!. .. 

Hoje tem muitos índios que sao eleitores ... somos mais de dais 
mil votando ... dois mil!. .. as vezes os políticos vém aquí, quase 
sempre na época da eleic;ao, e depois desaparecem ... mas nós esta
mos aprendendo e estamos comec;ando a cobrar a ajuda que eles 
prometem ... Na última campanha o nosso presidente esteve aqui 
conosco, e acabou ganhando estourado entre nós ... teve noventa e 
cinco por cento dos votos! ... mas depois ... depois nunca mais apa
receu... nunca mais ... 
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Nós acreditamos. o capitao Carlita e eu ... nós acreditamos que 
tevivendo a tradi~ao vamos encontrar o nosso caminho, o caminho 
do índio ... Hoje a aldeia está se arrumando muito ... nós respeita-
mos tudo ... todos sao iguais ... estamos progredindo muito e acre-
ditarnos que o índio tenha salva~ao ... 
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Capitáo Garlito é uma figura bem articulada e capaz 
de se equilibar em situa~oes difíceis. 

Tendo sido genro do velho lreno, pretende ser seu 
sucessor moral. Inteligente, fez construir perto de sua 
casa o "templo n que abriga os velhos rezadores e em 

frente erg u e um comodo de ti jo lo onde pretende 
guardar seu cocar, símbolo do poder. Com orgulho, 
que demonstra com facilidade, costuma exibir o fato 
de ter adotado mais de 20 crian~as, orfáos da tribo. 

Seus guardas pessoais chegam a intimidar os 
desconhecidos. 

Capitao Carlita 



n 

Temos conseguido coisas novas 
e Jeito bastante progresso ... 

Meu nome é Carlita, sou capitao desta Reserva, responsável 
pelo pessoal do Bororó ... sou substituto do capitao lreno ... o velho 
Ireno ainda é capitao , mas agora vive mais para dar conselhos do 
que para administrar... para administrar mesmo somos o ca pitao 
Biguá e eu ... é a nossa palavra que vale ... só que o Biguá tem mais 
trabalho, porque além de capitao, ele também é funcionário da FU
NAI. .. ele é responsável pelo Jaguapiru e eu pelo Bororó, mas tra
balhamos juntos, unidos ... 

Entre os problemas mais sérios que ternos na aldeia está o caso 
dos suicídios... dessas mortes que andam acontecendo por aí ... 
Quase sempre quem se mata sao os meninos e meninas até 16 
anos ... bem, marte por suicídio sempre existiu entre os índios 
daqui. .. nao é coisa nova ... agora, o que acontece é que a rapaziada 
está encontrando muito problema para pensar o futuro, e entao, 
sem saída, o pessoal apela para o suicídio ... 

Existem algumas igrejas velhas e novas atuando na aldeia ... den-
tro mesmo nao existe nenhuma... há só alguns pontos de oracao .. . 
agora, fara tem as pentecostais, que esta.o chegando cada vez mais .. . 
nós nao podemos atuar para evitar que o índio escolha esta ou aquela 
igreja... eles tem liberdade para isso... O que nós estamos fazendo é 
procurar trazer de volta as velhas tradicoes dos índios... as tradicoes 
como a dos Ñhanderú... Já mandamos buscar no Paraguai alguns 
rezadores ... mandamos buscar porque por aqui nao tem mais gente , 
que saiba rezar, e sem reza os índios nao se sentem bem ... E preciso 
a reza dos guaraní e dos kaiowá, porque aí é que está a tradicao ... Tem 
muito índio que acredita que os suicídios e tudo mais de ruim que 
acontece aquí se deve a falta de oracao antiga ... 

Agora já mandamos construir o nosso ponto de reza, chamado 
Oga Possi ... Oga Possi é urna casa de reza ... é como a igreja dos 
brancas... ela fica lá no Bororó, para baixo da minha casa ... 
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Ternos algumas tradic;oes indigenas que ainda existem ... muitas 
idelas se modernizaram, mas ainda sao características da gente ... A 
cada sábado ternos a chicha ... a chicha é urna danc;a nossa, kaiowá 
e guarani, que acontece todo o sábado ... como em toda a festa, as 
vezes aparecem problemas ... problema mesmo entre os índios é o 
alcoól... é difícil controlar a bebida aqui!... agora, cigarro só dos 
brancos ... nossos meninos nao conhecem drogas, maconha, essas 
coisas ... Nao é tuda que vem dos brancos que os índios querem ... 
nós pegamos as coisas boas, que vao nos ajudar ... por exemplo, 
urna calc;a que o branca dá, nós vamos usar ... mas tem muita coisa 
ruim que nós nao queremos... droga nós nao queremos ... 

Tem muito branca que vem para a aldeia dizer coisas para o 
índio... tem religiosos, políticos... mas o índio é que escolhe .. . 
político vem muito em época de eleic;ao, mas depois desaparece .. . 

Ternos a FUNAI que está aí para nos ajudar ... mas nós , eu e o 
capitao Biguá, ternos que ter uniao para conseguir o melhor, porque 
sozinho nao se consegue nada ... Antes de mais nada, para a gente 
trabalhar aqui é preciso aprender a fazer projeto ... a FUNAI, naquele 
tempo, ainda nao eslava desenvolvida para nos ajudar ... nao tinha 
quase nada ... Quando comec;amos, há uns 4 anos atrás, fornas apren
dendo juntos ... um coma experiencia do outro, que é como a gente 
faz hoje ... Mesmo assim é muito difícil fazer alguma coisa ... difícil 
de verdade, porque nossa Reserva, aqui em Dourados, quase nao 
tem recursos... Naquele tempo, quando comec;amos, era pior ain
da... mas trocamos idéias, um ensinando para o outro o que mais 
sabia, alinhando nossos projetos ... agora, de dois anos para cá é que 
ternos conseguido fazer alguma coisa ... 

Nós comec;amos tudo como se fosse do nada ... procuramos tra
balhar de outra maneira, diferente dos outros capitaes... comec;a
mos a apertar a FUNAI e ... e en tao íamos fazendo nossos projetos ... 
levando nossas reivindicac;oes p~ra o governador, para Brasília e 
para outros orgaos ... 

Outra coisa importante que fizemos é o relacionamento com os 
capitaes das outras aldeias indígenas de todo o estado ... Ternos 
juntado as forc;as dos diferentes grupos, de todas as Reservas do 
Mato Grosso do Sul. .. ternos feíto reunioos onde cada grupo leva as 
reivindicac;oes de sua aldeia ... assim nós vamos organizando o nosso 
trabalho em duas linhas: interna e externa ... 

Internamente nós cuidamos dos problemas de cada aldeia ... no 
caso de Dourados, . por exemplo, nós procuramos solucionar os 
problemas locais, de dentro da tribo e da cidade ... 
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Externamente nós procuramos ver os grandes problemas das 
nac;oes indígenas ... procuramos também arranjar meios para falar 
com os deputados e autoridades de maneira unida. Como grupos 
isolados, nós somos fracos; ternos que juntar as forc;as para nao ficar 
correndo de um lado para outro sem conseguir nada ... Nós faze
mos reunioes, a cada 30 dias, mais ou menos ... Nesses encontros, 
nós mesmos financiamos todas as despasas ... a gente leva um pou
quinho de mandioca, um pouquinho de arroz de cada área, e paga
mos a nossa despesa ... a próxima reuniao vai ser em Amambai, dia 
10 ... Daqui a gente vai de carro próprio ... Essa organizac;ao dos 
índios é urna confederac;ao... é mesmo como se fosse na sociedade 
e na política dos brancos ... O ca pitao de cada aldeia escolhe o chefe 
geral, que representa todas as aldeias aqui do Mato Grosso do Sul. .. 
no momento eu sou o chef e... entao, sou como urna espécie de 
presidente da república dos índios... Com essa organizac;ao, nós 
passamos a ser mais respeitados ... 

Internamente, nós também vamos conseguindo mais prestigio ... 
veja que ternos mais de 2 mil votos aquí na aldeia... entao, como 
chefe tanto desta Reserva quanto dos índios do resto do estado, e 
como chefe do Ate-Gua"u, do conselho grande, nós ternos muito 
mais forc;a ... 

O que nós estamos querendo é que o índio tenha forc;a e voz ... 
nao queremos separar os índios dos brancos ... nao, nao!. .. mas 
queremos nossos direitos ... 

Somos contra o tipo de imagem que os brancas estao criando 
dos índios ... principalmente aqui em Dourados, nós ternos sido 
vítimas de urna visao errada dos jornalistas ... Eles chegam aqui, de 
um dia para o outro, olham urnas coisinhas, tiram uns retratos, 
filmam o que eles querem e depois mostram para o público como 
se fosse tuda ... eles vem, perguntam o que querem, falam o que 
querem, vao embora, e deixam mais problemas com a gente ... Para 
falar a verdade, nao estou satisfeito ... eles só metem o pau!. .. Eu 
nao sou contra a televisao, o jornal, o rádio ... o que eu nao gosto 
é do escandalo que eles fazem... Por que é que eles nao falam do 
Ate-Gua"u por exemplo? ... 

A imprensa só sai dizendo que aqui dentro tem violencia, que 
índio é bebado e que nao gasta de trabalhar ... Tem indio oobado, 
mas também tem branco bebado!. .. tem índio que nao gosta de 
trabalhar, mas também tem muito branco que nao trabalha!... A 
violencia que as pessoas tem falado nao é como se diz ... nós ternos 
que ter ordem aqui na aldeia... o branco nao precisa de organiza-
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~ao? ... Pois bem, nós queremos organiza~ao do mesmo jeito ... En
tio, precisamos ter a nossa polícia, mas ela nao é como tem sido 
mostrada ... inclusive, para ser mais limpa, nós chamamos, quando 
é preciso, a polícia federal para nos ajudar ... 

Já adotei 23 crian~as até hoje ... isso talvez seja urna coisa difícil 
para o branca entender, porque nao está acostumado a pegar crian~a 
para criar... como é que eu vou explicar?... vou tentar explicar do 
meu jeito mesmo ... Esse costume sempre foi comum entre os índios, 
e ainda hoje acontece muito por aqui... o problema vem da falta de 
recurso das famílias para criar os filhos ... sempre existiu muita famí
lia carente na aldeia, onde o pai tem que trabalhar fora, e a mae, em 
casa, nao pode trabalhar, mas também nao tem dinheiro para criar as 
crian~as ... Logo ela decide trabalhar fora também, e aí a famílía sepa
ra... as crian~as ficam jogadas pela aldeia... Entao, para que essa 
crian~a nao fique padecendo, a gente pega... a família mesmo vem 
pedir para a gente cuidar ... os tíos ou a mae vem pedir ... "Carlita, eu 
vou deixar com voce as minhas crian~as, e Deus ajude que elas se 
criem e cres~am com voce" ... "Tudo bem", eu digo ... Entao, eu come-
~ºa trabalhar, arrumar um pouco de alimenta~ao ... mandioca, bata-
ta... até que a crianca vá crescendo ... 

Mas tudo isso tem que ser feito com muita seriedade ... se pegar 
crian~a, nao pode deixar passar fome!... nao pode ser gente de 
cabe~a virada; tem que saber trabalhar ... Agora, eu tenho meu jeito 
de trabalhar... nao acho que trabalhar fora ou de empregado nas 
fazendas, resolva os nossos problemas aqui dentro, ou melhore nossa 
situa~ao... eu nao!... eu quero viver aquí, como o velho sempre 
ensinou!. .. Como é que está o velho hoje? ... está com cento e pou
cos anos, e nunca trabalhou fora!. .. ele nao passou muita necessi
dade, e nem morreu de fome até agora... foi quem mais pegou 
crian~a para criar ... Eu mesmo fui criado pelo velho ... como meu 
pai e minha mae morreram bem cedo, ele me pegou para criar .. . 
a cho que ele criou mais de cero, e hoje já esta.o todos formados .. . 
Entao, eu tenho que fazer a minha parte... No momento, estou 
criando dois guris, mas houve épocas em que eu criei doze ao 
mesmo tempo ... desde aqueles mais miudinhos, até os maiores ... só 
que eles chamam de pai quem cria; os pais mesmo, eles chamam de 
tio ... todos sabem muito bem quem é o pai e quem é a mae, mas 
como se criaram com a gente, acostumam a chamar assim ... 

É dificil encontrar alguém na aldeia que já nao tenha criado 
pelo menos um ... todo mundo pega gurizada para cuidar ... quando 
eles crescem, a gente dá a terra, e eles moram por perto ... cuida 
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igual a um filho ... é como filho, é a mesma coisa! ... Aquela casa ali 
mesmo é de um guri que eu criei... do lado de lá tem outra ... 
moram todos por aqui ... eu cuidei e dei a terra para morar ... 

Quero dizer que a gente tem for~a e coragem para trabalhar, e 
cuidar do que é nosso, dos nosso problemas, das nossas crian~as ... 
Mas a gente espera também um apoio de fora, para que a gente 
trabalhe bem aqui dentro ... Do jeito que a gente estava, sem contar 
esses últimos quatro anos, as coisas andavam muito esquecidas ... o 
que estou dizendo é verdade!. .. nao posso dizer que as coisas esta
vam boas ... As vezes vem urna pessoa me perguntar ... "Carlita, 
como voce está passando ?"... eu falo que se as coisas estivessem 
bem, depois de trabalhar 17 anos aqui, pelo menos um aviao eu já 
teria comprado, né? Agora, é só ver como eu estou ... a minha situa
~ao é igual a de qualquer outro índio daqui. .. saúde a gente tem ... 
saúde eu tenho ... 

Hoje a educa~ao dos índios está muito mudada ... Antigamente 
os pais eraro mais severos ... Eu mesmo fui educado com muito 
rigor ... Quando tinha 14, 15 anos, meu pai dizia: acaba de jantar, 
vai para a sua tarimba, vai deitar... nós tínhamos que obedecer; 
ninguém ia para a chicha ... Chicha era coisa para hornero de 20, 25 
a 30 anos para frente ... Hoje em dia é diferente; qualquer guri ou 
guria de 13 anos já vai. .. vai no escuro, coro as amigas e amigos, e 
aí come~am os problemas ... se o pai, a mae, ou parente falar para 
eles nao ireín, aí coroe~a a coisa do suicídio ... 

Os índios gostam de casar cedo, muito crian~a ... os pais agora 
esta.o for~ando ainda mais os filhos para o casamento ... a gurizada 
é que nao quer mais se casar tao cedo .. : Daí vem o conflito ... muitos 
meninos e meninas estao se matando por causa disso ... Por outro 
lado, falta trabalho para os mo~os ... falta escola também ... entao, 
eles ficam por aí na estrada, de lá para cá ... os rapazes va.o para o 
bar ... Eu mesmo, tenho uns parentes que tem dado trabalho ... exis-
te por aí, nas planta~oes, muito veneno jogado ... outro dia duas 
meninas, sobrinhas minhas, acharam um pouco ... a sorte foi que 
elas nao tomaram... acontece que depois, qualquer briguinha na 
família, elas amea~avam tomar o veneno!. .. Um dia o pai falou: 
"Filha, nao vá para os bares, nao fique na estrada; é muito feio ... ", 
a mae aumentou a bronca, e as duas combinaram de tomar o vene
no juntas ... nós, o ca pitao Biguá e eu, soubemos e fomos até lá ... 
conversamos calmamente e elas disseram que os pais nao queriam 
que fossem ao baile ... nós acertamos ludo, pegamos o veneno e elas 
esta.o vivas ... 
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De uns cinco anos para cá, como disse, as coisas esta.o bem 
I' melhores por aquí... nós ternos conseguido coisas novas e feito 
bastante progresso ... os projetos da gente esta.o dando certo e agora 
há muito mais colabora~ao aqui na Reserva ... Pena que o lado bom 
dos índios nao seja mostrado, mas tudo está melhorando ... 
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f oáo Machado é prof essor, mo~o interessado na 
combina~áo do moderno com o tradicional. Formado 
em matemática pela Universidade do Estado, ensina 

na Reserva onde é figura de sucesso político. 
Com experiencia Jora da aldeia, ele se mostra índio 
por op~áo e se reconhece com um papel a cumprir 

entre os terena, guaraní e kaiowá. 

Joao Machado 
~ ~ 



Se o Brasil niio tivesse sido descoberto 
seria uma maravilha para o índio, né? 

Meu nome é Joao Machado e tenho 30 anos de idade ... nasci e 
me criei nesta aldeia ... sou filho de pai e mae também daqui. .. 
Somos todos da Reserva de Dourados ... Na Reserva, comecei meus 
primeiros estudos, até concluir a quarta série ... nesta época, fui 
estudar na cidade de Doutados até tirar o diploma de segundo grau 
no colégio das freiras ... depois, aproveitei o impulso e fiz o curso 
de ciencias no CEUD, Centro Universitário ... portanto, sou formado 
pela Universidade Federal. .. 

A minha primeira escala nao existe mais ... com o tempo, ela 
acabou ... era aqui perta, naquele campinho ali ... era urna casa antiga, 
urna escala de tábua, né? A classe era, como se dizia, multisseria
da ... era bem confuso, mas funcionava: havia tres professores e tres 
carreiras de carteiras, uma para cada série ... primeira, segunda e 
terceira série ... tudo era dividido, até o quadro negro! ... era urna 
sala grande, para mais ou menos trinta alunas ... urna barulheira só! 
Imagine todo mundo falando ao mesmo tempo ... professores e alu-
nas, todos falando ao mesmo tempo ... Eu nao sei como é que a 
coisa funcionava ... até hoje fico pensando como a gente conseguiu 
aprender! ... porque onde ficava a nossa classe ... a sala de aula ... de 
vez em quando, passava urna boiada inteira... aí ficava aquele 
muhh... muhh ... e nós, dentro da classe tendo aula ... 

Havia urna professora que mandava a gente estudar a tabuada 
gritando, né? Imagine só a classe toda em coro: cinco vezes um, 
cinco; cinco vezes dois, dez ... era urna cantarolada só, sabe? ... Isso 
enquanto a outra turma já estava fazendo outras coisas ... nao, nao 
sei como a gente aprendeu! ... mas aprendeu ... Achoque tínhamos 
muita vontade de estudar, e entao a coisa funcionava independen
temente das condic;oes ... nao só eu; todos os meus colegas daquela 
época também aproveitaram a escala ... 

Tinha mu ita gente que estudava naquele tempo, tinha sim ... 
mas nenhum deles, além de mim, conseguiu continuar ... só finda-
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ram a terceira série, quarta série... Ainda hoje nós somos compa
'hheiros na Reserva, crescemos juntos e agora os nossos filhos sáo 
amigos ... aliás, imagine: eles já tem netos! Enquanto eu só tenho 
filhos ... é porque nesse meio tempo, fiquei atrasado: demorei para 
casar e tenho só tres meninas pequenas, enquanto alguns deles já 
sao sogros e até avós ... 

A escola é urna tradi~ao da Reserva ... coisa bem antiga, sabe ... 
eu náo sei bem quem construiu a primeira escola da aldeia, mas 
achoque surgiu junto como antigo pasto do SPI, que antes era um 
pouco para a frente do Jaguapiru ... o SPI depois virou FUNAI, que 
é a institui~ao do govemo que apóia os índios ... Posso dizer que a 
escala é muito antiga porque quando eu estudei, ela já era bem 
velha ... é possível que tenha um punhado de anos, pois a Dona 
Delvira, minha sogra, estudou ali. .. imagine quanto tempo faz! aquela 
era urna escola tradicional: a minha mulher, Arminda, também 
passou por lá e igualmente minha máe e meu pai. .. 

Eu me lembro que quando entrei na escala, a gente falava por
tugues e um pouco de guaraní. .. Em casa, tanto a minha máe como 
o meu pai sabiam falar o guarani, mas só nos ensinaram o portu-
gues ... nem mesmo a mae falava guarani coma gente ... Agora, fora 
de casa ela sempre falou guarani com todo mundo ... meus tios, 
minhas avós ... tudo na língua do índio, sabe? ... Entao eu aprendi, 
mas em família nao usava esse idioma ... só quando a gente encon
trava alguém que nao falava o portugues, principalmente quando a 
conversa era com índio kaiowá, que eram os parentes do lado da 
minha mae ... Como meu pai é terena, acho que de certa forma a 
mistura ajudou ... nao tive problemas nos estudos ... Agora, com a 
minha mulher que é kaiowá pura, nao é assim ... ah!, com ela foi 
muito diferente ... aprendeu o guarani já desde que nasceu ... só 
falava guarani em casa ... aí, quando chegava na escala e tinha que 
aprender em portugues, era aquela confusa.o ... nao sei se isso atra
palhou, mas o fato é que o aprendizado dela ficou muito prejudi
cado, atrasado mesmo ... Ela estudou durante tres anos ... e ficou 
esse tempo todo estudando, para conseguir chegar só até a segunda 
série ... e nao passava para a terceira nao!. .. era difícil, porque ela 
nao estava acostumada a falar o portugues ... E depois a gente se 
casou também, né, aí nao deu mais para ela estudar ... 

O que aconteceu com a minha mulher é mais ou menos o que 
se passa coma maioria das famílias kaiowá ... eles tem urna adap
ta~ao difícil a escala ... Eu pude perceber isso na Arminda de forma 
clara ... havia um choque quando o aluno chegava a escola sem 
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nunca ter aprendido portugues e ter que, de repente, em público, 
falar e entender ... isso compromete muito o aprendizado ... ela nao 
aprendeu bem o portugues e também nao chegou a escrever o gua
raní, ainda que fale muito bem ... Já comigo foi diferente porque o 
meu pai é terena, filho de terena, mas a mae dele, a minha avó, é 
índia do Paraguai... por outro lado a minha mae é kaiowá pura ... 
pura mesmo ... Entao, quer dizer, meu pai, de certo que ele tinha 
50% de sangue terena, né ... puro ... uns 25% paraguaio, e uns 25% 
índio kaiowá ... entao, esse era o sangue do meu pai. .. Agora, minha 
mae é índia kaiowá pura... com essa mistura toda nós acabamos 
tendo contato com as duas línguas, o que facilitou a nossa vida na 
escala ... 

Meu pai e minha mae se conheceram aquí mesmo ... aquí mes
mo ... isso faz tempo, viu... meu pai gosta muito de contar essas 
histórias da família ... contar a história daqui da aldeia ... sempre 
que podia contava esses casos, né ... Entre as primeiras famílias que 
vieram para cá estava o meu bisavo que se chamava Joao ... Joao 
Machado, como eu! ... chegou aqui um pouquinho antes do general 
Rondan... Quando o Rondon andou por aqui, meu avo trabalhou 
junto com ele ... depois que o servi~o acabou, continuou por aqui ... 
casou ... construiu nossa família ... Estou falando do tempo do meu 
bisavo, do avo do meu pai, né ... isso foi há muito tempo atrás ... os 
antigos ainda contam estas histórias... O Rondom deve ter vindo 
para cá entre 1900 e 1910 por aí ... 

Quando o general Candido Rondan passou por estas terras de 
Dourados, já encontrou índio aquí mas nao eram muitos nao ... dizem 
que eram mais ou menos urnas dez famílias ... dez famílias morando 
urna bem longe da outra, né? Aí o general passou abrindo a estrada 
para instalar as linhas telegráficas ... desde Maracaju para cá, e depois 
continuando de Dourados até Ponta-Pora ... Acho que o pedac;o que 
os índios mais trabalharam foi nesse: de Dourados a Ponta-Pora ... 
desde aquela época, havia próblema de terra, porque os fazendeiros 
já estavam entrando, entrando, entrando ... Aí, dizem que os índios 
se reuniram, e se organizaram para pedir a interven~ao do general. .. 
"V amos pedir para o general um peda~o de terra para a gente, um 
lugar em que os índios possam viver a vida deles sem a interferen
cia dos brancas?" ... Pediram e ganharam, né? ... mas ganharam pou
co ... Dizem que as mulheres pensavam diferente dos homens, que 
elas queriam pedir a terra que vai do Rio Dourados até o Rio Bri
lhante ... mas os brancas acharara que era muito e os índios homens 
concordaram e acabaram ficando só com esse peda~o daqui mes-
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mo ... Aí, por fim, mediram, acertaram e assim a Reserva nasceu ... 
" Nasceu, mas foi se modificando, porque depois - meu pai até diz 

que foram os próprios chefes do SPI e da MissAo kaiowá - vende
ram um pedaco de terra da Reserva também ... Foi assim ... sei que 
é essa mais ou menos a história, né ... a história do Rondan e da 
nossa terra ... foi praticamente ele que legitimou para nós a Reser
va ... mas foi bom, porque senao tal vez nem isso aqui o índio teria 
ganho ... Essa é urna terra muito boa, sabe ... tanto que houve muita 
briga por causa dela ... os índios tiveram que lutar por essa terra, 
como se isso daqui já nao fosse deles muito antes de qualquer 
branca pisar aqui... Meu pai sabe histórias incríveis de índios que 
morreram nessas lutas ... ele conta que houve muita marte e os que 
lutaram deixaram lembrancas ... É ... teve guerra sim! ... teve guerra 
para se ganhar esta terra ... 

Quando o general Rondan veio aqui e ficou sabendo do confli
to, demarcou as terras ... demarcou, mas os problemas continuara 
até hoje! ... problemas entre fazendeiros e índios ... alguns fazendei
ros que moram em Dourados ficaram ricos, riquíssimos, brigando 
com os índios por causa da terra que era nossa... nesta história 
morreu muito índio e muito branca, mas os brancas venceram ... 
venceram porque eles tinham mais armas que os índios... O pai 
sabe contar bem a história dessa briga que afina} se deu bem perta 
da casa dele, ali, sabe ... bem ali onde antes tinha um cemitério 
grande ... onde o primeiro que foi enterrado foi um índio que mor
reu nessa luta ... conta-se que na hora da briga os seus companhei
ros correram, fugiram ... porque eram poucos ... s6 trés dias depois, 
quando sentiram seguranca para voltar, é que puderam enterrar 
esse índio ... o carpo já esta va em estado de putrefacao ... Foi quan
do comecaram o cemitério ... esse cemitério está fechado, porque 
agora nao se enterra mais· ninguém ali, né? Acabou ... até gradearam 
agora... mas eu sei mais ou menos onde é o local... o pai sabe 
certinho ... 

As estradas também nao eram essas de hoje ... eram outros ca
minhos ... Antes havia urna estrada que vinha de Dourados, e cor
tava mais ou menos ali por cima ... aquí era muito longe ... era mato 
naquela época ... tuda mato .. . 

Eu tenho muitos irmaos ... nós somos 12 ... do mesmo pai e 
mesma mae ... irmas achoque tenho 6, ou 7 ... dos 12, 2 morreram ... 
morreram faz tempo ... nao foi agora nao ... eles morreram quando 
eu ainda era pequeno ... um deles morreu com cinco meses, coma 
mesma idade da minha filha hoje... bem novinho... Dos irmaos 
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vivos, 3 sao casados, e o resto está solteiro ... ainda tem 3 mocas que 
nao casaram, e tem mais 3 meninos ... Um dos casados mora ali, 
sabe? Já a minha irma mora perto da casa do meu pai que fica um 
pouco mais longe ... uns 500 metros mais ou menos ... 

Esta regiao em que moramos chama-se Bororó... é a parte em 
~ue mora a maioria dos kaiowá e dos guarani. .. do córrego para lá 
Já é Jaguapiru onde a maioria é terena ... do lado dos terena é mais 
misturado, enquanto para cá é puro ... O pessoal lá é mais mestico, 
mas também mais adiantado ... Os terena sao mais adiantados por 
muitas razoes ... acho que urna delas é porque eles esta.o mais perto 
da cidade, né? Além disso, estao próximos da FUNAI, e o recurso 
que chega parece que tem perna curta, nao alcanca o Bororó... é 
apli~ado em melhorias por lá mesmo ... o dinheiro nunca chega até 
aqu1 o ~ndo ... Isso é problema também de lideranca ... o pessoal do 
Jaguap1ru está na frente, é gente mais ambiciosa, que sempre pega 
o melhor... enquanto para cá, tudo fica mais atrasado... Agora o 
nosso cacique está tentando, junto a FUNAI, mudar essa situacao e 
dividir certinho os recursos, tanto para a área de lá, como para a 
área de cá ... 

O cacique responsável por esse lado da Reserva é o capitao 
Garlito, que está aí conosco já faz uns sete anos, mais ou menos ... 
Eu acho ele bom, sabe? muito bom ... Algumas pessoas nao gostam 
dele ... eu já acho tanto ele como o Biguá, que é o capitao do lado 
dos terena, gente muito boa... nós sempre trabalhamos juntos, e 
combinamos em tu do ... com os anteriores nao foi a mesma coisa ... 
Esses de hoje, nao!. .. sao mais comunitários ... eu gosto mais das 
pessoas assim... a gente se dá bem, é amigo ... Mas tem gente que 
se queixa deles, né? É claro que em certas coisas eles erram, mas 
todo mundo erra, nao é? isso é normal ... Dizem que eles maltratam 
as pessoas, mas judiar do pessoal eu nunca vi. .. acho que muitos 
falam mal porque nao gostam deles ... Faz pouco tempo, os repór
teres vieram aqui na aldeia em busca de notícias e querendo saber 
da tal prisao ... a coisa ficou feia e o Carlita nao estava querando 
mais dar entrevista por causa disso... Essa história de alguém de 
~ora vir aqui e comecar a falar da aldeia dá muito problema, porque 
as vezes os jomalistas veem um pouco da história e passam a contá
-la como se fosse toda ela ... 

Aqui na aldeia tem 3 linhas políticas: a dos terena, dos kaiowá 
e dos guarani. .. No meio disso, entra também a política partidária 
dos brancas de fora ... e quando esta atua, tudo fica pior! ... Alguns 
índios daqui da Reserva nao sabem fazer política decente ... fato que 
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sempre resulta em bate-boca ou briga envolvendo os chefes... isso 
efaz com que todos sejam prejudicados, sem nem saber do que se 
trata ... Vou dar um exemplo que pode ajudar a entender esta situa-
r;:ao ... Antes do capitáo Biguá assumir, era o Ramáo Machado que 
manda va no Jaguapiru, onde a maioria é terena ... O Ramáo - que 
apesar do sobrenome Machado, nao é meu parente próximo -, 
quando foi capitao, exilou muitos índios da Reserva ... pois bem, na 
cidade tem um índio de nome Jorge que foi candidato a vereador ... 
esse Jorge é filho de um índio que foi exilado pelo Ramao, o Femando 
Jorge, que tomou-se seu opositor mais feroz ... entao, a propaganda 
do Jorge nas eleir;:oes era baseada na denúncia de que havia violen
cia na aldeia, violencia esta provocada pela turma do Ramao... O 
problema é que ele faz essas denúncias, só por interesse político .. . 
sabe como é que é,, né? Para ganhar alguma coisa em cima disso .. . 
mas nao adiantou nada porque no fim ele acabou perdendo, nao foi 
eleito ... 

A política partidária do branca, que infiltra entre os indios, é 
urna desgrar;:a ... os índios nao sabem de nada e percebem a coisa de 
maneira inocente: o branco fala e o índio acredita ... o índio acredita 
na palavra de qualquer um! ... Eu vivo dizendo para o pessoal que 
tem que procurar trazer do branca só o que é bom, né? nao o lado 
ruim ... sempre eu disse isso ... mas separar o certo e o errado de
pende um pouco de conhecimento, e isso falta por aqui. .. Os bran
cos sabem jogar com a ignorancia de muitos índios, eles sao como 
urna incógnita, escondidos por trás de alguma, coisa, e a gente nao 
sabe deduzir esses mistérios... As forr;:as políticas na aldeia tem 
mudado desde essa confusa.o entre o Ramao e o Fernando Jorge ... 
se existe um lado bom na política dos brancos, nós ternos feíto urna 
forr;:a danada para aprender ... achoque um pouquinho ternos con
seguido ... · 

A evolur;:áo disto é lenta e exige cuidados, porque como acon
tece lá fora, existem aqui aqueles que nao querem a renova~ao ... O 
Ramao, por exemplo, é do tipo sistemático, como meu pai. .. ele nao 
consegue perdoar se alguém faz alguma coisa errada ... Um belo dia, 
o pavo daqui se revoltou e resolveu tirá-lo na marra e juntamente 
coma FUNAI conseguiu fazer urna eleir;:ao que finalmente foi ganha 
pelo Biguá ... Veja entao como as coisas de dentro e fora da aldeia 
se emendam: a briga entre o Ramao e o Fernando Jorge produziu 
eco, mais tarde, na disputa do Jorge para a Camara Municipal de 
Dourados ... houve urna disputa eleitoral onde o Femando Jorge, 
que era o opositor do Ramao, ia ganhar, porque tinha apoio, en-
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quanto o lado. do Rama o era minoría... Organizaram a eleir;:ao e o 
lado do Ramáo ficou com o "amarelo", e o do Femando Jorge com 
o "verde" ... Aí o eleitorado ficou claramente seprado: uns do lado 
do Ramao, e outros do lado do Femando Jorge ... este, tinha muitas 
ligar;:oes na cidade, inclusive com deputados e vereadores que o 
apoiavam com dinheiro na campanha ... é! a coisa foi pesada ... foi 
como se fosse urna campanha do branco... a intenr;:ao dos políticos 
que "ajudaram" o Fernando Jorge era receber o voto do índio na 
eleir;:ao da cidade ... acontece que toda esta agitar;:ao provocou muito 
descontrole, briga, pancadaria... A FUNAI teve que interferir coro 
forr;:a e conseguiu resolver ... Aí o Ramáo viu que nao tinha condi
~oes de ganhar, e indicou o Biguá... que finalmente foi nomeado 
por ele ... Mas antes disso, houve a eleir;:ao entre o Fernando Jorge 
e o Rama.o, e por urna "coincidencia", empatou de duzentos a 
duzentos ... veja só! foi em cima!. .. empatou de duzentos a duzen
tos! ... é que o fiscal da eleir;:ao era da. FUNAI, e o Ramao era ligado 
com a FUNAI. .. Eu acredito que o Femando Jorge deve ter vencido, 
né? Como é que empatou urna eleir;:ao? ... Votaram em tomo de 500 
índios, e acho que 100 votaram nulo ... Naquele tempo eu estava 
estudando, mas estava por dentro do negócio ... foi mais ou menos 
quando eu tinha chegado do quartel. .. 1980 .. . mais ou menos uns 
10 anos atrás ... Aí, do lado de lá estava criada a ala do Ramao, o 
grupo radical. .. e urna ala progressista do lado do Fernando Jorge ... 
Esta briga continua até hoje e sempre que surge qualquer confronto 
- e sempre há -, volta tudo a aparecer ... por qualquer coisa tem 
um grupo que recorre. ao Ramao e quer impor as coisas... entao, o 
pessoal de lá acaba dominando, apesar de serem poucos, porque 
sao riquinhos, e querem ganhar a parada de qualquer jeito... h·á 
muita tensao, e eles sao sempre muito agitadores .•. 

Antigamente, aqui tinha muita terra e tudo erél dos kaiowá que 
estavam sem lugar fuo ... foi por culpa do próprio índio kaiowá que 
os terena se instalaram por aquí ... foram inocentes e deixaram isto 
acontecer ... A situa~ao é difícil, porque dizem até que tem certos 
líderes indígenas que nao sao índios puros, sao filhos de índio, mas 
coro o branca ... só sao considerados índio porque nasceram na 
Reserva ... muitos com certeza sao descendentes de paraguaios, né? 
Tero famílias que se associam em torno de idéias que nem sempre 
favorecem o pessoal da aldeia ... sao idéias bastante avanr;:adas, mas 
nem por isso as melhores... formam-se grupinhos que tem muita 
for~a e acabam dominando os líderes atuais. Tanto que quando os 
jovens descendentes dessas famílias cometem erros, os atuais líde-
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res nao tem for~as para puni-los. Esses jovem querem ser donos de 
<>si mesmo, independentes ... sao praticamente como o branco. 

O comportamento político do pessoal terena corta a paz da 
gente ... nao na nossa área, no Bororó, mas principalmente no lado 
do Jaguapiru... O lado de lá é o grupo mais desunido, tal vez por 
causa da mistura ... mistura com o branco e de cruzamentos com as 
outras tribos ... Do nosso lado, o Bororó, já sao todos mais unidos, 
sabe ... Nao digo também aquela uniáo que deveria ter, masé acei
tável. 

Sabe, eu mexi com política ... procurei conversar com os prefei
tos, deputados... sempre preguei para o pessoal da aldeia, que é 
necessário ter uniao, porque quando chega a época da campanha, 
a gente pode apoiar um fulano com urna condi~ao: que ele escute 
os nossos problemas também, né? O problema é que nem os polí
ticos acreditam mais na gente ... eles creem numa certa uniáo, que 
nao é absoluta ... mas aqui nao há aquela fon;a!. .. Entao, na época 
da campanha eles entrara aqui, elevamos votos a torta e a direito .. . 
pagam ... impoem ... pegam alguns índios como cabos eleitorais .. . 
sempre preguei para eles, que é necessário ter uma for~a para que 
a gente consiga alguma coisa, né? O governador atual do Mato Grosso 
do Sul, Pedrossian, ainda é um pouquinho melhor, sabe? No norte, 
eu conhe~o o servi~o que ele faz ... e a coisa dá certo porque quando 
ele vai na aldeia fazer campanha, os índios fecham com ele ... os 
índio falam, por exemplo: "Voce faz para nós urna caixa d'água? ... " 
e ele faz mesmo, porque confia no apoio ... E aqui dispersa, princi
palmente do lado do Jaguapiru ... o nosso lado é mais unido ... por 
isso também que os políticos daqui só usam o índio, e depois es
quecem... porque sabem que em época de campanha eles entram 
aqui e levara o voto mesmo ... nao há consenso!. .. Até o Presidente 
Collar já veio aqui ! . . . foi a única elei~ao que eu vi que realmente 
o pessoal fechou, foi com o Presidente Collar ... todo mundo da 
aldeia votou nele, porque ele prometen que ia voltar ... só que dessa 
vez, nao foi só o índio que ficou esperando nao... em todo caso, 
ninguém da aldeia foi lá reclamar, nenhum índio se manifestou 
para ir cobrar essas coisas ... nao há fo~a suficiente para tanto ... 
Enquanto isso, a FUNAI fica aí com o escritório, fazendo registro ... 
nao nego; eu votei para o Collar!. .. ele veio aí. .. visitan, né? Con
versou ... e pensei que iria nos ajudar, mas nunca mais voltou!. .. Só 
que agora já tomei urna iniciativa sobre o meu voto nas próximas 
elei~oes ... nao pensando a nível de estado, ou de município, né? 
Porque nesses casos a gente tem que conhecer o candidato ... agora, 
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em nível de Brasil, eu só vou votar para candidato progressista, né? 
Socialista ... daí para cima ... tipo assim, um negócio mais evoluí-
do ... sei lá ... bem socialista mesmo. Candidato nesse nível, sabe? 
Nao esses candidatos tipo Collor ... O pessoal disse tanto que nao 
queria votar para comunista, por fim eu acho que o Collar foi piar, 
né? Ele entrou aí e fez como um ditador ... meu pai mesmo tinha 
300 mil no banco no ano passado, quando o presidente assumiu ... 
naquele tempo, o dinheiro que ele tinha dava para comprar um 
tratar ... aqueles 300 mil boje nao compram nem urna carro~a ... tá 
preso lá, bloqueado! ... aquilo nao era poupan~a, era dinheiro que 
eslava lá ... era dinheiro da gente! que estava guardado para quando 
arrumasse um negócio bom ... Com isso nós aprendemos urna coisa: 
ternos que evoluir, sena.o sempre vamos continuar nessa batida, né? 

O índio tem que ter voz política... senao a situar;ao fica cada 
vez pior, nao é mesmo?-. .. Veja que na cidade, aqui em Dourados, 
sao poucas as pessoas que tem inten~ao de ajudar, ou de colaborar 
um pouco comos índios. Tanto é, que no diado índio, a gente fez 
urna campanha para arrecadar carne, e fazer uma festinha para as 
crianr;as ... entao fomos até esses fazendeiros ricos, e eles disseram: 
"lh, esse ano está feio... nao dá para ajudar... " e é gente rica 
mesmo, sabe? Sempre foi assim ... s6 neste ano que eles ajudaram 
um pouquinho porque aconteceram esses suicícios, e fez-se muito 
barulho ... _entao, deram qualquer coisa ... Mas normalmente a nossa 
Reserva nao tem ajuda ... é muito difícil! ... quando entra ajuda é por 
interesse político, na base do "toma lá, dá cá" ... as pessoas dizem 
sem cerimónia: "Vamos dar urna mao para os índios, porque eles 
estao precisando", mas de efetivo mesmo, "nada"! ... Tem também 
aquelas pessoas que querem mostrar uma preocupa~ao com a gente, 
sabe? Querem dizer que dao valor para o índio, e aí ouve-se coisa 
do tipo: "Ah nao... esses indios aí, tem que tirar a terra deles e 
colocá-los lá no pantanal" ... Esses dias mesmo teve um estudioso 
da Socigran que falou assim: "É, eu convido os índios de Dourados 
a ir para o pantanal ... viver com aquela beleza da água, os peixes, 
os pintados, e quem sabe lá eles vao ter como que viver, melhor 
do que aqui. .. vao encontrar a natureza... " veja só! ele falou isso 
numa conferencia em abril ... eu estava lá e ouvi! ... Entao, pessoas 
assim pensam que aqui já acabou a natureza ou, piar do que isso, 
que o índio nao trabalha! Fica só olhando para o céu ... Só que a 
coisa é um pouco diferente ... Hoje, eu e meus irmaos, por exemplo, 
plantamos cana, mandioca, batata ... estudamos ... nós nao sobrevi
vemos mais de ca~a e pesca, mas do trabalho na terra ... entao, nao 
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nos adaptamos assim, como Tuiuiu no pantanal, né? Por outro lado, 
... até quando este pantanal vai estar aí, se estao construindo usina 

lá? ... quem sabe daqui a algum tempo, nem tenha mais peixe lá ... 
Outro negócio também é essa história de falar que índio só gosta de 
peixe ... como pode ser, se nem lago tem mais aqui? Olha, as crian
cas da aldeia nao comem mais peixe nao ... ficam engasgando, por
que nao estao acostumadas... os meus filhos mesmo, nao comem 
peixe ... 

O meu pai conta que foi criado num sistema mais nativo ... 
antes, aqui tinha muita fruta, tinha caca... mas as coisas foram 
mudando, e hoje vivemos de uma forma diferente, né? Na cidade, 
a vida do branca também mudou nesse tempo ... os próprios bran
cas, que fundaram Dourados, íam para Campo Grande de carreta há 
uns anos atrás, mas hoje eles vao de carro moderno ... no passado 
eles eram de um jeito; hoje sao de outro ... O índio é assim também, 
ele evolui. .. por outro lado, a gente tem que preservar a cultura, a 
nossa tradicao que é urna coisa importante ... preservá-la nao como 
urna relíquia que passou, mas dentro do possível, tentar reavivar a 
tradic;ao ... sabe, nao podemos perder a cultura ... 

Outro dia estava falando com o Biguá, e dei a idéia de reflores
tar um pedaco da aldeia, para formar um atrativo ... fazer também 
urna casa bem tradicional, e daí quando houvesse aquelas festas, as 
pessoas poderiam guardar na lernbranr;;a ... Imaguaré em guarani, 
quer dizer ... "tempos que foram" ... tempos que nao voltam mais ... 
é preciso fazer as festas tradicionais para nao esquecer o passado; 
mas, ao mesmo tempo, ternos que estar de olho no futuro ... tudo 
evolui, né ... e a gente? ... um índio é urn ser humano, e também nao 
pode parar ... se a gente parar, fica atrasado ... O Brasil nao está 
atrasado em relacao aos EUA tantos anos? Entao, a mesma coisa o 
índio em relac;ao ao branca ... Eu mesmo, por exemplo, sou profes
sor, mas hoje, se eu fosse para Sao Paulo, estaria muito atrasado ... 
lá, os computadores ensinam as crianr;;as ... Agora, nem por isso a 
gente vai deixar de praticar a nossa cultura. Para o índio está fal
tando urna coisa: conhecimento ... cultura mesmo, sabe? Estudo para 
formá-lo ... para que ele chegue no pico, e retome aqui embaixo, 
para resgatar urna coisa que ele deixou para trás ... pouca gente aqui 
tem consciencia disso ... 

A Edna, que é uma colega de estudo na Universidade, pensa um 
pouco diferente de mim ... eu noto que ela é muito radical, né? 
Achoque o índio nao pode ser radical, em hipótese nenhuma ... nós 
ternos que ser flexíveis, conforme a vivencia, as condir;;oes e o lu-
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gar ... a gente nao pode separar assim: os índios aqui, e os brancas 
para lá. Acontece que tanto os índios aqui da Reserva de Dourados, 
como todos os outros do sul do Mato Grosso do Sul, viraram con
sumistas ... a sociedade já nos condicionou a isso ... Como é que 
vamos superar esse problema? Trabalhando e progredindo ... A Edna 
é mais naturalista, acha que o índio deveria retornar a ser o que era 
antes ... eu achoque nao dá mais para retomar, retroceder ... a Edna 
é filha do Marc;al, que também era urna pessoa bem naturalista ... eu 
entendo isso ... Se o Brasil nao tivesse sido descoberto, seria uma 
maravilha para o índio, né? ... Ela é mais ou menos assim, mas isso 
é fantasía, sonho ... cada índio tem uma solucao diferente ... Eu sou 
assim; a Edna já é de outro jeito. Mas acho que somos as únicas 
pessoas que conseguem ter urna visao melhor do nosso pavo, por
que somos professores ... Ela faz história, e também dá aula aqui na 
Reserva... acho que como professores, a gente tem que ter urna 
visao crítica das coisas... mas somos amigos; nao é por isso que 
vamos entrar em choque ... mantemos urna conversa franca ... 

A Arminda nao gosta de tereré ... eu compro meio quilo de erva, 
que fica sempre aí em casa ... quando meu sogro ou os colegas vem 
visitar, aí a gente toma, batendo papo, todos em torno do tereré ... 
Casei quando eu consegui um emprego bom na FUNAI. .• há sete 
anos eu estou trabalhando como professor, aqui mesmo na Reserva, 
numa escala chamada Ara-Porü ... Ara-Porü quer dizer tempo bom, 
ou tempo bonito ... 

Saí de casa com 12 anos mais ou menos e fiquei 9 anos fora ... 
nao tive urna infancia normal como os outros índios aqui da al
deia... Mais tarde retornei a aldeia, casei, e estou ensinando na 
escala em guarani. .. levo a minha vida como se nunca tivesse saído 
daqui, mas há diferen~as: por exemplo, o guaraní que eu sei já é 
modernizado, nao é mais o puro sem influencia do branca ... boje 
tem certas palavras que já preferimos falar em portugues; outras que 
vem do Paraguai. .. estao incorporadas naturalmente, já fazem parte 
do "nosso" guarani. .. O guaraní era bem mais puro, mas com o 
tempo o índio deixou de falar assim e criou um dialeto... é como 
o branca: nós também fazemos nossas gírias... nao tem gírias em 
portugues? Em guaraní é a mesma coisa ... o índio de hoje é pregui
coso com algumas palavras complicadas e coma gramática antiga ... 
além disso ele nao quer falar mais do jeito antigo ... se a gente fala 
a língua pura, como os velhos falavam, os outros tiram sarro ... por 
exemplo, ahata-puelo no guaraní antigo é "vou a cidade", mas agora 
nós falamos ahata-dourado ... outra expressao é feijao, que se dizia 
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kumamdá, mas tenninou ficando "feijáo" mesmo, como em portu-
" gués... Os indios acham mais fácil falar aportuguesado e tem ver-
gonha de falar o guarani puro ... só quem fala sao os velhos, essa 
gente mais de idade ... só eles ... Como sou professor, nao posso ver 
só o que tem de moderno; entao, vou aos velhos para aprender e 
poder ensinar aos outros... ensinar do jeito de professor é assim: 
primeiro a gente tem que ir aos antigos e conversar com eles ... nao 
adianta nada procurar esses mais jovens, porque eles sao pouco 
interessados nessas coisas ... nao querem aprender sobre a cultura, 
nem a língua dos antepassados ... Tem muitas coisas que eu ainda 
nao sei, e que posso aprender aqui na aldeia ... por exemplo: eu nao 
sabia que hoga quería dizer "casa", "minha casa" ou "a casa onde 
moro" ... para dizer essas tres coisas em portugues, eu usava outra 
palavra em guarani. .. depois a Arminda me explicou que hoga era 
o jeito novo de dizer... Daí eu fui perguntar a um velhinho, e ele 
disse: "Primeiro existía só a palavra gwóy-py, depois surgiu róy
-py ... essas duas palavras eram daqui mesmo e queriam dizer a 
mesma coisa ... passou um tempo e o índio parece que ficou mais 
pregui~oso, e agora o pessoal prefere falar hoga, porque dizem que 
é mais fácil ... mas essa palavra nao é daqui; veio com o índio 

. " paragua10 ... 
O índio é pregui~oso nos estudos também, sabe, assim como 

com a língua... as vezes aparece alguém na escala e diz: "Joao, 
quero estudar ... " daí, o aluno come~a e de repente sorne ... sorne 
e fica sem aparecer por uns meses ... depois, decide voltar e torna 
a desaparecer de novo ... Alguns saem porque vao se casar ... esses 
dias mesmo, dais meninos qu~ tinham acabado de casar me procu
raram para ter aula: "Ó, Joao ... mas eu ainda vou poder acompa
nhar?"... eu disse: "É claro que pode, professor é para isso, nao 
é?" ... os dois tinham 11 para 12 anos cada um... a gente olha e é 
urna crian~ada ... Ensinar é urna coisa muito boa ... na aldeia, entao, 
nao falta oportunidade ... vou buscar o nosso passado com os anti
gos e depois ensino para as crian~as da escala para que isso nao 
seja esquecido ... caso contrário, vao entrando as palavras novas, 
aportuguesando o ~uarani, modernizando ... até acabar mesmo a 
linguagem pura... E assim que um professor deve agir, nao é? ... 
Como sou formado em matemática, tenho um interesse especial 
pelos números ... existem números em guarani também, só que quase 
ninguém sabe; a maioria já esqueceu, ou nunca aprendeu ... todos 
sabem até o tres, e depois disso contam em portugues ou em espa
nhol, por causa dos guaranís lá do Paraguai ... Entao, comecei a 
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pesquisar, e com a ajuda de várias pessoas consegui descobrir até o 
número sete: um pouco com o velho Ireno, nosso ex-capitao... um 
pouco cá, um pouco lá ... o quatro aqui, o cinco e o seis com ou~ 
pessoa, depois o sete, oito ... minha meta agora é chegar ao dez ... Já 
sei até a pessoa que pode me ensinar... é um velhinho também, e 
parece que ele sabe até o vinte... mas precisa falar guarani porque 
essas coisas a gente só aprende em guarani mesmo, senao dá errado ... 
nao adianta um estranho tentar aprender com o Ireno, porque precisa 
saber falar com ele ... ele também já está muito velhinho e nao escuta 
bem ... por isso, achoque só duas pessoas poderiam fazer urna boa 
pesquisa, porque falam bem o guaraní e o portugues e conhecem 
bastante o Ireno: o Benjamin, que é neto dele, e o Epitácio, que é filho 
de cria~ao do finado M~al de Souza, irmao da Edna ... 

É, do Mar~al. .. o Epitácio nao é filho legitimo dele, só de cria
~ao ... o Marcal criou tres filhos ... é normal por aqui um índio pegar 
as criancas orlas para criar ... o Mar~al andava muito por aí e pegava 
as crian~as sem pai e levava para casa ... O nosso Ca pitao também .. . 
urna vez, eu estava com poucos alunas ... mais ou menos 27, 28 .. . 
aí apareceu na frente da escala aquela fila de menino criado pelo 
capitao... todos em fila; do jeitinho que saíram da casa dele, che
garam, né? Sete!... quando chegaram, um deles me explicou: "Ó, 
Joao, nós viemos matricular ... o capitao mandou para voce um 
papelzinho"... li e estava escrito assim: "Favor matricular esses 
meninos" ... Bem, já era agosto ... pensei e disse ... "tá bom!. .. " ah, 
nao passou um mes, e foram saindo, saindo ... estudaram todos os 
sete só por um mes ... Quando o aluno chega, a primeira coisa que 
me preocupa é ensiná-lo a escrever ... o nome é a primeira coisa que 
ensino, porque sei que lago ele pode precisar sair ... a vida do índio 
já nao tem urna previsao; a escala entao... por isso, me preocupo 
logo em ensinar a escrever o nome dele ... a segunda coisa que fa~o 
é ensinar alguns números para eles efetuarem pelo menos uma 
operacao: a de adi~ao ... eu sei que muitos destes logo nao vem 
mais ... eu já ouvi muita gente dizer: ''Eu aprendí escrever meu 
nome e isto basta ... " 

Aqui é assim, quando os meninos ficam grandinhos e querem 
sair da aldeia, nao tem quem segure ... é aquele tal negócio: os 
índios, antes de serem adotados, quantas vezes nao vao para a ci
dade pedir esmolas?... quando eles crescem, lago saem da escala, 
porque sentem necessidade de urna roupinha, de um dinheirinho ... 
en tao, resolvem ir trabalhar nas fazendas ... é um problema, porque 
as vezes trabalham a troco de roupa e de comida ... para eles, rece-
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her urna roupinha, ter onde dormir, ter o que comer, um arrozinho 
.. qualquer, já está bom ... mesmo que para isto tenham que trabalhar 

quatro meses... Com as meninas que vao trabalhar nas casas de 
Dourados acontece o mesmo, além de trabalhar muito elas ficam 
sem a mae ... Há um caso que nós estamos sabendo em que urna 
menina trabalhou e depois disse que teria uns 28 mil cruzeiros para 
receber ... ontem os pais foram, recebar mas o pessoal nao pagou ... 
disseram que ela nao tinha dinheiro para receber ... Entao, a gente 
trabalha o tempo todo e quando vai lá, nao tem dinheiro. É ... essa 
é a da patroa na cidade ... 

Kaiowá quer dizer homem da terra, do meio do mato ... o homem 
que veio da floresta ... Na escala canto para os meus alunas as nossas 
histórias... conto, por exemplo, de onde os índios surgiram... falo 
sempre da história do kaiowá, de onde ele veio... conto também a 
história de como o Brasil foi descoberto ... e a gente segue pelo livro, 
porque nao tem outro material para aprender a ler e escrever ... Sobre 
os índios a gente tem pouco material. .. pensei em fazer, por exemplo, 
a história do capitao Ireno ou da dona Loide, mas tudo o que sabemos 
vem só de boca, sabe? Realmente· o material por aquí ainda é pobre, 
porque estamos come~ando ... faz só dois anos que eu trabalho assim, 
sabe ... ensinando em guaraní, criando ... 

Eu estava pensando em pesquisar com o Ireno para fazer urna 
história nossa ... ele sabe tudo daqui e está tao velhinho ... ele é urna 
espécie de herói da gente ... até pensei em homenageá-lo na Camara, 
porque assim a gente estaria homenageando o índio kaiowá através 
da pessoa dele ... eu conversei coma professora Elói, e ela ficou de 
ver lá ... Dizem que o Ireno é o mais velho, mas isso pode nao ser 
verdade, porque uma coisa que o índio nao sabe é quando faz 
aniversário ... Eu achoque esses índios antigos nem sabiam que se 
comemorava aniversário! ... de qualquer forma, ele tem urna posi~ao 
muito firme, com quem sempre tenho a aprender ... E a história 
dele, nem se fala ... come~ar urna conversa com ele é papo para um 
dia todo ... Mas sao poucos os índios que vao procurá-lo para con
versar ... sempre que falo com ele, ou~o que a gente tem que cuidar 
do servi~o, né ... cuidar de trabalhar e de se unir ... é assim que ele 
prega a uniao, né? E é isso mesmo: trabalho, uniao, prosperidade ... 

Tem urna coisa que tem deixado a gente muito triste ... os índios 
de Dourados agora tem sido conhecidos por causa dos suicídios ... 
Sei que é urna coisa grave, mas gostaria que os índios fossem co
nhecidos por outras coisas ... o suicídio é urna coisa séria, mas nao 
é tudo ... E difícil explicar o suicídio ... também achoque nao existe 
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uma explica~ao para isso ... Eu mesmo tive nove al unos que provo· 
caram o suicídio, sabe? ... Na classe nao toco nesse assunto com as 
crian~as ... nao toco porque tenho medo de errar ... nao entendo 
direito a situa~o e me sinto incapaz de ajudar ... mas as vezes 
ponho o receio de lado e tento falar ... acho importante participar de 
uma situa~ao tao delicada, e a última coisa que quero é ficar com 
as maos atadas... O índio é muito sentimental e sensível demais, 
né? Eu acredito que os índios estao de repente buscando urna saída, 
estáo descarregando na morte ... a morte é urna saída nao é? Nao 
pode ser? ... Tem os problemas na família ... o pai cria muita pressao 
em cima dos filhos, e isso dá em briga e desentendimento ... Tam
bém existem os problemas da Reserva e da proximidade com o 
branco, né? Por fim, achoque descarregam nisso aí ... vai no jeito, 
e acaba ... o índio tem que ser bastante forte para superar esse pro
blema assim, psicológico ... 

Ternos até uma palavra em kaiowá para suicídio: odjedju-0. em 
guaraní é a mesma coisa ... Nenhum jornalista perguntou isso ain
da ... eles falaram de tantas outras coisas, mas nunca tentaram saber 
se existia a palavra "suicídio" em guarani. .. A maioria dos índios 
com quem tenho conversado diz que as pessoas que morreram estao 
num lugar melhor ... foram encontrar parentes e estáo felizes ... Um 
exemplo foi o que aconteceu com as sobrinhas do meu sogro... a 
Helena era a sobrinha mais velha dele, e a Malda a mais nova ... 
bom, primeiro morreo o marido da Helena; e logo depois ela tam
bém se suicidou ... nao sei muita coisa da morte da Helena, mas a 
história da Malda a gente acompanhou mais de perta ... dizem que 
desde que morreu, a irma costumava aparecer muito contente para 
ela ... entao, ela preferiu ir para lá coma irma, né? Agora, eu nao 
saberia explicar esses fenómenos direito ... se as condi~oes fossem 
outras, quem sabe? ... Mas a raíz do problema nao sei. .. 

A explicar;ao que eu tenho é mais ou menos aquela que já 
falei. .. a gente é muito sentimentalista e por isso, muitas vezes 
ficamos tao fracos, que é impossível vencer a dificuldade ... tanto 
do lado material como do espíritual, de outras fo~as, sabe? Na 
verdade, o problema náo é s6 isso ... é complexo para explicar ... 

Bom, agora eu vou falar do lado das pessoas que escolhem ficar 
aqui ... afinal, esse é o meu caso ... O meu pai, por exemplo, quando 
eu era pequeno, me aconselhava bastante: "Quando vocft crescer, 
precisa estudar ... tem que fazer isso, fazer aquilo ... " Entao, fui 
criado num ritmo, recebi conselhos... Hoje, os índios parece que 
perderam esse tipo de convivencia, e o afastamento está silencian-
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do a família... os pais nao estao mais dando conselhos para os 
~ meninos ... tanto é, que estes nao pensam muito na importancia de 

ter um trabalho bom... Eu lembro que quando chegava na minha 
casa, a gente ia comer no fundo ... mandioca, batata, banana ... antes 
nao tinha macarra.o ... mandioca, batata, banana e canjica ... sal era 
raro; gordura, só de porco... e está vamos prontos para trabalhar ... 
Esse ritmo em que eu fui criado é diferente dos meus irmaos mais 
novos, que estao ainda solteiros por aí ... a geracao mais nova foi 
criada mais á vontade ... O problema é que nao existe diversa.o na 
aldeia para os jovens, que acabam procurando um parceiro para 
compensar essa falha ... aqui nao tem quase o que fazer, a nao ser 
na casa do vizinho; sentar e ficar proseando enquanto roda o tere
ré ... mas isso também enjoa, e logo vem o casamento ... e aí vem as 
conseqüencias: ter que trabalhar, enfrentar a vida .. . O negócio nao 
está fácil, porque a gente já está acostumado a consumir muita coisa 
do branca, e aqui falta recurso para isso ... a gente precisa de roupa, 
urna calca, e isso sempre é caro demais ... quando vai trabalhar, os 
homens só pagam seis mil cruzeiros por um tempo de dois,tres 
meses de trabalho ... e com familia é pior, porque ficam muito tem
po sem ver a mulher e as crianc;as ... Portanto, algumas coisas po
dem ajudar a entender os suicídios: o sentimentalismo do índio 
sornado as desavenc;as na própria família... o trabalho fara... os 
índios saem para trabalhar fora e quando voltam, a família já se 
desfez ... o índio é sensível demais, e o suicídio é urna maneira de 
fugir dos problemas, ou pelo menos de chamar a atencao do outro ... 
Agora, há aquele caso de insatisfacao mesmo ... primos meus que 
tinham de tudo; comiam bem, bebiam bem ... um dia tomaram ca
chaca e falaram para o pai um monte de coisas, fizeram um baru
lhao ... baguncaram o careto ... depois da briga, foram se matar ... 

Para o suicídio, nao há escolha, hora ou nada... muitas vezes 
nem tristeza aparece ... tem alguns que se matam muito contentes, 
e que deixam mais incógnitas no problema... Depois da morte de 
alguém, nós ficamos tristes... eu sinto muito, muito mesmo... a 
gente fica abatido e sente por eles... Mas nesses tempos para trás, 
a morte de conhecidos e amigos tem sido um fato tao comum, que 
parece que nem há mais aquele sentimento ... Os suicídios aconte
cem por enforcamento ou tomando veneno; eles nunca cortam o 
pulso ou se jogam na frente de um carro... o corpo é mantido 
integral. .. inteiro, sem mutilacao ... sem nada ... Antigamente, os 
guaraní conheciam o veneno, mas o veneno curtido, feito daquele 
cipó-timbó, que era para matar peixe ... mas aquele só serve para 
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isso mesmo, pode até comer que nao faz mal nenhum ... para fun
cionar precisa fechar o riozinho ... lampar com pedras e bater o cipó 
na água... o peixe morra afogado, sem ar... e a gente cata os que 
bóiam... entao, o único meio que existia de se matar era o suicídio 
por enforcamento... Faz muito tempo que acontece suicídio por 
aqui, mas antigamente os mais velhos tinham um meio de esconder 
isso ... Quando ocorria um caso, principalmente entre os novos, até 
mais ou menos a minha idade, nao deixavam ninguém ir olhar ... a 
reza era feíta no proprio lugar, e guardavam silencio ... A coisa era 
tao rigorosa, que os mais velhos davam um castigo para a mae e o 
pai que deixassem outros irmaos verem aquele que tinha se suici
dado ... Hoja nao existe mais essa prática; o suicídio aumentou tan
to, que já é quase parte -do nosso cotidiano ... ficou comum ... Acho 
que muitos casos acontecem por falta dessa tradi~ao de esconder ... 
quem vai olhar acaba aprendendo ... pegando a situacao como exem
plo ... Agora, eu nao seise o problema pode se resolver coma volta 
desse costume ... Tem gente que achaque a solu~ao está em escon-
der de novo ... mesmo nas tentativas sem sucesso, ninguém deve 
ver o veneno, e muito menos conversar sobre o assunto ... igualzi
nho acontecía no tempo do Nono, quando o pai Chiquinho ainda 
eslava vivo ... Será que como retomo desse costume, o problema 
pode ser resolvido? ... eu nao sei... sei que o modernismo acabou 
mesmo com muita coisa nossa ... 

Bom, por um lado tem o modernismo, mas por outro tem o 
feitico, que continua comum por aqui ... Tem muito índio que ex
plica o suicídio através do feitico... por exemplo: se alguém me 
enfeiti~ar com essa intenc;ao, a minha cabeca vai ficar tomada pela 
vontade de morrer ... só vou pensar naquilo, até que chega urna hora 
e ... pimba! já fez... Feitic;o em guaraní, quer dizer odjapoaf-rece ... 

O índio também reza ... quando marre alguém nós costumamos 
rezar para abrir o caminho e a pessoa poder ir embora ... para que 
ela nao fique assim, sem rumo ... tenha um descanso melhor ... 
Mesmo quando é morte natural, nao há diferen~a... na cerimonia, 
o índio sente bastante, e sempre chora ... 

As igrejas tem uma relac;ao com o que está acontecendo na 
aldeia ... elas tem feíto parte cada vez maior do nosso dia-a-dia e 
por isso é complicado tocar no assunto ... Nao é tao simples quanto 
parece dizer que as igrejas tem contribuido ou nao para esse pro
blema, pois ele é vivido por pessoas de todos os tipos aqui dentro ... 
gente que está mais ou menos proxima da religiao já passou pelo 
suicídio ... da mesma forma, alguns nao tém recursos, mas existem 
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outros que nunca passaram fome e se matam da mesma forma ... 
.entao, é complicado fazer uma pondera~ao para ver se esses cultos 
novos, ou mesmo os antigos, sao bons ou ruins ... 

Minhas classes nao incluem religiao ... digo apenas que nós ternos 
um Deus e nada além disso ... Fa~o isso já com certo receio, porque 
sei que os alunos tem opinioes diferentes: alguns alunas nunca 
foram a Igreja, outros sao crentes fanáticos, outros ainda va.o a igre
ja, mas nao dao importancia... Prefiro entao, apenas respeitar a 
todos eles, e precisando, dou minha opiniao individualmente ... nao 
em classe ... Meus alunos daqui sao todos kaiowá, os terena vao 
para outras escalas do lado deles ... para o lado do Bororó, onde fica 
a escola, só tem kaiowá-guarani mesmo ... 

Estive planejando urna pe~a para fazer na escola ... a intensa.o é 
recuperar a cultura, ensinar aos meninos e ver se assim eles se 
identificam e pensam no assunto ... Já estou tao "adiantado" que 
conseguí urna cestinha chamada minakun, que servia antigamente 
para as crian~as carregarem coisas leves ... existía também um outro 
que era maior e quem carregava eram as mulheres, mas esse eu 
ainda nao encontrei. .. 

O xiru é o altar do índio, e em cada altar há urna por~o de 
cruzes ... para cada reza existe um tipo de cruz, que é usada em 
situa~oes diferentes: doen~a, casamento e outras coisas ... No caso de 
doen~, a reza certa pode trazer melhor resultado, do que a medicina 
do branco ... Um bom exemplo, é o que aconteceu com a minha filha 
mais velha: urna vez, ela pegou um "inchume" desse tipo aqui, e a 
perna dela ficou muito vermelha e inchada igualzinho a urna morta
dela ... ficou doente e com febre ... a gente fez tudo: levou no médico, 
deu remédio, desinflamatório... sarava um pouco mas logo voltava ... 
daí os índios falaram ... "Ah ... isso aqui é miro-y ... " Entao um cacique 
veio aqui ... um curador, um pajé ... e benzeu urna vez só ... o nome 
dele era Tinho, mas já é finado ... benzeu urna vez e nunca mais ... 
Agora, minha outra filha temo mesmo problema, e eu compro essas 
pomadas, mais remédio, desinflamatório... passa urn certo tempo e 
volta ... entao, nesse caso, se o Tinho ainda estivesse vivo, eu levaría 
minha filha para ele benzer ... Mas isso nao é mais possível, porque 
só ele sabia a reza para mira-y ... ninguém mais ... Acho que nem o 
Ireno sabe, porque os pajés sao também um tipo de um médico, onde 
cada um é especializado numa "área" ... Por exemplo, o velho Ireno 
sabe um tipo para dor de barriga, entao se ele fosse médico, seria 
especialista em aparelho digestivo, certo? 

Uma vez, meu pai contou urna história que era assim ... Havia 
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uma índia nova ... bastante nova e bonita, que se casou com um 
velho ... Ele já nem podia andar, pescar, ca~ar ... nada!. .. lsso foi na 
Reserva de Caarapó, que fica perto daqui. .. vindo para Dourados, a 
mulher notou que alí só tinha urna pinguela para passar ... Enquan
to voltava, ela pensou: ... "Esse velho nao trabalha ... nao quera ficar 
com ele... " Dizem que ela falou para a outra vizinha: "Sabe de urna 
coisa? Vou levar esse velho e jogar no río ... "mas niguém ia acre
ditar naquilo, e a vizinha esqueceu o assunto, porque achou que era 
brincadeira ... parece que até concordou, mas nao sabia que a idéia 
era séria mesmo ... veja só! dentro dorio!. .. Bom, passou um tempo 
daquele jeito; ele sem fazer nada, e ela trabalhando para sustentar 
a casa ... Um belo dia ela fez um convite para o velho: "Escuta, 
vamos passear no Caarapó para visitar uns paren tes que tenho lá? ... 
" mas o velho responden: "Como é que eu vou sem poder andar?" 
- "Nao precisa andar, eu te levo ... ", ela disse ... Entao foram ... ela 
preparou urna dessas cestas grandes chamadas minakun, pos na 
cab~a e saíram ... Chegando no Rio Dourado - o pai canta - ela 
foi beirando a margem... foi caminhando e parece que meu avo 
passou por eles nessa hora e por isso a gente sabe ... estavam andan
do bem perta do rio, que naquela época tinha ainda bastante peixe, 
e de repente, com um movimento de cabef;a, ela fez o marido cair 
na água ... ele era um velho inutilizado, coitado, e tinha a resisten-
cia fraca ... Daqui no rio Dourado fica em tomo de quarenta quiló-
metros e a mulher percorreu todo o caminho só para fazer isso ... 
dali ela foi embora tranqüila e solteira... depois, arrumou outro 
índio e foi embora da aldeia ... 

Tenho trinta anos completos ... nao parece? É que os índios tem 
saúde muito forte ... meu pai também parece ser jovem e está com 
55 anos ... Agora, os meus tíos já estáo um pouquinho mais desgas
tados porque bebem muito, e se acabam cedo ... Na aldeia tem uns 
que bebem socialmente ... nao um litro ou dois de pinga, mas só um 
pouco nas festinhas ... um copo, dois copos de cacha<;a ... isso até eu 
bebo! ... já nos casos problemáticos, enquanto eles tem dinheiro ou 
podem pagar fiado, vao bebendo ... nao há limite ... 

Os meus alunas sempre gostaram de mim ... achoque é porque 
os entendo falando em guaraní. .. e tem mais: professor tem que ser 
artista... mas acho que no fundo eles gostam de mim porque sou 
índio e quero ser um índio moderno ... uro índio moderno, mas que 
quer manter a tradi~ao ... 
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Arminda, mu/her do folio Machado, dona de um saber 
sem escolaridade, tem uma critica muito pertinente 
a vida da Reserva. Suas posi~aes quanto aos dramas 

femininos sao impressionantes. O senso de humor 
combinado com urna boa forma narrativa revelaram-na 

condutora de importante análise daquela sociedade. 
A presen~a do suicídio em sua história revela 

o impacto e a insistencia das martes no contexto 
familiar daquela unidade. 

Arminda Machado 



Os problemas passam, mas o índio fica ... 

Sou índia kaiowá e me chamo Arminda Machado, tenho 22 
anos e nasci aqui mesmo no Bororó ... O meu marido, Joao Macha-
do, é professor aqui na nossa aldeia ... Estamos casados há seis anos 
mais ou menos ... me casei nova, como é costume entre os índios .. . 
na época era quase menina, mas para nós já era hora de casar .. . 
Logo tive filhos: tres, até agora... Se é bastante?... Hoje já estou 
achando que sim, mas as outras famílias costumam ter bem mais ... 
muitos mais! ... tres filhos ainda é pouco para nós, e antigamente 
era piar ... as índias daqui casavam cedo: crian~as de 10 ou 11 anos 
já estavam com maridos por aí... lago vinha a filharada, um atrás 
do outro ... é assim que eram as mulheres: casamento, marido, fi: 
lhos e só! ... Ainda boje, a maior parte das índias segue esse costu-
me: casam lago, sem nem ter idéia formada... casam desse jeito, 
sem saber nada da vida ... mocinhas já sao maes de urna po~ao de 
filhos ... É uma vida difícil, viu? ... vixi!. .. a vida da mulher é muito 
cheia de trabalho ... 

Minha avó, minha mae e todas as que conhe~o que sao um 
pouco mais velhas ... todas se casaram muito cedo ... Assim era o 
jeito que se ensinava as mulheres ... · aconselharam sempre a arranjar 
um marido e come~ar lago a família... As índias de antigamente 
tinham outro juízo do mundo, sabe... era outro tempo... e elas 
passavam o día aqui mesmo na aldeia ... Acordavam, arrumavam a 
casa, cuidavam das crian~as, faziam a chicha ... Faziam a chicha de 
manha, a tarde e, depois teciam redes, roupas ... cada coisa em seu 
tempo ... 

Enquanto trabalhavam, estavam sempre pertinho das crian~as e 
da casa... era mesmo urna reuniao, onde todos ajudavam... todos 
colaboravam ... 

A chicha, por exemplo, dá trabalho para se fazer, viu? Leva 
tempo para ser preparada, e se necessita da ajuda de toda a famí
lia ... é preciso paciencia ... Aprendi a fazer chicha com a minha 
mae, quando ainda era jovem ... me lembro bem que acordávamos 
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cedinho, e ficávamos alí o dia inteiro... trabalhando e cantando ... 
~rimeiro socávamos o milho no pilao durante boas horas do dia, até 
ficar empapado como o fubá ... socava e abanava... com essa papa 
juntávamos água e levávamos para cozinhar numa panela, amarrada 
num pau com arame ... aí fazia fogo com lenha ... nao, nao ia acú
car ... os antigos nao conh~ciam o doce desse jeito ... mas se quises
se adocar era só colocar batata-doce, cana, ou mel no pilao junto ... 
nao ad~ava com acúcar, porque antes nao existía aqui. .. isso é 
coisa de agora ... Hoje, os indios novos só tomara chicha com acú-
car ... 

Hoje em dia só a mae da gente que faz a chicha ... a moca de 
agora nao quer mais ... nao é só o fato de ser trabalhoso náo ... Outro 
problema é que falta muito milho ... as famílias nao plantara mais, 
e a chicha leva muito milho ... tem que ser o suficiente para toda 
a família durante toda semana ... quando a gente faz num sábado, só 
vai fazer outra vez no sábado seguinte... Imagine como gasta mi
lho!... índio agora precisa fazer economia, e isso acaba mudando 
um pouco os nossos costumes, as nossas festas ... O tempo também 
ficou pouco, a gente tem que trabalhar fora ... poucos sao os índios 
que podem gastar esse tempo fazendo a chicha .. . 

Os índios de hoje tem outras preocupa~oes ... e os novos as 
vezes nao se interessam ·mais pelas coisas antigas ... a maioria deles 
nao presta atencao em nada mesmo... Isso é urna coisa que me 
preocupa ... fico brava e logo penso "indio nao presta para nada" ... 
Mas achoque isso também nao explica tuda ... Converso muito com 
minhas irmás, que sao mais novas do que eu, meninas de 14, 15 
anos, para tentar saber qual a razáo delas, qual o motivo dessa 
mudanca... Porque antes nao era assim... a minha vida era mais 
parecida coma da minha mae ... agora, a das minhas irmás, mesmo 
em comparacao com a minha, já é bem mais diferente ... 

Quando pergunto o porque das mudancas, elas me respondem 
a coisa mais simples do mundo... é uma questao de gosto!... é 
assim ... dizem que nao bebem a chicha porque preferem refrigeran
te depois do almoco, preferem tomar coca, tubaína, água tónica, ou 
mesmo guarapa ... A gente tem que entender isso também ... na ci
dade elas tem a oportunidade de experimentar outras coisas, e as 
vezes gostam mais... nao é só o refrigerante que elas querem da 
cidade... Os gastos com a comida, por exemplo, também andam 
mudando pelo mesmo motivo ... um dos pratos preferidos das 
meninas é a macarronada, entao ternos que comprar na cidade ... o 
óleo para cozinhar também ... Como é que nós vamos fazer? ... 
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Hoje o índio nao planta mais como antigamente: arroz e feijao 
ainda tem, mas o resto ternos que comprar quase tudo na cidade ... 
e para isso precisamos de dinheiro ... a gente está sempre trabalhan
do para conseguir esse dinheiro ... trabalha, trabalha, só que no final 
vem bem pouco dinheiro ... Trabalha-se nas fazendas, na cidade, ou 
mesmo aqui na aldeia ... mas estamos sempre precisando de alguma 
coisa que nos falta ... 

A nossa vida é dura, viu? E a da mulher ainda é pior que a do 
homem ... a vida das mulheres tem piorado muito ... a mulher que 
quer trabalhar fora hoje tem muitos problemas ... nao só elas encon
tram as mesmas dificuldades que os homens, como a falta de em
prego e os salários baixos, como também sofrem as pressoos dentro 
da própria casa ... É dentro de casa que acontece as maiores brigas ... 
As maes se preocupam, né? Nao querem que as filhas trabalhem 
fora, andero saltas por aí ... acharo perigoso ... Elas gostam das filhas 
sempre ali, pertinho... Eu entendo isso, também sou mae, e mae 
kayowá é muito apegada ao filho ... Essas coisas ninguém precisa 
nos contar ... nós percebemos as mudancas, as diferencas ali dentro 
de casa ... Vejo a minha avó, e a minha mae, que tiveram urna vida 
diferente da minha, e por isso pensam de outro jeito ... depois olho 
para as minhas irmas menores, que já tem outra vida, outras von
tades ... É duro, viu? ... isso dá muita briga de mae com filha, porque 
nem sempre urna entende os problemas da outra ... Eu, que estou no 
meio das duas geracoes, penso que há coisas boas e ruins dos dois 
lados, mas as vezes fico acho estranho, porque parece que sao mesmo 
dois mundos ... 

Como sou jovem, sou eu que tento entender o problema das 
meninas ... Elas querem estudar, querem trabalhar e comprar coisas 
que gostam ... Se elas decidem ficar aqui na aldeia, trahalhar aqui, 
fica muito difícil. .. nao tem trabalho, nao tem dinheiro ... entao, só 
sobra pensar em bobagem ... Procuro aconselhar as minhas irmas ... 
"tem que estudar para arrumar um bom emprego" ... falo para elas 
que casar cedo é coisa de índio antigo... hoje é melhor esperar, 
porque lá fora nao é fácil para a gente, porque aprendemos a traba
lhar de um jeito diferente da mulher branca ... 

Vou contar como é o dia das meninas aquí na aldeia... das 
mocas de 14, 15 anos: elas acordam, varrem o terreiro, ajeitam a 
casa, depois vao puxar água do poco ou da bica nas fazendas .. . 
andam muito ... _ estao sempre andando na terra ... aí fazem almoco .. . 
a tarde as vezes vao para a escola, ou entao vao lavar roupa ... vao 
no córrego lavar roupa, na beira dorio ... Minha irma disse que elas 
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preferem ir sozinhas, nao gostam de ir com a mae ... porque assim 
~ se sentem mais livres ... dizem que esfregam a roupa quando aperta 

a saudade ... apertam a saudade na beira dorio ... Menina é assim, 
né? Sempre de namorinho, sonhando coma vida ... Eu também era 
assim na idade delas... tudo tinha um tom de amor: paqueras, 
namoros, casamentos ... E assim elas passam o dia na aldeia ... tra
balhando como podem, sem ganhar nada, e esperando pela hora do 
casamento ... nao tem mesmo outra coisa em que pensar, assim logo 
vem o casamento... casara cedo, porque a maa ensinou, mas tam
bém porque a vida aqui dentro é dura... as vezes penso que nem 

· sempre urna coisa que acontece igual a antigamente tem a mesma 
causa... Hoja, muitos dos pais dessas gurias já estao separados, 
casados com outras... imagine a pobreza em que elas vivero, e a 
solidao que sentem ... precisara de um marido para dividir tanto o 
amor como a casa ... O conselho das maes é importante, mas nao 
acho que seja a causa principal que faz com que as mo~as boje 
continuem casando cedo ... 

Sabe por que sou contra o casamento de jovens? .. . nao é porque 
considero coisa de velhos ... um costume antigo nao é sempre ruim ... 
Acontece que quando as mo~as casam, logo vem os filhos, e adeus 
estudo... adeus emprego bom... elas ficam grudadas no marido e 
precisando do salário dele, que quase nao dá para nada ... é 
pouquinho ... imagina entao quando tem a família grande? ... Isso 
acaba acontacendo com as meninas que ficam aqui na aldeia ... nao 
tem jeito mesmo ... vi.xi!... como tem moca que fica sentida com 
esses problemas... isso ainda quando o casamento dá certo ... 

Eu tive sorte, porque o Joao, meu marido, trabalha aqui mesmo 
na aldeia ... é professor da escola Ara-Pora, e recebe pela FUNAI. .. 
Entao a gente está sempre juntos ... nao precisa ir trabalhar longe ... 
nas fazendas ... ficamos mais tranqüilos tambem, porque ele recebe 
um salário fixo, que nao é muito, mas dá para a gente contar ... O 
salário passou agora para vinte e um mil cruzeiros... eu nao sei se 
é muito para o branco, mas para a família aqui em casa, com tres 
criancas ... fica apartado, viu? ... Por isso, eu também quera traba
lhar... estou só esperando o menorzinho crescer, que eu quero ar
rumar um emprego ... Eu precisava ter estudado mais ... isso é ver
dad e ... aprender a ler e escrever bem ... ler eu consigo, mas escrever 
aind~ nao sai. .. É urna pena, devia ter feito isso antes ... boje tenho 
muito servi~o, e nao me sobra tempo para estudar, porque tenho 
que cuidar da familia e da casa .... Como é que eu vou arrumar um 
bom emprego? ... É duro, viu? ... Antigamente, os índios estavam 
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acostumados a ter família grande ... nao tinha problema, porque 
havia espa~o e trabalho para todo mundo ... era mais fácil. .. boje 
nós tamos que pensar, por exemplo, que crian~a gasta muito, além 
do que, ocupa o tempo das maes ... Ter família grande boje, nao é 
mais exemplo de um bom conselho ... ah! nao é nao ... para mim é 
falta de juízo ... depois fica todo mundo aí largado .. . 

Ultimamente as índias tem ido procurar trabalho nas fazendas 
ou nas cidades ... Eu mesma, quando era mais moca um pouco, fui 
trabalhar na cidade de Dourados... tomava conta de casa, limpava 
casa, lavava prato, fazia café, bolo e ovo para as criancas, levava 
para a escola... depois lavava e passava roupa... só cozinhar que 
nao; isso a patroa mesmo fazia. Fui aos poucos aprendendo o jeito 
dela ... Quando deixei a aldeia, já sabia fazer alguma coisa, e o resto 
ela foi me ensinando... tive sorte, porque minha patroa nao se 
importava em ensinar-me ... mostrou algumas vezes, e já aprendL .. 
O problema é que a maioria das patroas nao tem paciencia de en
sinar, preferem as mocas que já conhecem todo o servi.;o. 

Essas coisas que parecem fáceis para as mulheres brancas nao 
sao para nós ... temas vontade de aprender, e aprendemos rápido 
mesmo, quando as patroas tem paciencia ... As minhas irmas mais 
novas, que ainda sao solteiras, foram trabalhar na cidade esse ano ... 
Foi urna experiencia já diferente da minha... mais difícil, porque 
nao tiveram sorte com a patroa ... tudo aconteceu mais ou menos 
assim: estavam lá na cidade passeando e comprando alguma coi
sa ... andando pela rua ... aí, uma mulher branca chegou perta e 
perguntou: "Eu estou precisando de empregada, voces querem tra
balhar?" ... na hora, a Suzana, minha irma, já entrou com ela dentro 
do carro e foi ver a casa ... parece que era uma casa enorme, muito 
rica mesmo, onde trabalhavam outras tres empregadas ... No mesmo 
dia, a Suzana pegou a roupa dela aqui em casa e foi embora para 
a cidade... comecou a trabalhar no mesmo dia!... Isso depois deu 
muito problema em casa, porque a minha mae nao sabia de nada ... 
a Suzana saiu sem dizer nada, foi fugida no duro... Minha mae 
ficou brava mesmo, porque tinha medo que acontecesse alguma 
coisa ruim ... os perigos da cidade ... Além do mais, mae kayowá é 
assim ... gosta dos filhos pertinho ... Bom, aconteceu que dois dias 
depois, a Suzana estava de volta ... a patroa dela nao era boa, e deu 
problema... parece que a patroa nao queria dar comida, porque 
dizia que nao podia gastar muito ... ve se pode!. .. urna mulher tao 
rica querando economizar na comida das empregadas! ... bem que 
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as outras avisaram a Suzana: "Olha, essa aí é ruim ... nao paga bem 
<>e nao dá comida" ... e foi assim mesmo ... Dois dias depois a Suzana 
pediu para a patroa deixá-la aqui no Pasto, mas nao brigou ... falou 
apenas que nao tinha se acostumado... índio nao é de briga, né? 
Fica sempre quietinho ... prefere passar vergonha a ofender alguém ... 

Coma minha tia, a Rosinha, que é da mesma idade da Suzana, 
foi piar ... a patroa dela brigou, deu queixa dela! ... disse que ela nao 
sabia nem lavar a roupa, e nem limpar a casa ... A Rosinha já canta 
outra história ... disse que também passava fome ... acúcar, por exem-
plo, era só para o filho da patroa, que dizia para esperar, porque o 
marido ia fazer compra no sábado ... mas ainda era ter<;a-/eira, e o 
estomago nao espera, né? No final, veio embora no mesmo dia, a 
noitinha ... e morrendo de fome! ... a pesar disso, sem brigar ... Hoje, 
encontrar patroa boazinha só mesmo com sorte... e muita sorte! ... 
vixi! ... quando a família tem crianca, ainda é piar, porque eles tem 
medo, ficam preocupados, e por qualquer coisinha já brigam com 
a gente ... nao confiam, né? Eu gasto muito de cuidar de criancas, 
as meninas também... dar banho, trocar... o problema é quando a 
crian<;a é mal-criada e xinga muito, nao quer fazer o que a gente 
pede ... depois a mae fica brava porque a crianca nao tomou banho, 
e ainda está suja ... É duro, viu? ... a gente quer mostrar que sabe 
fazer as coisas, mas o branca nao ajuda muito ... desconfía demais 
e isso deixa o índio muito sentido ... 

Existem índios que nao se interessarn mesmo por nada... só que
rem ficar por aí, a toa... mas a maioria quer trabalhar, o índio quer 
trabalhar ... Aquí mesmo no Bororó, tem muito índio que vai tentar 
trabalho na cidade ... vixi! ... tem muito, tem muito ... Conhece a rádio 
Tupinambá? ... entao, para lá vao muitos índios procurar emprego ... 

Andei conversando com as minhas irmas, e elas querem voltar 
para a cidade para trabalhar ... querem tentar de novo, porque aqui 
nao conseguem arrumar emprego ... Só que a minha mae nao quer 
que elas voltem de jeito nenhum, e isso dá muita briga em casa ... 
as maes demoram para entender essas coisas ... 

Eu mesma estou tentando arrumar emprego aqui dentro da al
deia, e está difícil. .. olha como é difícil! ... Na aldeia, tem tres 
escalas: urna lá no Pasto, urna aqui perto, onde o Joao, meu marido, 
dá aula, e ainda outra lá no finalzinho do Bororó ... Nesta escala que 
fica aqui perta, a Ara-Pora, esta.o precisando de ajudante ... urna 
faxineira ... a escala nao é muito grande, mas tem duas classes, urna 
área enorme e mais ou menos 120 alunas ... A dona Deila trabalha 
lá sozinha, e é a responsável por todas as coisas: fazer merenda, 
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limpar salas de aula, lavar a louca, olhar as criancas... coisas que 
ela nao dá conta de fazer sozinha ... Entao, a gente foi falar como 
prefeito de Dourados, para ver se contratava mais urna ajudante ... 
lago a mulher dele veio aí e concordou que era preciso ter mais 
urna pessoa ... mas sabe o que aconteceu? ... o prefeito nao quis 
contratar ... nao aprovou, nao teve jeito! ... disse que a escola ainda 
eslava muito pequena para contratar mais alguém ... Enquanto isso 
a escala vive su ja, e a pobre da dona Deila correndo de lá para cá ... 
nao sei poque acontecem essas coisas... até parece que nao ligam 
muito para esse lado da aldeia, que desprezam um pouco, sabe? As 
escalas daqui do Bororó estao sempre mais atrasadas, em compara
cao com a escala do Posta ... ah! lá é bem diferente ... tem profes
sores de sobra e é bem mais adiantada ... tanto que os meus filhos 
mesmo estudam lá ... Veja só como as coisas funcionam de outra 
maneira ... existem cinco ajudantes trabalhando lá ... cinco ajudan
tes!... urna só para fazer merenda, outra para olhar as crianf,(as, 
outra para limpar as classes ... e mais outras duas que nao sei o que 
fazem ... nao tem servÍf,(O, né? ... ficam a toa ... Como O prefeito nao 
quis contratar mais ninguém, podia ao menos transferir alguém do 
pasto para trabalhar na Ara-Pora... acontece que nenhuma delas 
quer vir trabalhar aqui no Bororó, porque dizem que é longe, que 
nao gostam ... estao ganhando já, né? ... Eu nao sei por que essas 
coisas acontecem... ouvi dizer que estao até querendo acabar com 
a outra escola do Bororó ... lá perta do Agostinho ... o descaso é 
tanto, que com tanta crianfVa esperando vaga para estudar, eles fa
lam em fechar urna escala!. .. a desculpa é que está muito atrasa· 
da ... mas como pode melhorar se ninguém ajuda nao é? ... assim é 
difícil mesmo ... 

Qualquer coisa que a gente pensa em fazer aqui desse lado da 
aldeia, eles nao aprovam, ninguém ajuda ... Há algum tempo, a gente 
está tentando montar o clube das maes ali perta da Ara-Pora ... um 
clube de maes, para ajudar as mulheres da aldeia no que for preci
so... a Edna é que está organizando, tentando arrumar as coisas ... 
ela vai ser a presidente do clube ... Minha sogra e eu já estamos 
indo lá ... é bom mesmo, porque tem aula de costura, discussao de 
problemas, trabalho ... e quem sabe até dá jeito de ganhar um di
nheiro? ... A gente já está pintando, fazendo reunioes ... mas nao 
está facil, porque nao recebemos ajuda nenhuma ... entao, tudo vai 
acontecendo devagarinho ... A gente sofre com isso, porque se sente 
abandonada pelos proprios índios, né? É duro, viu!. .. é duro mes
mo!. .. sabe, aqui a gente nao tem muita condicao ... Eu tive que 
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aprender muitas coisas ... as moyas de agora precisara também pen-
" sar nisso ... no fundo, elas sabem dos problemas, o que nao sabem 

é encontrar soluyao ... Achoque urna das soluyoes é o estudo ... eu 
repito sempre para as minhas irmas, mas mesmo assim elas quase 
nao vao a escola ... Quando sobra tempo, o Joao mesmo ensina para 
elas alguma coisa aqui em casa, mas elas nao ligam muito nao, e só 
mais tarde vao perceber como é importante ... 

Passam o dia pensando nos moyos ... em encontrar um namora
do que elas gostem de verdade!... mas nem sempre a índia pode 
escolher com quem quer casar... Acontece aqui na aldeia, que as 
vezes os pais ficam abrigando as mo.;as a casar com quem eles 
querem ... e isso nao está certo ... Eu tive sorte, porque minha mae 
esperou... deixou eu casar com alguém do meu gasto... mas isso 
está ficando cada vez mais difícil, porque urna coisa que era natu
ral, passou a ser for.;ada ... o índio antigo que antes dava conselho, 
boje briga ... briga mesmo porque anda cismado ... Antigamente, a 
moya casava cedo por muitos motivos: como havia poucas famílias, 
o namorado sempre era alguém já quase da família, e também todos 
tinham trabalho, nao tinha índio malandro... Hoje o casamento é 
mais complicado, e urna das causas, é que ninguém se conhece 
mais ... as maes nao sabem mais quem sao os namorados das fi-
lhas ... Piar do que isso, é encontrar índio bom para casar ... é sim! ... 
boje a maior parte dos homens nao presta ... tem muito índio sem 
vergonha~ que só quer judiar da menina ... quando casa, lago arruma 
outra e vai embora ... Muitas vezes, já aconteceu com as maes, que 
os maridos delas ft:>ram embora... enjoaram do casamento, acham 
que a mulher já está velha e feia, e foram procurar índia mais moya 
para juntar, deixando as mulheres com a filharada ... Entao o casa
mento virou um problema ... uma pressao forte em cima das mo~as 
para casar, antes mesmo de estudar ou arrumar emprego ... 

Para o homem, esse problema nao é tao grave, porque sao cria
dos mais saltos ... mas para as mo.;as! ... 

Hoje, isso acontece em todas as gerayoes ... da minha avó, mi
nha mae, a minha, e ainda mais freqüente na gerayao das meninas 
de 14, 15 anos... vixi!... essa gurizada casa, e com um mes, dais 
meses já separa ... O homem é igual tatu ... enjoa e vai embora ... e 
daí a gente fica sem o índio ... 

Casar cedo nao é bom nao, porque dá muito problema ... tem 
que esperar para arrumar um índio bom!... As maes pensam que 
escolhendo o marido, fazendo as filhas casarem lago, vao proteger, 
né? Mas a situayao acaba ficando piar ... 
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Muitos suicídios que acontecem aqui na aldeia sao conseqüen
cias desse problema... muitas moyas solteiras ficam suicidando 
depois de brigar em casa ... ficam se enforcando, sabe? 

Esses dias mesmo, urna moya morreu aqui no Bororó ... era nova 
ainda, tinha 13 anos, mas a mae dela já quería entregá-la para um 
homem ... quería que casasse ... só que a menina nao queria, nao 
gostava do rapaz! A mae brigou tanto, ficou tao brava, que a menina 
foi se enforcar ... foi acabar com a vida ... 

Um outro caso acontecen há seis anos atrás com a minha prima, 
a Germina ... na época, ela tinha a mesma idade que eu, 16 anos ... 
Ela estava namorando com um mo.;o que gostava muito, e queria 
casar ... Nesta história, o pai é que nao queria ... nao aceitava o 
namoro, e muito menos o casamento dos dais ... Entao decidiu vi
sitar um outro genro, e comentar todos esses problemas ... foi até a 
chácara, e fez fuxico... xingou o mo.;o... mandou avisar que nao 
gostava, e nao aprovava o casamento de jeito nenhum ... Quando a 
Germina e o namorado ficaram sabendo, foi urna tristeza ... ficaram 
muito sentidos ... sabe o que eles fizeram? Subiram os dois em urna 
árvore e encaixaram um pedac;o de pau no meio do tronco... daí 
pularam juntos ... um para cada lado ... e morreram ... foi triste, viu? ... 

Acho que a maior parte dos suicídios acontecem quando a mo.;a 
é solteira ... no entanto, depois do casamento parece que os proble
mas continuam de algum jeito, ou entao outros aparecem ... O fato 
é que os casamentos nao protegem as moyas do suicídio... nao é 
remédio para o problema ... nao é remédio ... Acontece muita briga 
entre marido e mulher, muita discussao em que as causas sao vá-
rías ... 

A Helena, urna outra prima minha, acabou se matando depois 
de urna discussao, mas o caso dela é bem mais complicado ... Ela 
trabalhava fora, nas fazendas... trabalhava de bóia-fria nas fazen
das... Urna vez ela estava trabalhando lá em Bandeirantes, para 
frente um pouco de Campo Grande, quando conheceu um rapaz 
novo mesmo, e acabou casando... O tempo passou, e eles ficaram 
morando nessa fazenda... conseguiram trabalho fixo e pararam de 
andar por aí de fazenda em fazenda... Isso foi bom, porque acho 
que eles devem ter se sentido mais sossegados para arrumar filho, 
né? Logo veio o primeiro ... Foi urna pena, mas nem tudo aconteceu 
como a gente pensou ... Ela sentia saudades ... vivia falando da fa· 
mília, da mae e das irmas, que ainda moravam aqui na aldeia ... 
sentía muita falta, e só ficava lembrando ... Até que nao agüentou e 
pediu para vir embora ... para voltar a morar aquí na aldeia ... Acon-
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tece ·que o marido nao podía deixar o emprego, e também nao 
0 queria que ela viesse ... nao deixou ela voltar para casa ... Um tempo 

depois, ela saiu com o filho de um ano para dar urna volta pela 
fazenda ... e chegaram na beira do rio ... lá, ela descascou muitas 
laranjas, e deu para a crianca chupar ... depois subiu em urna árvore 
ali perto mesmo, se enforcou e morreu ... aí morreu, né? Como nin
guém sabia onde eles estavam, ficaram mae e filho dois dias na 
beira do ria ... dais días até que foram encontrados ... a crianca chorava 
muito ... ficou alí chorando e chupando laranja ... nao entendia nada, 
né?... entao chamava muito a mae... balancava a mae pelo pé, e 
chamava dizendo "Vamos embora, mamáe ... vamos embora... " Eu 
fiquei sabendo de tudo, porque a funerária chegou com o corpo aquí 
as tres horas, e eu fui ajudar ... Depois de um tempo, o filho dela 
também morreu ... deram o guri para o avo cuidar, e parece que ele 
nao cuidou direito ... entao a crianca morreu ... Voce ve? ... nem sem-
pre o casamento é a solucao dos problemas .. . 

Aliás, a historia dessa família é muito triste ... Desde quando a 
Helena suicido u, sua irma comecou a ficar estranha... esquisita, 
desanimada ... parecía que nao andava muíto bem ... Quando a gen
te conversava, ela sempre lembrava da irma que tinha partido ... 
Lembro que nessa época cheguei a pensar: "Urna morte na família 
é o comeco de ·muitas... " A mae dela, mínha tia, lago que sentiu 
a tristeza da filha, teve a cisma que essa também ia acabar como a 
primeira ... tentou conversar com ela para ver se ajudava: "Nao faz 
assim nao, filha ... é feio ... ",mas nem isso adiantou ... Minha prima 
era nova ainda, e nao era casada... trabalhava como bóia-fria em 
Nogueira - Pajerú. a gente fala em guaraní -, levando urna vida 
dura mesmo!. .. nao era fácil para a coitada, que acabo u provocando 
o suicídio também ... Como ela trabalhava de bóia-fria nas fazendas, 
acabava mal falada aqui na aldeia... isso é um problema muito 
difícil, eu vou explicar melhor ... 

Hoje tem muito índio que nao presta para nada e nao respeita 
mais a gente ... existe também muita índia que já nao é mais mo~a, 
porque já vivem por aí igual a um homem ... andam a toa, catando 
índio... nao sei bem o que acontecen com a minha prima, mas a 
mae acabou brigando com ela, e foi um barulhao... houve muito 
xingamento!... Essa é urna das histórias que contam sobre a morte 
dela... a mae xingou a filha de mulher a toa, e a menina foi se 
suicidar ... 

A gente sempre soube do problema que é trabalhar nas fazen
das ... porque lá o homem fica livre, e longe da família lago pensa 
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em abusar da mulher ... homem com muita mulher ... mulher com 
um monte de homem ... Agora isso está acontecendo aquí dentro da 
aldeia e está deixando as pessoas com medo até de sair de casa, 
cismadas com os outros índios ... A maca direita tem medo de sair 
sozinha na aldeia, durante a noite, porque o índio nao sabe perce
ber quando é mulher sem compromisso, e quando nao é!. .. Entao, 
qualquer uma que ele encontra sozinha a noite já vai atacando, sem 
respeitar ... 

Hoje tem muito homem malandro ... vixi! Muito homem que 
quer pegar menina só para judiar, sem perguntar antes se é moca, 
né? ... Quando tem baile a coisa fica pior... a gente nunca pode ir 
sozinha para urna festa... tem que ir acompanhada com a mae ou 
alguém mais velhof senao vem 10, 20 homens, e atacam mesmo ... 
e como judiam!. .. Eu, por exemplo, já sou casada, mas se sair por 
aí sozinha, já vao pensar que eu faca essas coisas, né? O resultado 
é que os pais nao querem deixar as meninas irem nos bailes .. . 
controlara, prendero em casa, fazem tu do para segurar as meninas .. . 
O problema é que elas sao jovens, e gostam de dancar, de paque
rar ... e assim acaba saindo muita briga, onde as mocas é que -ficam 
mais sentidas ... sofrem porque sair para se divertir comeca a ser a 
mesma coisa que ser mulher a toa ... Como os pais nao querem saber 
disso, nao medem as palavras nessas horas ... xingam muito ... a 
menor suspeita é o comeco de longas brigas e muita bronca ... Foi 
isso o que acontecen com aquela prima minha: a mae foi ficando 
cismada ... come~ou a xingar muito, e ela foi provocar o suicídio ... 

Mas tem urna outra história que as pessoas contam sobre a 
marte dela ... Durante o tempo em que ela estava trabalhando como 
bóia-fria em Nogueira, conheceu urna índia velha que nao gostava 
dela ... era enciumada da Malda porque nao era mais tao jovem .. . 
Dizem que foram se desentendendo, até a coisa ficar feia mesmo .. . 
tudo dava briga, e por isso a velha fez um feitico para a minha 
prima ... é sim!. .. fez fei-ti-~o!. .. para que ela ficasse com vontade 
de provocar suicídío ... para ver se morria ... Hoje, só as índias ve
lhas, que conhecem as coisas antigas, é que sabem fazer isso ... as 
mocas nao ... nós até ternos medo ... 

Como minha prima ficou desconfiada do feitico, foi procurar 
um curandeiro... benzedor, como dizemos aqui... E o benzedor 
confirmou que haviam feito feitico e que era necessário benzer 
urgente!. .. deu poucos días de vida para ela .. . se nao se benzesse 
num prazo de quatro dias, ia acabar se matando ... nao tinha outro 
jeito! ... Quando voltou para casa, ela foi avisar para a mae o que ia 
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acontecer ... avisar do perigo ... só que o benzimento custava quatro 
"lllil cruzeiros... a família tinha que pagar quatro mil cruzeiros para 
desfazer o feitico, e fazer passar a vontade de morrer ... Mas foi urna 
pena, porque a minha tia nao tinha esse dinheiro, e entao nao 
benzeu ... Ah!. .. quando deu tres dias a minha prima comecou a se 
enforcar ... Naquele dia, ela ainda foi para a cidade, ·e quando voltou 
foi direto para o mato... e morreu ... 

A gente nao sabe explicar bem essas coisas de feitico ... eu acho 
que o feitico cria urna tentacao, e faz a pessoa perder o juízo ... 
perde o juízo e tudo o mais... até a memória vai embora... imagi-
na! ... perde a lembranca, e só vero a vontade de provocar o suicí-
dio .. . 

Minha tia Rosinha já se "enforcou" duas vezes e ela tem só 14 
anos ... hoje, se voce perguntar para ela como é que foi o suicídio, 
qual foi o motivo, ela nao lembra de nada... de nada!... nao sabe 
porque ficou com vontade, nem como foi que aconteceu tu do ... 
nada!. .. Nhequarú, ela diz ... é um esquecimento completo ... foi o 
feitico que fizeram para ela, e ninguém sabe quem foi! ... 

A primeira vez que aconteceu foi assim: a Rosinha foi para o 
mato com a minha sobrinha de cinco anos, dizendo que ia buscar 
melancia ... mentiu, né? Deixou a família em casa e saiu ... saiu e 
levou faca e corda ... No mato, pediu para a outra esperar um pou
co... espera, espera... e nada da Rosinha voltar... entao a menina 
veio avisar a gente e foi aquele corre corre ... saímos todos para 
procurá-la, e quando encontramos, já tinha acontecido ... ela já ti
nha se enforcado!... aí correram e cortaram a corda... de certo o 
feitir;:o tinha tomado conta, né? Já tinha perdido o juízo ... 

Depois disso, nós aconselhamos ... "Rosinha, voce tem que pen
sar, tem que tentar, senao, numa hora dessas voce nao existiría 
mais ... nao andarla mais com a gente ... " Toda a família ficou 
muito alegre ... trouxeram acúcar para a Rosinha, e lago comecaram 
a cantar ... naquele dia, houve muita cantoria ... 

Entre os índios nao existe tristeza, né? Sempre há um motivo 
para a alegria... Mas a coisa nao se resolveu, porque passou um 
tempo e ela fez novamente ... desta vez, o motivo foi o seguinte: a 
Rosinha tem bronquite, e entao está sempre doente ... é muito difícil 
dela engordar, crescer e também nao pode trabalhar com coisa 
pesada ... Isso torna a vida dela difícil, porque está sempre no hos
pital, comprando remédio ... Acontece que o índio nao gasta de 
moca doente ... entao, o proprio namorado dela comecou a falar mal 
e dar queixa dela: "Essa aí é mulher doente, fraca e que nao tem 
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saúde ... " Quando ficou sabendo, ela falou: "Ah!. .. é melhor acabar 
com a minha vida ... ", e foi se enforcar de novo ... Quase! quase que 
ela morreu dessa vez!... foi coisa de menina mesmo, porque ela 
tinha bastante paquera e nunca teve problema com isso ... é difícil 

d . ? enten er, v1u .... 
Depois dessa segunda tentativa, a família achou melhor levá-la 

para benzer na cidade ... por sorte, encontramos um benzedor que 
cobrou mais barato, porque a minha avó já está aposentada, e ele 
entendeu a situacao da família ... cobrou mil cruzeiros! Foi mesmo 
urna sorte porque esse benzedor deu um prazo de cinco dias ... se 
a Rosinha nao se benzesse, em cinco días estarla morta, ia fazer de 
novo ... Na próxima semana, ternos que levá-la para benzer outra 
vez ... o médico disse que era importante benzer duas vezes ... e 
talvez até tres!. .. Eu aconselhei bastante depois disso ... "É só voce 
se tratar que sara ... voce ainda vai crescer, estudar, e arrumar um 
bom emprego ... " É duro, viu? Os país dela, meus avós, sao sepa
rados ... o pai mora com outra, a mae com outro ... acho que isso 
também prejudica muito ... 

Quando eu tento descobrir o que acontece na cabeca das m~as 
de hoje, chego a conclusao que sao muitos os motivos que fazem 
com que elas sejam tao desajuizadas, e quase sapecas mesmo, em 
relacao a vida ... chego a pensar que essa história de suicídio é para 
e las como urna diversa.o, onde o resultado é inesperado ... No dia
-a-dia aqui da aldeia, nao faltam problemas: briga na família, feiti-
r;:o, falta de juízo, falta de trabalho ... apesar de tuda isso, as meni-
nas continuara animadas ... tristeza? ... Tristeza tem também, mas o 
índio acredita que vai melhorar! ... Eu acho que a moca é quem tem 
mais vontade de fazer coisas novas, é quem vive mais apaixonada, 
mais curiosa... ao mesmo tempo, por estar ali junto das outras 
pessoas da família, principalmente da mae, ouve conselhos que 
criam um medo em relacao a tuda ... urna cisma! ... parece que sem
pre há um perigo em volta da gente, por causa de pessoas estranhas, 
ou de novas situac0es ... 

Agora que as coisas estao mudando, e a maneira da gente viver 
vai se modificando, o índio fica cismado mesmo!. .. nao é tod<:> 
mundo que entende essas mudan~s, e pode manter um juízo bom 
das coisas ... A moca chama mais a atencao, porque ela é a conti
nuacao do índio antigo, mas já diferente do índio de antigamente ... 
As meninas de hoje, vao ser maes amanha, né? ... entao sao elas que 
empurram o índio e a aldeia pela estrada... quando esse caminho 
está em perigo, todo mundo fica bravo mesmo, como se as índias 
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tivessem culpa dos problemas ... nao adianta tentar controlar a vida 
11 das meninas, porque isso nao vai fazer voltar os tempos de antiga-

mente ... Nós sabemos que os perigos sao muitos ... sabemos mesmo, 
mas o único jeito de resolver é aconselhando ... indio nao pensa 
mesmo!. .. nao pensa ... tem que fazer as coisas com jeito ... 

Eu acho que hoje, a índia nova tem que estudar ... estudar para 
arrumar um emprego bom, e nao depender de ninguém ... nao deve 
casar cedo, mas também nao é para ficar andando por aí a toa! ... 
Nessa idade, é bom ter um ou outro paquerinha, mas nada muito 
sério ... nada com compromisso ... Namorado é mais difícil, porque 
já é de outro jeito, e precisa estar com idéia formada para agüen-
tar ... 

Minha irma, Suzana, estava namorando, e quase casou... Nós 
demos conselb.o para ela nao casar, sabe ... ih! é difícil mesmo ... 
essas coisas de namorado ... vixi! ... eu sei bem como acontecen ... O 
namorado dela chamava Roberto, e no comeco estava tudo bem ... 
nao tinha problema... depois acontecen que os amigos de Suzana, 
os próprios amigos dela, foram fazer fuxico para ele!. .. foram falar 
mal dela para ele ... Um amigo, o Sérgio, entregou urna carta para 
o Roberto, contando um monte de mentiras ... inventou que Suzana 
o enganava com outro namorado ... e depois ainda escreveu decla
racoes de amor para Suzana ... ih! ... ah! Coisa de amor ... tipo 

. " - ,, . ' d' ass1m... eu te amo ... meu coracao ... ass1m mesmo.... isse no 
final, que eles já haviam namorado... assim, como hornero e mu
lher ... sabe porque ele fez isso? ... só para estragá-la ... só para estra
gá-la mesmo!... porque Sérgio gostava dela, e queria terminar o 
namoro dos dais... En tao, o pior foi que Roberto deu ouvidos ao 
fuxico; ficou enciumado ... ficou tao bravo, que foi lá em casa tirar · 
satisfacao ... era urna bravura só! ... A Suzana desmentiu tudo ... disse 
que nunca havia namorado Sérgio, que era tudo mentira ... mas nao 
adiantou e isso deu a maior briga ... depois, ela ficou muito sentida 
com a história, porque ele nao confiou, né? Daí nós comecamos a 
perceber o jeito de Roberto ... esse jeito assim ... de quem fica enciu
mado, bravo ... · "Isso é coisa de homem casado", eu pensei... só 
homem casado fala assim coma mulher, porque já tem maldade na 
cab~a ... rapaz solteiro nao! ... é puro, né? ... nao fica pensando 
bobagem, e muito menos tratando mal a mulher ... Na história de 
Roberto, logo depois confirmaram para a gente ... disseram que ele 
era homem casado mesmo, mas nao com índia ... com mulher bran-
ca! ... e já tinha até filho ... Suzana disse isso para ele, mas ele 
negou! ... Falou que era mentira ... mas a gente já sabia, e nao adian-
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tava esconder ... Minha mae aconselhou bastante ... "homem casado 
já sabe como surrar urna mulher ... já sabe judiar" ... Se a Suzana 
casasse com ele, qualquer briga, ela ia apanhar ... ia entrar no laco ... 
Mostramos para ela que nao ia dar certo, que seria melhor terminar 
o namoro ... nao precisava casar como primeiro que aparecesse, só 
por causa da família ... melhor esperar! ... No final Suzana acabou o 
namoro, e daí ele ficou correndo atrás dela, insistindo para voltar, 
para namorar de novo ... Teve urna festa, e ele chegou perto, mas ela 
saiu fora ... Agora Roberto fica escrevendo cartas, porque quer pedir 
desculpas ... quer dizer essas coisas de amor ... ih! Essas coisas de 
namorado, né? ... nao pode dar ouvidos ... nao dá para confiar ... 

A moca tem que tomar muito cuidado com essas coisas de 
namorado ... nao pode acreditar no primeiro que aparece ... tem que 
esperar até achar um índio bom! ... Hoje tem muito homem que nao 
presta aquí na aldeia, e só querem saber de judiar das meninas ... É 
isso que eu falo: a mo~a tem que criar um juízo bom das coisas, 
para poder defender-se ... É duro, viu? ... É muito difícil ... Muitas 
meninas só vao aprender depois que casam, mas aí As vezes já é 
tarde e nao adianta mais ... A mulher sofre quando é solteira ... sofre 
quando é casada e vem filharada ... tem que lutar para arrumar 
emprego e trabalhar na fazenda ou trabalhar na cidade ... se quer ir 
em baile, tem briga, se ficar em casa tem outra ... a lista é comprida, 

• ? .. , l fi . d . v1u .... v1xi .... e as icam cunosas, mas com me o ... entre cora1osas 
e assustadas .. . 

Nem sempre tudo aquilo que foi ensinado como certo continua 
sendo bom ainda boje ... do mesmo jeito, nem sempre as mudan~as 
sao ruins ... Na verdade, tem coisas boas e ruins em tudo ... 

O índio que vive quer aprender, quer trabalhar e fazer as coisas 
que tem vontade ... nao é fácil, mas eu acho que há solucao ... Nós 
ternos que estudar, estudar bastante, para saber bem!... criar urna 
idéia boa das coisas, e dar um jeito na vida, sem precisar depender 
dos outros ... 

O índio nao é triste... eu acho que essas tristezas de hoje sao 
passageiras... Os problemas passam, mas o índio fica... a gente vai 
em frente ... 
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Homem mais rico e poderoso da Reserva. Inteligente e 
muito tmbalhador, altivo e consciente de seu poderio, 

Ramáo domina os acontecimentos. Bem justificado 
sempre, tem explicafoes e exemplos para contar. A voz 

mansa náo é coerente com a tensáo que existe em 
torno de seu nome. A segumnfa com que narra sua 

história tmi as dúvidas sobre sua boa intenfáO e até a 
respeito de nao ser autenticamente índio. 

Rama o 
Machado da Silva 
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As vezes a mentira vale ... 

Sou índio ... meu nome é Ramao Machado da Silva, nasci aqui 
mesmo em 14 de julho de 1945 ... meus pais já estavam na Reserva 
de Dourados, de maneira que tive urna infancia comum a qualquer 
pessoa deste meio ... Sou daqui ... 

Meu avo era de fora e veio para cá há muito tempo e aqui 
morreu em 1922, ainda antes da demarcacao da terra ... Segundo 
ouvi falar desde crianca, por essa época houve muito conflito, exa
tamente pelo estabelecimento dos limites das terras dos índios ... 
Sei que ocorreram muitas mortes e inclusive tive familiares que 
faleceram nessas lutas ... Depois que as brigas se acabaram é que se 
definiu a demarcacao, separando-se o que é do branca do que é do 
índio ... A nossa terra portanto nao foi dada. Nao! ... houve conquis
ta, luta com sangue e tudo ... 

A família dos meus pais era originalmente de Aquidauana, da 
tribo terena, onde ainda hoje está a maioria deles... mesmo nao 
senda naturais daqui, os terena vieram e se adaptaram perfeitamen
te as condicoos locais... Sei também que eles decidiram se mudar 
por canta própria ... vieram para cá e se agruparam entre os demais 
índios... como ainda nao havia sido estabelecida a Reserva, foi 
possível um acerto para o convívio ... 

Por aquela época viviam todos juntos, agrupados e perfeitamen
te em paz... Eram índios e isso bastava para garantir a unidade ... 
havia urna mistura natural da gente, sem conflitos ... 

Em certa medida ainda hoje é assim, só que agora cada um tem 
seu pedaco de terra ... 

A medida que a populacao foi crescendo, foi havendo urna neces
sidade natural de organiza«;ao interna e por causa disso fez-se a repar
ticao dos lotes... A demarcacao foi feita pelos líderes em perfeito 
acordo ... a base era igual para todos: cada qual teria um pedaco igual 
de terra ... As diferencas que existem entre as familias indígenas nao 
s explicam pela separacao por lotes ... Nao é o fato de existirem terras 
divididas que faz com que os problemas acontecam ... 
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As raízes das brigas entre os índios sao outras ... Também nao 
" é por causa da divisao de lotes de terra que uns progridem e antros 

nao ... tuda depende de cada um, da capacidade de trabalho do 
chefe da família e de seus filhos ... Quem trabalha mais consegue 
vencer e sempre foi assim... aqueles que trabalharam com mais 
afinco conseguiram mais terra, foram vencendo, comprando, conse
guindo mais um pedacinho, melhorando sua lavoura ... A separac;ao 
por lotes se deu faz uns trinta anos ... ocorreu antes da minha lide
ranc;a ... Hojeo problema está complicado, pois há muita gente na 
Reserva e nao sei se dá para consertar as coisas ... 

Os problemas que interferem na vida do índio vem da vizinhac;a 
de fara da aldeia ... os brancos se metem, direta ou indiretamente, na 
maneira de ser da nossa comunidade ... Como se ve, a cidade de 
Dourados está ao lado da Reserva e por isso os índios daqui nao tem 
isolamento, estáo sempre em contato com os brancos... O acesso é 
muito fácil, eles vao e voltam da cidade com muita facilidade ... a 
distancia é só de dois quilómetros mais ou menos ... A estrada corta 
a Reserva e por isso qualquer um pode cruzar a aldeia ... 

Há urna dependencia grande de Dourados; para tudo o índio vai 
e volta da cidade ... Os índios náo tem vida própria aqui e por 
qualquer coisa eles vao para fora... um dos problemas é o bulixo, 
este costume de vender coisas no mercado da cidade ... eles, para 
fazer qualquer dinheirinho correm para Dourados ... lá veem coisas 
diferentes, adquirem mercadorias que lhes fazem mal... Assim o 
índio nao pode organizar sua vida independentemente ... Os índios 
que nao estao satisfeitos na Reserva vivem divididos entre o mundo 
do branca e o próprio ... nao prestam atenc;ao em suas coisas e, por 
outro lado, nao conseguem se integrar no mundo do outro ... 

Por causa destas situac;oes, os problemas de bebedeira tem acon
tecido ... este é mesmo um caso sério e traz sempre conseqüencias 
para a vida de todos... Bebida para o índio é coisa séria, e, eles 
gostam muito de urna pinguinha ... 

' A medida que os problemas foram aparecendo também foram 
surgindo as soluc;oes ... A populac;ao indígena na Reserva foi cres
cendo e por outro lado Dourados também ... entao era preciso criar 
meios para uma melhor organizac;ao entre nós para que se pudesse 
equilibrar o contato ... por exemplo, foi necessário ter urna lideran
c;a mais jovem e atuante que a dos velhos caciques ... Esse foi o meu 
caso, quando a comunidade achou que precisava organizar melhor 
a aldeia, os companheiros me convidaram, fui eleito ca pitao ... Foi 
a comunidade que me colocou como ca pitao ... 
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Eu era muito dedicado e estava sempre procurando ajudar e 
talvez por isso fui tido como _autoridade ... Fui aprendendo a lidar 
com os problemas, estabelecendo boas relac;0es com a FUNAI. •• Tive 
que ir sabendo fazer projetos e logo vi que sem a ajuda externa era 
impossível melhorar qualquer coisa ... Tem que haver um bom 
entendimento entre os índios e os brancas senao... Sem a ajuda 
externa nao dá para o índio sobreviver de jeito nenhum ... 

A atividade básica do índio era a cac;a e a pesca e a pequena 
agricultura de sobrevivencia, e, s6 isso nao dá para nada ... Nao tem 
mais bicho para cac;a, os peixes sao poneos e a rocinha quase nao 
dá ... entao a gente tem que sair ... Ou se organiza aquí mesmo com 
muito trabalho, ou, como faz a maioria, tem que sair para trabalhar 
na plantac;ao dos outros ... 

O índio tem que trabalhar para sustentar sua família, caso con
trário nao dá mesmo... Hoje quase nao existe mais recursos na 
Reserva ... De qualquer mane ira o índio precisa trabalhar ... Além do 
trabalho para sobreviver é necessário também dar um exemplo 
melhor para a juventude ... Todos tem liberdade para escolher; quem 
quer trabalhar arranja emprego, quem nao quer ... 

Eu sempre falei portugues desde o berc;o ... eu nem falo o terena, 
só sei poucas coisas ... Também, de que adiantaria falar terena? 
Ninguém mais conhece essa língua por aqui. .. Fui criado no orfa
nato, na Missao presbiteriana, e lá só se falava portugues ... Como 
os outros, eu ia a missao, onde varava de segunda a sexta-/eíro e 
vinha para casa nos fins de semana ... 

A experiencia de viver na Missao foi muito importante porque 
nos habituou ao trabalho, de urna maneira séria e útil as nossas 
vidas ... Lá aprendia-se a lida no duro ... A Missao foi a coisa mais 
importante na vida desta comunidade inteira ... Nem sei o que seria 
dos índios sem a Missao .... Os pastores fizeram tudo por nós: ensi
naram, curaram, protegeram... dona Loide e o reverendo Orlando 
foram mais que pais para a gente... quando eles saíram foi urna 
grande perda para todos ... Até hoje sentimos muita falta deles ... O 
substituto que ocupa aquele posta está dando seguimento segundo 
a orientac;ao que eles deixaram e assim a Missao continua senda a 
melhor ajuda para nós ... Eles eram religiosos presbiterianos, mas 
respeitavam a nossa decisao ... Nada era forc;ado ... a gente se quises
se ia para o culto, mas se preferisse nao ir .nao fazia mal... eles 
davam o exemplo e a liberdade para que a gente escolhesse ... 

O índio ainda acredita muito nas tradic;oes, nessa coisa de ben
zer e tirar espíritos maus, mas este nao é o meu caso ... eu só sei 
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puxar terra... Alguns remédios do mato eu ainda topo, mas com 
(\ benzimento nunca quis me envolver... Creio em Deus, isto sim, e 

em qualquer dificuldade minha eu p~o sua ajuda e sei que ele me 
atende ... Crendice nao tenho ... 

Sempre fui mais de trabalho que estudo... nao tinha muita 
paciencia para puxar pela cabec;a e sempre gostei mais da terra que 
dos livros ... fiquei na escala até os doze anos. Saí para trabalhar .. . 
e só voltei depois de mais velho, já com uns vinte e tantos anos .. . 
Fiquei devendo urnas matérias para a conclusa.o do supletivo, mas, 
mesmo sem ter terminado o curso, o que sei me ajuda muito ... Com 
meus filhos foi diferente ... o mais velhos, com dezoito anos, tinha 
terminado o segundo grau e os outros também freqüentam a esco
ta ... Sempre dei muita assistencia aos filhos na escola porque acho 
importante que eles saibam as coisas de que vao precisar ... 

Quando cresci, saí para trabalhar fora e já tinha um treinamen
to ... Foi mais fácil trabalhar nas fazendas depois de passar urna fase 
de aprendizado com o pessoal da Missao ... No trabalho das fazen
das fui aprendendo a plantar, colher, cuidar das sementes e até a 
comprar os produtos necessários para urna boa semeia ... Quem presta 
atenc;ao sempre aprende como branca ... Com eles também aprendi 
a trabalhar com máquinas e a fazer negócios ... 

Sempre que ia trabalhar fora, contudo, ficava dois ou tres meses 
e depois resolvia voltar ... tinha muita saudade daqui e nunca quis 
ficar fora por muito tempo ... Nasci aqui, vou fazer 46 anos, saio 
muitas vezes, mas vol to ... Aqui é o meu lugar ... 

Sempre que o índio saía para trabalhar fora ia, como se diz por 
aqui, "no contrato" da FUNAI... a gente vai por trinta, sessenta, 
noventa dias, contratado, e mediante responsabilidade do fazendei
ro que deve nos trazer de vol ta, fazer o pagamento... Tudo era 
acertado com a FUNAI que controlava a relac;ao para que nao se 
explorasse o índio ... 

O contrato era aberto a todos os índios indistintamente ... quem 
quisesse, ia sem problemas... só que entre os índios uns queriam 
trabalhar e outros nao, entao depende muito... Tem índio muito 
trabalhador, mas há cada um!... É difícil deixar a familia, ir para 
outros lugares e se misturar com os demais pooes, mas é trabalho, 
né? ... 

Nao saberia dizer por que os terena conseguiram se organizar 
melhor que os outros ... as oportunidades sao iguais ... Talvez os 
terena sejam mais interessados, atentos, nao sei... Tu do depende 
muito do trabalho, da vontade de cada um de ir para a frente ... Eu 
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mesmo nao penso apenas no dia de hoje, como faz a maioria dos 
índios, sempre penso no dia de amanha ... Se tenho alguma coisa 
boje estou preparando para o futuro ... Se tenho um dinheiro ou 
urna sobrinha qualquer, vou guardando para o futuro ... boje posso 
ter alguma coisa mas amanha quem me garante que nao estarei na 
cama? ... E entao se nao tiver como me sustentar ou alimentar a 
minha família, aí vai haver dificuldade ... 

Achoque nao sao apenas os terena que progridem. Nao!. .. Há 
kaiowá e guarani que também concordam com o modo de pensar da 
gente ... Como já disse, tudo depende da capacidade de trabalho ... 
portanto o progresso depende da vontade de cada chefe ... Nunca 
houve discriminac;ao ... Quando eu era líder, nunca houve discrimi
nac;ao de tribo: sempre trabalhamos juntos ... inclusive minha vizi
nhanc;a, como por exemplo a família Sanches, que é kaiowá, e ou
tras foram para a frente como incentivo da gente, contando comos 
nossos conselhos e trabalhos comunitários ... 

Enquanto ca pitao funcionava mais ou menos como cacique ... e 
achoque nao desempenhei mal a func;ao, pois até boje eles querem 
a minha volta... Eu é que nao sei se quero retomar ao Posto, pois 
já dei urna parte da minha vida e gastei a saúde tentando ajudar a 
comunidade ... boje penso mais em mim, na minha familia ... traba
lhei muito pelo grupo quando era mais jovem e tinha mais fol\=a ... 
Tenho falado para eles que cada um tem obrigac;ao de cada um 
atuar liderando um pouco ... Além do mais é importante haver ro
dízio, pois um pode ser melhor líder que o outro ... Agora as coisas 
estao piorando e o "povo" está voltando a pedir para que fac;a 
alguma coisa ... 

Meu pai nao era cacique... essa coisa de cacique de pai para 
filho já era ... Eu fui eleito capitao pela comunidade ... o pavo que 
me escolheu ... Fui capitao por doze anos ... Doze anos!. .. Um capi-
tao, entre os índios, é eleito para sempre ... eu fui eleito e dirigi por 
um tempao, mas houve urna situac;ao em que precisei sair para 
trabalhar, em urna usina, por sessenta dias ... e foi na minha ausen
cia que ocorreu um fato diferente: ao sair, deixei em meu lugar um 
substituto que era guaraní e neste intervalo, enquanto eu estava 
fara, outro chefe tinha preparado a documentac;ao dele para ficar 
em meu lugar ... Quando cheguei de volta, como o povo nao reagiu 
na hora, deixei que a coisa corresse ... Pensei até que poderla ser 
bom, que ele trabalharia melhor de que eu e resolvi deixar como 
estavam as coisas ... Sei que agora a direc;ao nao está legal e que 
existem muitos problemas ... Eu mesmo tenho ouvido muitas recla-
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mac;oes, sei que as coisas nao estáo em ordem e tenho me preocu-
" pado com o assunto até porque o "povo" tem vindo aquí, falar 

comigo, reclamando... Já fui conversar com eles dizendo que do 
jeito que está nao vai indo bem ... mas parece que eles nao estao 
querendo ouvir, vamos ver o que acontece, né? ... 

Durante a minha administrac;ao, cuidamos de ajudar a comuni
dade mediante a elaborac;ao e execuc;ao de vários projetos ... Procu
ramos conseguir maquinário para plantac;ao, sementes e até finan
ciamento do Banco do Brasil... Sempre procurei estar em con tato 
com o Posto da FUNAI daqui... nunca gostei muito de tratar com 
políticos ... Tudo vinha de Campo Grande, mas tomava cuidado de 
nao deixar os políticos locais entrarem na Reserva ... Fazíamos os 
projetos e levávamos direto para Brasília e tuda ~ava certo ... Atuá
vamos assim porque se fossemos nos valer de intermediários polí
ticos, talvez os projetos nem chegassem até Brasília ... 

Entre os maiores problemas que tivemos que enfrentar estava o 
desenvolvimento da Reserva ... Isso em nível económico ... mas exis
tiam outros casos sérios como a bebida alcoólica ... Como se sabe a 
pinga é a perdic;ao dos índios ... Bebida para o índio nao é a mesma 
coisa que para o branco ... O índio bebe e poe tudo a perder ... 
desgrac;a tudo ... um golinho já basta, desestrutura o índio ... 

Há também a influencia do branco ... Tem branca que vem com 
idéias boas, mas também tem aqu~les que vem para se aproveitar ... 

Nao digo que todas as igrejas sao más... há também as boas 
como a Missao presbiteriana por exemplo ... esta é urna que nós 
nunca podemos perder, mas tem outras que só separamos índios, 
só tumultuam, sem ajudar em nada ... Quando eu era o capitao isso 
nao existía ... 

Sempre procurei atuar com critério e para isso organizei o con
selho... O conselheiro é um auxiliar que trabalha entre as famílias 
de sua tribo e o ca pitao ... ele informa, traz os problemas e ajuda a 
controlar os casos complicados da comunidade ... Além dos conse
lheiros tinha ainda os auxiliares do Conselho, composto de pessoas 
mais idosas e com exemplo de moralidade ... A coisa funcionava 
mais ou menos assim: para cada grande área havia um conselheiro 
e seus auxiliares que procuravam organizar as coisas... Quando 
tinha um problema naquela comunidade, o conselheiro tratava de 
resolver os problemas ... Se fosse coisa simples, ele mesmo acertava 
tudo ... se fosse algo mais complicado trazia para a gente resolver ... 
No meu tempo havia uns quinze conselheiros, mais ou menos ... A 
gente se reunia periodicamente, as vezes de mes em mes ... quando 
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havia problemas mais urgentes, fazíamos encontros mais frequen
tes ... 

Esse problema do tempo é importante, pois o índio n~o t~m 
muita disponibilidade ... como se ve o problema de comun1cac;ao, 
sem transporte e sem telefone, faz com que tudo seja mais difícil e 
se a gente perde um dia de trabalho da lavoura é coisa séria, nao 
há reposic;ao.. . . . 

O sistema administrativo que criei funcionava bem e hav1a ma1s 
ordem entre todos ... quando en era capitao, por exemplo, nao pre-
cisava ter cadeia ... A cadeia foi criada por estes que agora dirigem 
a Reserva... . 

A cadeia daqui é como a cadeia do branco ... É para prender as 
pessoas que fazem coisas erradas, mas nao adianta na~a ... A viol~n
cia entre os índios sempre existiu ... sempre houve bnga, bebede1ra, 
desentendimento, como em qualquer outra comunidade... Nesses 
casos minha política era diferente: eles tinham que fazer trabalhos 
comunitários... Como castigo nós os obrigávamos a limpar estra
das ... Veja que por aqui o mato cresce rápido e se nao houver 
cuidado, o mato fecha, entao para facilitar o transito dos alunos nós 
colocávamos os infratores para trabalhar ... e, todos obedeciam ... 
Havia muito diálogo ... nós chamávamos o cara, determinávamos a 
metragem que ele deveria carpir e explicávamos: voce sabe que nao 
son en que quero que voce fac;a isso, voce mesmo que abusou, e, a 
pessoa sempre concordava ... O castigo era seqüente, dizia: se voce 
fizer outra vez vai dobrar .. . 

A polícia federal nao intervinha aqui dentro ... só vinha quando 
era preciso e só era necessário quando chamávamos... Mesmo as
sim, antes de pedir a presenc;a da polícia federal aqui na Reserva 
nos valíamos da FUNAI, que é o nosso orgao imediato ... 

A FUNAI, no meu tempo, garanto que funcionava bem... en 
acompanhava tudo ... Hoje nao tenho elementos para lhe informar 
se está tudo em ordem ... como já disse, faz mais de cinco anos que 
estou afastado e portan to nao sei bem o que ocorre ... 

As escalas que hoje estao aí foram resultados de projetos da 
minha administra~ao ... Tambéin fomos nós que conseguimos, gra
c;as aos bons contatos com os prefeitos, melhorar as estradas que já 
existiam, mas que eram muito ruins ... 

Ultimamente tem havido muita morte, muito suicídio mas en 
nao sei explicar bem o que tem motivado estas coisas... Sempre 
houve algum caso ou outro, mesmo na minha época, mas atua~men
te tero acontecido muitos ... en nao sei explicar o porqué disso ... 
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Nao acredito que seja somente por causa do número da atual popu-
" la~ao da aldeia ... o número de martes é grande demais e ... Eu nao 

tenho elementos para explicar nada disso ... As vezes as pessoas co
mentam comigo os casos, mas é difícil dar urna explica~o correta 
porque nem sempre o que as pessoas falam significa a verdade ... 

Eles acreditam muito em feiti~o ... É comum alguém morrer e 
eles dizerem que foi o feitico a causa ... Eu nao acredito nisso ... Sei 
que existem algumas pessoas envolvidas nisso e até o nosso capitao 
Biguá que é forte nisso aí. .. , 

E interessante notar que as martes se dao mais entre os jovens 
entre os 12 e 17 anos e sempre ocorrem entre mo~as, se bem que 
há rapazes também ... Como se sabe as índias, com 10, 12 anos, já 
tem marido, e o homem com 14, 15 anos também ... Sao criancas 
portanto, e, aí, por qualquer coisinha acontecem as brigas e da briga 
para o suicídio é um passo ... Estas briguinhas tem sido a causa 
mais freqüente das martes, mas briga é briga, deve haver mais coi
sas que nós nao sabemos explicar ... nao é possível um desentendi
mento para que acorra a marte ... 

O trabalho é muito importante, e como eles nao tem nem exem
plo de trabalho em casa, nem onde trabalhar fora, eles ficam sem 
ter o que fazer e passam odia pensando em coisas ruins ... Também 
el~s nao ganham nada, nao tem um dinheirinho para comprar as 
co1sas de que gostam ... Também essa gente é muito mal alimenta
da... eles nao tem o que comer e ficam parados o dia inteiro, en-
t - ? ao ... o que resta .... 

Parece que as coisas nao está.o muito bem por agora: aumentou 
a violencia, eles estao precisando chamar a polícia federal, os sui
cidios estao se multiplicando: as coisas está.o ficando pretas ... Eu 
inclusive já tive duas reunioos com os dois capitaes ... O pessoal 
traz os problemas para mim e mesmo que eu nao queira me envol
ver, quando o "povo" me procura, me vejo na obrigacao de tomar 
alguma providencia ... O "povo" me procura porque eu nao tenho 
medo deles e além do mais eu os respeito: dou o respeito para ser 
respeitado ... Medo eu nao tenho e acredito que eles também nao 
tem medo de mim... A gente foi vendo que como está tu do corre 
muito mal ... Todos estao prejudicados e se sentem complicados ... 
Ninguém é contra um castigo ou prisao se a pessoa merecer ... Se há 
justificativa no caso acho que a pessoa deve ser punida... para 
evitar o piar ... agora do jeito que está nao dá ... 

A cadeia é um dos piares problemas que existem ... Volto a 
dizer que nao sou contra os castigos, mas com jeito, com cuidado ... 
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Nao pode continuar como está: eles saem por aí, prendem, surram 
com corrente, deixam as pessoas presas nuas ... Eu nunca acompa-
nhei diretamente, mas, quem sai de lá canta ... Inclusive este fim de 
semana houve um caso em que me envolvi: eles pegaram um filho 
meu e um sobrinho que, segundo eles estavam com bebida alcoó
lica... segunda-feira, nós está vamos trabalhando aqui, reuni o pes
soal para distribuir as tarefas e fiquei sabendo do caso ... contaram
-me que a bicicleta dos guris estava lá ... entao fui até a cadeia e lá 
encontrei o Biguá, o Carlita que é outro capitao e a polícia deles ... 
Olhei para eles e disse que vim saber o que os meninos tinham feíto 
porque a bicicleta deles está aí, largaram eles pelados ... É preocu
pante porque o local da prisao é perigoso, eles ficam nus e as 
condicóes nao sao favoráveis ... eu mesmo tenho um outro sobrinho 
que ficou quatro dias detido, sem poder sair para ir ao mictório ... 
eu nao falei nada porque acho que nao devo dar mau exemplo para 
os outros ... 

Isso tem revoltado o pessoal da aldeia ... neste caso do fim de 
semana por exemplo, o meu filho mais velho e alguns amigos viram 
os outros senda presos e por conta deles mesmos foram até lá e 
quebraram a cadeia ... Em vista disso, os capitaes foram até a cidade 
e chamaram a Polícia Federal, dizendo que havia sido eu o respon
sável pela coisa ... Eu nao tinha nada a ver com isso ... na verdade 
fui até lá para dizer que se os guris fizeram alguma coisa podem 
castigar, mas um castigo diferente como o trabalho. Nao concordo 
com o modo que eles esta.o fazendo, colocando as pessoas naquele 
lugar ... Já falei varias vezes que naquele quartinho, nús, urinando 
no mesmo lugar em que dormem ... alguns, imagine, ficam machu
cados devidos as correntadas que levam ... com corrente nao se 
surra nem animal ... 

Já os adverti duas vezes contra isso, mas eles nao querem pa
rar ... O pessoal anda meio bravo ... já estao se reunindo para recla
mar e eles está.o avisados ... eu disse: vai morrer gente aí, vejara se 
dá para maneirar ... Agora o caso está assim ... o delegado da Federal 
esteve aquí procurando por mim ... eu nao estava e ele entao deixou 
recado para que amanha o procurasse ... vou lá ... Na verdade eles 
estao preocupados porque como nao tem como provar nada contra 
mim, es tao acusando de estupro e de outras coisas... podem falar 
o que quiser, quero ver como é que eles vao provar ... Ontem esteve 
a reportagem da televisao aqui e me contaram o caso ... eu nem 
sabia de nada quando os repórteres disseram e eu quero ver como 
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é que eles vao provar ... nisso a televisao perguntou sobre o anda-
" mento da Reserva e no meio da conversa chegaram uns kaiowá que 
sempre me procuram e como eles tinham uma filha e um filho que 
já haviam sido presos eles deram a entrevista... Neste ponto eu 
disse para a repórter: "Gostaria que voces me acompanhassem até 
o capitao para nós conversarmos de frente a frente... " fiz isso 
porque desconfiei que a repórter poderia estar me dando um golpe, 
tentando tirar alguma coisa diferent~ do que tinha falado ... Quando 
o meu irmao chegou e confirmou o que eles estavam dizendo, fo
rnas todos até eles e em frente das cameras ela perguntou, eles 
negaram... perguntaram para mim e eu confirmei tuda... Falei da 
violencia na Reserva e sei que em relat;ao a mim eles nao terao 
como confirmar nada ... Agora sou eu que gostaria que ele tirasse a 
limpo tudo isso... Espero que o delegado fa~a urna sindicancia e 
que tudo se esclare~a ... 

Nao ... eu nao quera ser capitao outra vez ... até já combinei com 
o pessoal me comprometendo a organizar um grupo para traba
lhar ... ajudarei no que puder, mas ser o chefe nao quera ... o "pavo" 
está em cima, querem que eu volte, mas está difícil. .. da forma que 
as coisas estao vai ser necessário urna mudant;a ... Do jeito que está 
nao dá para continuar ... Há outros indios que podem muito bem 
assumir ... depende de tentar ... 

Um dia desses mesmo houve um grupo aqui querando resolver 
logo o caso dos capitaes ... eles haviam surrado muito algumas 
pessoas e vieram reclamar para mim... eu acalmei a turma e disse 
que ia conversar com os dois ... dei um prazo pensando que com 
isso abaixaria a raiva das pessoas ... mas agora o tempo passou e 
eles estao de volta ... Eu menti para os índios ... as vezes a mentira 
vale ... quando a gente ve as pessoas aflitas, até para defende-los é 
bom a gente fazer urna mentirinha ... imagine o "pavo" com sangue 
quente, saindo por ai ... eles podem até fazer um besteira ... 

O capitao Ireno está muito velho, coitado ... ele nao dá mais ... 
da forma que as coisas estao, é preciso alguém forte ... vamos ver o 
que acontece ... 

A relac;ao das tribos é boa ... nao há problemas por causa das 
diferenc;as de tribos ... eu sou terena, outros sao kaiowá e guarani; 
mas nao há dificuldade de relacionamento ... sempre que eles tem 
problemas chegam, conversam, numa boa... É muito comum em 
vez deles procurarem o capitao deles que é kaiowá ou guarani eles 

... . . vem aqu1 ... 
Os indios casam entre tribos ... sem problemas ... na minha fa-
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mília mesmo temas casos assim ... minha irma é terena, masé ca
sada com um bororó... Os indios se casam cedo... continuam a 
formar família muito cedo ... casam mas nao dura muito tempo ... é 
complicado ... antes o casamento era mais estável, mas agora .. . 

E muito complicado o relacionamento do índio com os brancas 
em geral ... veja o que acontece comos políticos ... eles passam por 
aqui na época da eleit;ao e depois só falam do índio para por fago 
na situac;ao ... trabalhar pela Reserva que é bom ... 

Com os repórteres acontece coisa parecida ... as vezes eles aju
dam ... quando se divulga alguma coisa positiva é bom ... mas outras 
vezes eles ouvem alguns casos, fazem urna reportagem, as vezes 
rápidas demais, pegam um grupo e entrevistam e depois vao embo
ra deixando o problema armado aqui na aldeia ... 

Meus filhos moram aqui. .. tenho urna filha que estuda na cida
de, mas reside aqui ... ela casou, mas como nao deu certo acabou 
voltando para casa dos pais e agora quera que ela termine o curso 
de magistério ... ela se casou com um índio de Amambai, um gua
rani ... é por isso que digo que ela que tenho ter minhas Reservas 
para dar amparo para a farm1ia ... 

Eu sou o maior fazendeiro daqui porque trabalhei mais e com 
honestidade ... Planto soja, milho, feijao, tenho urnas vaquinhas, 
uns parcos e urnas galinhas ... a gente dá uns pulas para ir melho-
rando, né? Mas é tuda com muito sacrifício e com honestidade .. . 
pode ver o meu nome no comércio e nao vai achar nada contra .. . 
Tem a cafeeira Bianchinni que é urna firma grande com a qual 
ternos rela~oes antigas, há mais de 15 anos ... Tudo que eu .colho 
aqui vendo para eles ... entao na época de entressafra vou lá e con
verso com o dono da firma e sempre consigo financiamento para o 
pessoal. .. é deles que nós compramos material, veneno, sacos ... aí 
eles nao aceitam a FUNAI, capitao nem nada ... se eu for lá aí eles 
fornecem ... Teve épocas em que eu fiquei com medo de fazer isso 
porque podía dar alguma má sorte... eu sei que se produzir as 
pessoas que eu fiei pagam, mas se acontece alguma coisa ... 

Tenho urna convivencia boa comas tribos ... isso é que tenho 
procurado falar com os capitaes ... o exemplo de um líder está em 
demonstrar coisas que trarao beneficio para todos ... na casa de um 
chefe sempre estáo chegando pessoas com problemas e quando eles 
veem que aqui tem galinha, um paiolzinho com milho, urna casinha 
arrumada, eles aprendem a querer fazer igual... Antes quando eu 
liderava eu fazia projetos e trazia semente de soja para plantar e 
dizia a todos que soja é bom porque nao se perde. O arroz perde 
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mas soja nao ... dizia também que um pé de banana, um de abóbora 
" é necessário ... Também ensinava que os índios tém de guardar 

dinheiro ... Nao é só recebar e gastar tudo ... Nao!. .. é preciso eco-
nomizar ... Quemé líder tem de andar direito, ser honesto, senao os 
outros vao querer fazer tudo errado... Uns tem que se sacrificar 
mais que os outros pela aldeia... é sempre assim ... 
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Nicolau tem um belo peda,o de terra e parece ser das 
pessoas mais conscientes e satisfeitas da área. Sua 

planta~üo bem cuidada sugere um caminho 
interessante para a Reseiva. A viséio clara sobre o 

papel da modemiza~iio e do destino de seus 
companheiros faz dele um observador inteligente da 

vida indígena como ela deveria ser. 

Nicolau Machado 



A cidade vai nos apertando ... 
e a tradi~áo do índio vai acabando ... 

Sou índio terena, filho de pai é terena e de mae índia para
guaia ... meu pai falava terena e minha mae guaraní. .. entao, para 
eles se entenderem, foi preciso falar portugues... Sou filho desta 
mistura, mas sou terena ... 

Nicolau Machado é o rneu nome ... nasci e vi vi sempre nessa 
mesma regiao, aqui mesmo em Dourados ... fa~o aniversário no dia 
25 de maio e nasci no ano de 1938 ... 

Pequeno, morava como meu pai e a minha mae ... sempre ... até 
que um tia meu, um vizinho nosso, teve que sair da Reserva duran
te uns tempos, deixando as suas terrinhas ... Aqui é assirn, de vez 
ern quando uns e outros tern que sair para ganhar a vida fara ... 
entao, como rneu tio ia se afastar da aldeia, como ele tinha que 
trabalhar fara, nas fazendas, eu fui tomar canta da casa e da rocinha 
deles ... 

Naquela época era muito diferente ... antes, as terras da aldeia 
erarn de todos, nao havia ainda a divisao por lotes... como a pro
priedade era comum, meu pai me chamou e disse: "Olha, ve se 
toma conta das terras de seu tio, enquanto ele estiver fara, fa~a isso 
porque senao alguém pode chegar e ... " Foi o que fiz ... Fiquei lá até 
que ele voltasse, e, passado um tempinho, depois de um mes, ele 
retornou... retomou e come~ou a criar problemas... . Quando ele 
chegou estava meio bebado - ele é do tipo de índio que gostava de 
urna pinguinha -, e entao foi lago gritando comigo, querendo bri
gar... ele pensou que eu estava ali para tomar as terras em que 
estavam suas coisas ... foi urna confusao! ... entao eu expliquei para 
ele como tuda tinha acontecido: falei que rneu pai havia pedido 
para eu olhar pelas coisas dele e que, agora que ele tinha voltado 
eu deixaria seu lote... Com a minha explica~ao ele ficou meio as
sim, meio sem jeito .. . sabe, né? Depois de urna acalmada, depois 
que ele tinha maltratado, ele viu que eu só estava ali para ajudar ... 
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No final" das contas eu ofereci um trato: "Fac;amos o seguinte: se voce 
quiser, pode me ajudar na construc;ao de minha casa, no terreno do 
lado da casa do meu pai ... se o senhor topar fica tudo bem ... Mostrei 
para ele que se topasse, tudo se acertarla. Logo que ele viu que nao 
havia problemas, topou!... Foi assim que, com muito sacrifício, em 
1966, construímos a minha casa, onde vivo até hoje com Sofia, a 
minha mulher ... Faz tempo que isso aconteceu e antes, aquí, tudo era 
mato... mato mesmo!... nao tinha nada, s6 mato!. .. 

É engrac;ado ... sabe que comigo e com a minha mulher se deu 
uma história parecida aqueta acontecida com meu pai e minha 
mae? Foi sim: como o meu pai e a minha mae, eu e a Sofía tivemos 
que nos entender em portugues ... nós nos encontramos por aquí na 
Reserva e como também somos de grupos diferentes, tivemos que 
nos entender em portugues ... Ela é kaiowá e fala kaiowá-guarani e 
eu nao, entao o jeito foi falar só portugues: assim dava um saber o 
que o outro dizia ... foi quase como o pai e a mae, a diferenc;a é que 
eu nao falava terena porque o meu pai nao me ensinou... ele nao 
achava importante me ensinar terena... era melhor aprender logo 
portugues... ele achava que portugues era a língua do branco e que 
com ela eu iría me virar bem... Ele enxergava que o terena nao ia 
durar muito e que era melhor eu saber logo a língua do branco ... 

Atualmente eu falo um pouco de guaraní, um pouco só, mas 
falo ... F~lo porque lá em casa é um tal de falar kaoiwá de um lado 
para outro ... e, depois de tanto tempo ouvindo conversa na língua 
de minha mulher, a gente acaba aprendendo, nao é verdade? ... 

Eu me lembro do tempo que me casei com Sofia ... foi em 1959 .. . 
eu a conhecia desde pequeno... porque ela era minha vizinha .. . 
morava aqui mesmo, do lado... Entao, nós nos víamos sempre .. . 
vivíamos perta um do outro ... conversávamos bastante ... até que a 
gente acabou se gastando... Quando ela estava na escola - ela 
estudou até a terceira série do primário -, eu mandei urna carta 
para ela ... urna carta, né? ... voce sabe ... carta ... ela leu, leu e guar
dou ... guardou até que um dia o pai dela pegou e leu também ... Por 
causa disto acabamos nos casando ... E sabe por que? Porque para 
os kaiowá é assim: namorou, tem que casar! Nao tem essa de ficar 
enrolando... tem que casar ... 

Entao o pai dela achou a tal carta... falou com um primo dela 
que conversou comigo, acertamos as coisas e acabamos nos casan
do ... e vivemos juntos até hoje!. .. deu certo ... 

Eu estudei pouco ... só dois anos, até o segundo ano primário, 
mas estudei. .. fiquei pouco na escola porque meu pai era um ho-
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mem pobre e eu tinha que ajudá-lo na roc;a... tinha que ajudá-lo 
porque senao, ele ficava muito só para trabalhar e manter a fa
mília... Os problemas de dinheiro iam aumentando quando os fi
lhos cresciam... sabe como é, filho grande come mais, e, para 
melhorar a situac;ao, ele resolveu me deixar na terrinha e ir buscar 
trabalho fora da aldeia ... e foi ... Um dia meu pai partiu para traba-
lhar nas fazendas de fora daqui da Reserva ... lá para os lados de 
Nova Andradina ... Foi e nunca mais voltou ... nunca mais!. .. Isto 
aconteceu no dia 18 de agosto de 1971 ... nesse dia ele sumiu e 
sumiu para sempre ... Nós procuramos saber o que acontecen, mas 
é difícil... muito difícil... sabe como é... ele é índio, nao tinha 
documento ... ninguém pode saber que rumo ele tomou ... Os com
panheiros dele dizem que meu pai queria muito fugir daquela fa
zenda, que nao esta va bem lá e que só falava em fugir ... Parece que 
vivia repetindo isso e que só tinha idéia de sair, de qualquer jeito ... 
As pessoas que estavam lá dizem que numa tardezinha, no fim do 
trabalho, ele pegou sua mochilinha, botou as coisas nas costas e ... 
e saiu andando pela estrada de lá ... saiu andando pela estrada e 
nunca mais tivemos notícias dele ... nunca mais!. .. tanto é que, 
boje, ninguém sabe dizer o que pertence realmente ao meu pai. .. 
ninguém ... só o terreno que eu tenho ... e a casa que minha mae 
vive... porque o resto ... 

Sem meu pai em casa, eu tive que come~ar a trabalhar fora, né? 
Nas fazendas ... trabalhava lá ... tralhava aqui. .. ia ... voltava ... Esti-
va em muitos lugares, em muitos, rodei o mundo! ... Trabalhei de 
diversas formas, fiz muita coisa e fui até parar com as irmas ... 
durante muito tempo trabalhei no colégio das freiras, onde a minha 
mulher trabalha até hoje ... 

Para falar a verdade devo dizer que eu nao gostava de trabalhar 
fora ... nao era bom nisso, nao ... naquela época, quando eu trabalha
va para os outros, todo mundo mandava em mim. ~. as pessoas 
gritavam muito comigo ... nao dava para fazer nada das minhas 
coisas ... o pouco tempo que sobrava era para o deséanso ... e quase 
nunca tinha dinheiro ... porque nem roupa dava para comprar .. . 
trabalhava com a mesma roupas todos os dias ... sem trocar nada .. . 
aquela ro upa su ja ... velha... terrível... A coisa foi indo assim até 
que, em 1974, eu resolvi mudar de vida! Coloquei os filhos para me 
ajudar na ro~a ... na minha r~a! ... comecei a plantar ... é muito 
melhor a gente trabalhar para a gente ... principalmente índio ... é 
melhor índio trabalhar para índio... eu gosto de ser dono de mim 
mesmo!. .. Por aquela época pensava: vamos tentar, nao é? ... e deu 
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certo! ... Comecei a plantar e a minha vida melhorou muito!. .. ficou 
"mais tranqüila... e sabe por que? Porque, hoje, eu sustento bem a 
minha família ... tenho roupa para trocar quase todos os días ... o 
meu lote está quase todo plantado... eh!... é claro que nao estou 
rico, mas dá para levar a vida, nao é verdade? 

Eu planto um pouquinho de soja, de milho, de mandioca ... 
tambéin um pouco de cana: nao posso reclamar, pois tenho até 
urnas vaquinhas... de modo que o que sobra, eu vendo para as 
empresas ... elas vem aqui, me dao um adiantamento e depois, 
quando colhemos o produto, entregamos para elas e pegamos a 
diferenc;a do adiantamento para o que foi entregue ... mas é basica
mente a soja, né? Porque as empresas só se interessam pela soja ... 

O prec;o que elas pagam pela soja é muito baixo!... elas nao 
valorizara o nosso produto ... nós colhemos direitinho ... mas o que 
elas nos pagam nao é bom ... de modo que só compensa quando 
sobra bastante soja ... como no ano passado ... que sobrou muito e 
entao vendemos o produto, ganhamos o dinheiro ... eh! o dinheiro 
nós colocamos no banco e ... é o dinheiro que o govemo tomou ... 

Se os índios daqui da Reserva tivessem maior uniao, se houves
se juízo, eles poderiam fazer urna cooperativa entre eles, vender os 
seus produtos diretamente para a cidade ... e ganhar mais em cima 
de seus produtos ... Nós ganharíamos muito mais!. .. mas aqui ... 
entre os índios ... terena, guaraní e kaiowá nao há uniao ... cada um 
cuida de si e tem que se fazer tudo sozinho ... assim é ruim ... ruim 
porque se perde muito e todo mundo fica mais fraco para falar de 
prec;o, de transporte e do resto ... entao tenho que trabalhar sozinho, 
mas, acho que já aprendi... só vendendo para as empresas mes
mo!. .. 

Apesar de tudo eu me sinto mais tranqüilo, trabalhando para 
mim mesmo ... a gente tem mais liberdade né? ... Sendo patrao da 
gente mesmo se consegue criar melhor os filhos ... porque veja só: 
tenho dez filhos, tres deles casados... crio até urna netinha... e 
assim, eu dei a oportunidade ao Joao - o meu primeiro filho -, de 
estudar ... desde os 14 anos, ele vai a escala ... e lá mesmo ele 
comer;ou a trabalhar ... estudava de manha e trabalhava a tarde .. . 

Os outros, nao... os outros preferiram trabalhar aqui comigo .. . 
nao quiseram estudar ... Eu achoque eles deveriam estudar, mas a 
gente nao deve forc;ar os filhos a fazerem o que nao querem, nao é 
verdade? ... Achoque se deve deixá-los livres para escolher a von-
tade, e, fora o Joao, os outros escolheram trabalhar comigo ... e foi 
boro, né?... mas eu nao interferí em nada na decisao deles .. . 

152 

No tempo de meu avo, as coisas eram muito diferentes ... muito 
mesmo!... por exemplo: naquela época, índio pequeno nao podia 
ouvir conversa de índio grande... a gurizada nao podía participar 
da conversa dos mais velhos, de jeito nenhum ... nós só ouvíamos 
quando servíamos mate para eles ... aí sim, entrávamos lá e escutá
vamos alguma coisa ... os mais velhos diziam que era "mau respei
to" para com eles ... era falta de educac;ao ... nao podia ... Hoje, nao. 
Nao tem isso ... 

Urna das vezes em que eu escutei a conversa deles, ouvi urna 
história de meu avo sobre urna tal "guerra" que houve entre bran
cas e índios ... há muito tempo ... nao sei dizer qual foi a data dessa 
luta, mas faz muitos anos ... meu avo contava que os brancas que
riam expulsar os índios de suas terras ... e os indios, claro, nao 
saíram assim tao fácil ... entao, os brancas falaram: vai ter guerra!. .. 
e, os índios, por outro lado responderam: tudo bem ... e come~ou 
a luta ... de um lado, os índios, sem muito armamento ... só com 
facao nas maos e espingarda... do outro lado, os brancas, muito 
bem armados ... com armas boas ... come~aram abriga e ... parece 
que morreram muitos índios e brancas também ... Até onde eu me 
lembro dessa história, quem ganhou foram os índios ... Sabe? Sem
pre me lembro de urna frase do general Rondon que dizia que 
para "cada índio morto, dez brancas devem morrer ... , deve ser por 
isso ... 

Eu andei lendo uns documentos ... sobre essa frase do general. .. 
e diziam mais ou menos assim: "Morrer se for preciso, matar nun
ca." E era quase urna lei, isso aí. .. O meu avo era amigo do gene
ral. .. ele o ajudou a levantar os postes para as linha telegráficas ... 
dizia que o general Rondon gostava muito de índio ... e é o que se 
ouvia dizer... assim o meu avo contava ... 

. . . Mas uma coisa eu lhe digo hoje, índio para viver tem que 
trabalhar ... trabalhar nas próprias terras ... nas fazendas de fora ... 
nas usinas de álcool. .. nao importa! Tem que trabalhar! Senao a 
sobrevivencia se toma difícil. .. nao é verdade? ... 

O índio tem que acompanhar a evolu~ao do branco ... porque o 
branca progrediu bastante!. .. Veja só: o exemplo da cidade de 
Dourados, aquí era urna vilinha de nada... nao tinha muito para 
oferecer aos seus habitantes... tudo o que a populac;ao precisava 
tinha que buscar em Campo Grande ... e de carro~a! ... Hoje?!, agora 
tudo mudou ... Dourados é até considerada urna capital!. .. tem de 
tudo ... tem comida ... tem roupa boa pra comprar ... tem carro para 
gente andar, nao é mais c~a, nao ... 
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Entáo pode-se ver: o branca se adiantou bastante... se o índio 
racompanhá-lo, vai também progredir ... porque essa conversa de 
que o índio é atrapalhado pelo branco nao é verdadeira, nao ... eu 
acho que o que faz bem bem para nós é o exemplo do progresso ... 
O índio tem que se adaptar a vida da cidade e as coisas de hoje em 
dia... tem sim!... o govemo federal, o CIMI, a FUNAI vem aí e 
dizem: a tradi~áo indígena tem que ser mantida acima de tudo! ... 
Ora, quer dizer que ternos que ser índio o resto da vida??? ... Nao 
pode ser!!!. .. se for assim, se isso acontecer, nao poderemos ganhar 
os beneficios, aproveitar a evolu~o do branco: nao poderemos andar 
de carro, nao poderemos ir a cidade, nao podaremos utilizar muita 
coisa boa que o branca tem ... e isso é absurdo!... Por exemplo: o 
índio tem que usar é sapatos! Porque antes, nós usávamos a plan
tilha, feita por nós mesmos, mas que nao era boa nao, era frágil e 
nao protegia os pés... Eu tinha urna, lembro-me bem, era ruim ... 
usei aquilo até que descobri os sapatos do homem da cidade: fortes, 
resistentes para trabalhar na ro~a ... entao eu troquei, né? ... É me-
lhor ... troquei e encostei as plantilhas lá na minha casa .. . 

Hoje, todo índio usa sapato! nao plantilha ... evoluímos nesse 
ponto ... e também em outras coisas ... evoluímos na língua, nos 
expressamos de maneira diferente... agora os índios falam portu
gues e nao querem saber de falar terena, guarani ou kaiowá ... Hoje 
o índio quer ir a escala, aprender portugues, passear na cidade, se 
divertir, ir ao baile, usar sapato ... enfim, evoluir ... 

Aprendendo o portugues, o índio pode acompanhar o branca, 
manter contato comas coisas de fora da aldeia ... "A tradi~ao indí
gena tem que ser mantida acima de tudo?! Ora, como? ... eu, entao 
pergunto de novo: como? ... como manter essa tradiGao, sendo que 
cada vez mais o índio vive em condit;oes precárias de vida? ... Como, 
einh? ... Manter o índio índio? ... Isso é um grande absurdo! O go
vemo fala isso, mas nao está certo ... o índio tem que se misturar ... 
se misturar com o branca... pouco a pouco deixar de ser índio, 
como já está acontecendo ... 

Primeiro, o índio come~ou a se misturar entre ele mesmo ... 
terena com kaiowá... guarani com terena... kaiowá com guarani. .. 
aí, depois, o branca come~ou a se misturar coma família do índio ... 
é assim que tem que ser, tem que acabar com essa separa~ao ... 

Antes, as tribos eram todas separadas ... era terena de um lado, 
kaiowá de outro ... guaraní no seu canto, terena e kaiowá do seu 
lado ... tudo separado!. .. e por isso mesmo, tinha brigas entre eles ... 
tinha problemas ... mas eu nao saberia lhe contar porque, era as-
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sim ... quando eu era pequeno todos eram separados, boje nao, agora 
os índios sao mais unidos ... 

Hoje, tu do é misturado... e há grande harmonia entre os índi
os ... terena se dá muito bem com kaiowá ... guarani com terena ... e 
kaiowá se entende perfeitamente bem com o índio guarani. .. Nao é 
todo mundo que pensa assim, a Sofia minha mulher por exemplo 
nao acha isso, nao ... ela acredita que existam problemas entre os 
índios boje e que bem todos querem ser iguais ... Há outras diferen
~as também ... tem índios como ela que acharo a vida de antes mais 
natural: a comida era da natureza, os costumes eram mais dos ín
dios de antigamente ... é essa gente achaque antes tinha mais tra
di~ao ... inclusive ela fala que quando os brancas trouxeram o sal, 
isso só foi ruim porque provocou doen~as ... Eu? eu nao acho is to ... 
Hoje as coisas esta.o bem melhores ... nem brigas existem mais ... eu, 
por exemplo, que sou terena e visito o meu sogro que é kaiowá nao 
tem mais briga.. . todos se dáo bem... todos se visitara, se gostam, 
sao parentes ... 

Com essa mistura, o índio evoluiu bastante ... ele trabalha me
lhor... tanto que é o que está ocorrendo aí... as máquinas estao 
entrando nas terras do índio ... a sua agricultura está senda mais 
moderna... mas tem algumas pessoas que dizem o seguinte: Ah, 
índio é vagabundo! nao gosta de trabalhar... só quer saber de be
ber ... ora, eu acho isso um exagero ... nao é verdade ... assim como 
tem índio que bebe bastante, tem branca também ... nas cidades, eu 
tenho certeza que existem muitos brancas bebados, nao é mesmo? 
Tem ou nao tem? Entre os brancas, existem bébados também ... E eu 
lhe digo urna coisa: deveria haver urna selec;ao ... os que querem 
trabalhar de um lado, e os que vivem a toa, de outro... porque é 
assim, aqui também existem dois tipos ... Entao pega-se os querem 
trabalhar e pronto! ... enquanto que os a toa, deixa pra lá ... por 
causa deles, somos discriminados ... e entao nao podemos progre-
dir, nao podemos ir para a frente ... se fizesse essa sel~ao, resolve-
rla o problema ... 

O govemo deveria nos ajudar ... e urna forma de fazer isto seria 
dizer que nao ternos que ser indios o resto da vida .... os políticos 
tem que vir aqui e observar o que acontece ... observar o que pre
cisamos ... olhar a gente!. .. ver o que a aldeia precisa ... porque ela 
necessita de colégios de primeiro e segundo graus... de hospitais 
bons ... Eles tinham que ver o que a aldeia precisa e dar melhores 
condic;oos de vida, né? Porque para o índio estudar, ele tem que ir 
até a cidade ... lá longe ... e depois voltar para trabalhar ... entao, é 
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muito sacrifício ... ele acaba desistindo ... Eu desisti. .. por causa 
" disso, é necessário dar condic;óes para que o índio seja como o 

branco ... 
Hoje, as coisas mudaram... mudaram muito, eu fui criado de 

um jeito por meus pais, os meus filhos forma criados de outro ... e 
os filhos deles serao criados de outro jeito ainda ... Entao, nao adi
anta o governo querer nos fazer voltar a tradic;ao de antigamente ... 
ela está deixando de existir... a partir do momento que se coloca o 
índio nas escalas, ele nao mais é índio ... porque ele vai lá ... ve o 
sistema do branca ... ve a cidade ... a evoluc;ao ... os carros ... aquetas 
coisas bonitas ... e comparando, ele prefere o mundo do branca ... 
ele fica mais para lá do que para cá ... tem jeito do índio ver tudo 
que o branca tem e querer que ele continue senda índio? 

E voce poderia me falar que hoje ainda existe um pouco de 
coisas antigas ... das tradic;oes ... sim, existem, mas vai acabar ... nós 
estamos no meio da cidade e ela está nos espremendo cada vez 
mais ... a cidade vai nos apertando e a tradic;ao do índio vai acaban
do ... com o tempo vai acabar tuda! ... nao vai existir mais nada ... 
voce vai versó!. .. Porque ainda hoje, tem os velhos ... que mantem 
a tradic;áo ... eles ensinam para seus filhos e ... eles continuara um 
pouco a tradic;áo ... mas a verdade é que até eles nao querem mais 
saber ... nem os filhos dos velhos querem mais saber de aprender a 
tradic;ao indígena... nao querem mais ser índios... porque quando 
eles chegam nas cidades vao querer saber é da civilizac;ao ... índio? 
Nunca mais ... 

Para mim o suicídio acontece exatamente por causa das diferen
c;as ... o índio está cansado de ser pobre, de nao ter nada e de viver 
dividido ... a hora que acabar a divisa.o entre os índios e os brancas, 
a hora em que o índio deixar de ser tradicional, nesta hora voce v~i 
ver como ninguém mais vai querer se suicidar ... Um problema grande 
do índio hoje é que ele é dividido, nao sabe mais se é índio ou 
branca ... as vezes ele é índio, mas nao quer ser ... entao? ... entao ele 
se suicida ... Eu acredito que a razao é esta: nem branca, nem ín
dio ... suicídio ... 
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Talvez a melhor narradora de casos que encontramos 
neste projeto. Irene é segura e atenta aos 

acontecimentos. Com simplicidade conta sua hist6ria 
mesclando os problemas da aldeia com uma 
convic~ao firme sobre as razoes do suicídio. 

Com amplo conhecimento da área, condena as igrejas 
pentecostais como urna das motivadoras da quebra 

da cultura indígena. 

Irene Nogueira Rasslan 
~(7 



Parece que eles assinaram um 
compromisso de morte seqüenciada ... 

Meu nome é Irene ... nome completo: Irene Nogueira Rasslan ... 
Nogueira vem de meus pais, Rasslan de meu marido ... Sou paulista 
de nascimento, de Marília, do Estado de Sao Paulo ... de lá mudei-
me para Dracena e depois para Dourados ... Dourados porque meu 
pai comprou urna fazenda aqui e entao nos transferimos, mas ainda 
voltei para completar os estudos em Sao Paulo ... 

Em Dourados, já crescida, comecei a lecionar ... Casei-me com 
um matogrossense e aqui ti ve quatro filhos ... Fiz a faculdade, optei 
pelo curso de história, que era uma velha pai.xao ... o curso superior 
fizemos juntos, meu marido e eu ... Trabalhei por quatorze anos na 
rede estadual, sempre ensinando história ... Desenvolvia minhas 
atividades profissionais rotineiras quando a universidade do entao 
estado de Mato Grosso me chamou para compor o quadro docen
te ... Aceitei, me integrei no departamento de história e aqui estou 
há dezeseis anos, já completando o prazo para minha aposentado-
ria ... 

Minha vida de adulta, profissional, de esposa e de mae está 
muito vinculada a Dourados e tudo se desenrolou a partir do meu 
encontro com Sultan, meu marido ... Trabalhávamos na mesma es
cala e apenas nos distanciamos profissionalmente quando ele foi 
eleito deputado estadual e eu fui lecionar no curso superior ... 

Meu pai veio para cá "abrir urna terra" como ainda se diz, ou seja: 
organizar uma fazenda ... Esta é urna história curiosa e que vale a pena 
ser registrada: naquele tempo havia muito estrangeiro interessado em 
ter propriedades no Brasil, pois acreditava-se que este seria o país do 
futuro ... Principalmente os missionários estrangeiros que vinham para 
cá mantinham essa crenca ... eles aqui se "convertiam" ao Brasil e 
acabavam se valendo de um recurso legal que permitia a nao nacio
nais terem terras por aqui... pois bem, meu pai havia comprado a 
propriedade dos herdeiros de um desses americanos, chamado Robert 
Maxwell, que morrera nos Estados Unidos ... 
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Veja como as coisas mudaram desde aquele tempo: imagine que 
0 

0 tal reverendo Maxwell adquiriu a terra com um simples pedido 
para o governo brasileiro... como tuda era ermo e sem dono, as 
autoridades doavam a terra mediante simples pedidos... bastava 
assinar uns papéis e pronto ... Esta prática era conhecida como "ter
ra requerida" ... Era só pedir, se a terra fosse do governo e se esti
vesse vaga, se o solicitante se comprometesse a pagar os impostas, 
estava feito o negócio ... 

Esse peda~o de terra que papai acabou comprando virou parte 
de nossa história familiar e por ser justamente fronteira coma al
deia indígena, desde entao as questoes da Reserva tornaram-se parte 
de minha vida ... 

A área de terra era enorme ... Enorme!. .. Era cerca de trezentos 
alqueires que papai comprou, ficando com a metade ... a outra parte 
foi dividida em lotes que foram passados para outras pessoas que 
lhe deram outros fins ... 

A Reserva já estava demarcada quando nós chegamos por aqui 
em 1961 ... Morei um ano na fazenda, entre o fim do primeiro grau 
e o princípio do segundo ... Lembro-me bem desta época!. .. Ah! 
como me sentia! ... era uma pioneira e meus sentimentos eram de 
uma desbravadora ... ah! que saudade ... 

A casa da fazenda era muito simples, tinha apenas quatro có-
modos e era de madeira ... simples sim, mas fora havia muito mato 
e o verde era exuberante .. . 

A noite, ouvíamos a música dos índios vinda da Reserva ... 
Aquele som ficou em meus ouvidos e a impressao causada faz parte 
das minhas lembran~as mais caras ... era um bum, bum, bum ritma
do e tinha alguma coisa de misterioso e atrativo ... bum, bum, bum ... 
A música vinha de perto, de cerca de cento de cinqüenta metros e 
cedo aprendi o significado daquele som surdo e da chicha bem . . , . . . . 
marcada ... Como éramos cr1an~as, asss1m que a mus1ca se in1c1ava, 
a gente resolvía levantar e sair em busca de aventuras ... pegávamos 
a lanterna e íamos, meus irmaos e eu, atrás do som ... enfeiticados 
assistíamos a chicha ... assistíamos pelo prazer de ver algo diferen
te ... diferente e profundo ... Nossa sensibilidade era outra, é preciso 
dizer: nao tínhamos cinema, televisa.o e o contato com o mundo nao 
era mediado por experiencias mecanicas ... e, assistir a chicha era 
um programa emocionante porque podia-se ver claramente o signi
ficado de urna tradicao espontanea... Falando dessas coisas dou 
con ta de quanto a vida mudou! ... A chicha daquele tempo era mais 
genuína... agora?... Agora a chicha é urna dancinha vazia, sem 
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emot;ao ... a chicha de agora é só resto de urna tradicao, mais parece 
um espetáculo para branco ver... antes nao, aquela chicha que as
sistíamos de xereta, essa sim era urna festa do índio para o índio, 
tinha o sabor de um festival. .. 

Sim os índios sabiam de nossas presencas assistindo a festa 
deles, mas ... nós éramos como bichos do mato e fazíamos parte da 
familiaridade da paisagem ... eles nao se importavam coma gente e 
nós nao interferíamos na cerimonia, éramos como convidados espe
ciais ... Sabe? A festa que eles faziam era como um culto ... era uma 
solenidade impressionante ... era algo muito forte: urna oracao ... A 
danca se dava mais ou menos assim: os homens separados das 
mulheres; um círculo só para homens e outro para as mulheres; as 
criancas nao participavam, ficavam de fara ... Isso contudo ·variou 
muito, as chichas de boje sao compostas de criancas e é comum ve
-las fazendo um "rabinho" quer das filas dos homens quer das 
mulheres... Os homens entao dancavam com o dorso nu e o som 
mesclado com aquele visual diferente provocava urna impressao de 
fim de mundo... era mesmo um espetáculo... hoje ... 

Os índios nao nos assustavam e nem nós a eles ... havia um 
convívio pacífico e gentil ... Alguns deles trabalhavam para o meu 
pai como roc;adores de pasto primeiro e depois como plantadores 
ou colhedores do pouco café que chegamos a semear ... Nessa época 
nao era comum aos índios saírem da aldeia ... eles mais queriam é 
ficar na Reserva cuidando das coisinhas que tinham ... em nosso 
caso o trabalho deles era possível porque éramos virtualmente vi
zinhos e para eles era como se esti vessem na Reserva... Existiram 
siro alguns problemas com os índios, mas eram situac;oes muito 
diferentes das de hoje ... os problemas - nao sei se esta seria a 
palavra adequada "problema" -, enfim os problemas que tínhamos 
naquela época eram de repercussao limitada e nao passavam de 
simples diversidades de convívio ... as questaes maiores se remeti
am a bobagens de tirar coisinhas e nao implicavam noc;aes concei
tuais ou de legislacao, dessas que agora atormentam a todos ... os 
"conflitos" nao eram mais que querelas de vizinhos, bobagem mes
mo ... Hojeas conseqüencias sao muito mais dilatadas, tuda ganhou 
foros de amplitude grande ... qualquer probleminha que se tem agora 
virou caso de justic;a... o índio nao é mais um simples vizinho ... 
nao ... virou um problema social ... Pena ... 

Urna das histórias que me lembro dessa época é que quando 
meu pai adquiriu as terras do reverendo Maxwell, resolveu "mora
lizar" os limites da propriedade ... nossa fazenda até entao era con-
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trolada por um paraguaio que que pouco· ou nada tinha de diferente 
0 dos índios ... pois bem, foi um sacrificio ... um sacrificio enorme ... 

Tentar estabelecer os limites da terra foi urna loucura porque os 
índios se sentiam livres e tinham n~oos de posse completamente 
diversas das nossas ... imagine que eles iam e vinham livremente 
para lá e para cá como se o espa~o nao tivesse dono ... 

Havia casos até engracados como, por exemplo, os que ocorriam 
quando os índios encontravam algum mel em árvores situadas em 
terrenos alheios... como era costume deles, cortavam as árvores 
para extrair o mel com o favo ... isso lhes "era natural" e o faziam 
sem nenhuma autorizacao para tanto, afinal o mel era feito pelas 
abelhas e nao pelo dono da terra... O mesmo se passava com as 
laranjas que davam espontaneamente nas terras vizinhas as da 
Reserva ... eles chegavam e adeus laranjas ... adeus laranjas, adeus 
qualquer fruta ... adeus tudo que lhes matasse a fome ou desse pra
zer ... 

Urna outra história que retrata os "conflitos" daquele tempo diz 
respeito a uma estrada que existia ligando a Reserva a Itapora ... era 
um caminho "natural" e que cortava a aldeia, fazendo o acesso a 
Dourados ... Essa estrada atravessava algumas propriedades e logi
camente os danos queriam preservar o que é seu, entao foram, aos 
poucos, evitando as passagens e assim o velho caminho deixou de 
existir .•. Esta estradinha chamava-se Carreteira Anastácia e era lin
da: era como se fosse um túnel dentro da mata, era estreita e sinuo
sa, mas era linda, linda linda... de dentro dela nem se via o sol, 
porque tuda era só mato ... (eh!. .. eu era feliz e nao sabia!. .. · ah, que 
saudade! ... ) de qualquer forma por esse caso pode-se avaliar como 
a presen~a dos brancas foi "organizando" as op~oes dos índios, foi
-lhes dizendo por onde deveriam ir e vir, quais as estradas permi· 
tidas ... 

Nao foi sempre que moramos na fazenda... depois mudamos 
para a cidade, para Dourados, mas sempre tínhamos de voltar para 
a fazenda... lembro-me que acontecen urna vez de precisarem do 
meu irmao que eslava ajudando papai na ro~a ... parece que a escala 
o chamava, nao sei bem ... entao nós tivemos de sair de casa, ir até 
a fazenda onde ele esta va ajudando papai ... como nós nao possuía
mos conducao, posta que o fordinho 29 que tínhamos eslava justa
mente na fazenda com papai, fomos a pé ... andamos, andamos muito, 
cruzando toda a aldeia, até o Bororó, que é a parte aposta extrema 
da Reserva, onde estavam nossas terras ... Foi um passeio cansativo, 
cansativo, mas lindo ... lindo mesmo!. .. cruzamos a mata e vimos 
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muitos índios e mesmo os que conhecíamos se escondiam ao nos 
ver ... Naquele tempo a aldeia era muito menos populosa, talvez um 
quarto ou menos do que é boje ... 

O fordeco da família era um acontecimento estranho entre os 
índios ... Eles já eram meio cismados com os brancas, mas, imagine, 
no meio daquela mata, daquele silencio absoluto, um fordeco fazen
do barulho toe, toe, toe ... era ou nao assustador?! ... 

Os problemas que tínhamos com índios nem se davam apenas 
eor causa das derrubadas de árvores ou dos livres acessos ... nao!. .. 
As vezes havia situacoes mais complicadas como o recolhimento 
que faziam das vacas martas ... Houve situacoes em que nós procu
rávamos um determinado animal e nao o encontravámos, e, me 
lembro bem de uma vez em que uma vaca de nome Laranja, que 
eslava para dar cria, sumiu ... procura-se daqui, procura-se dali e 
nada ... finalmente, depois de muito tempo, descobrimos o paradei
ro da Laranja pela concentracao de urubus sobrevoando seu carpo 
morto ... en tao resolvemos ir até lá e coincidentemente chegamos na 
mesma hora em que os índios se aproximavam ... nos propusemos 
a enterrar a vaca que tinha morrido ao parir mas, qual nao foi 
minha sorpresa ao notar que eles queriam levar a vaca, que já es
lava fedendo, para ser comida ... imagine, para se alimentarem de 
um animal em decomposicao!. .. Diríamos: "Mas gente, voces vao 
comer esse animal que já esta fedendo?!" e eles candidamente di
.: '3Tl'l • "l\J~n se preocupem nós nao vamos comer o cheira ... " esses, 

_a;:,, .1.oram os primeiros choques que levei com a forma de vida 
dos índios ... 

Os índios também mudaram e mudaram muito ... eles deixaram 
alguns costumes e assumiram outros, dos brancas ... nao seria carreta 
su por que os índios aderiram aos costumes de fora sem critérios ... 
nao, eles aprenderam a selecionar ... alguns foram adotados de manei
ra permanente, de outros eles se valeram transitoriamente ... 

Lembro-me, por exemplo, que lago que chegamos aqui havia 
alguns índios que usavam "plantilhas" ... plantilhas eram como que 
sandálias feitas sobre uma base de pneus velhos ... as pessoas ven· 
diam os pneus usados para determinados artesaos que numa fabri
queta doméstica, faziam umas sapatilhas: era uma base que furada 
funcionava como sola de sandália ... por ela eram transpasados uns 
fios que se amarravam pelas pernas, dando firmeza. Certos índios 
usavam isso e eles mesmos davam algum valor a esses calcados nao 
apenas como sapatos, mas também como forma de identifica~ao ... 
como eles tinham urna memória visual muito apurada, só de olhar 
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as marcas no chao, feítas no barro, eles sabiam quem tinha passado 
" por aqui ou por ali, dependía do desenho do pneu ... Hoja em dia 

ninguém usa mais plantilha... me disse um dia desses um índio: 
ninguém mais está usando plantilhas dona, hoje todos tém botina, 
tenis ou sapato ... Usar plantilha atualmente seria o mesmo que ser 
atrasado ... Além do mais se antes a plantilha servia para aliviar o 
barro da estrada agora o problema é menor pois as estradas já estao 
acascalhadas e até asfaltadas ... 

A penúria dos índios era enorme ... sempre foi aliás ... urna vez, 
recordo-me nítidamente, minha mae foi visitar urna índia que tinha 
acabado de dar a luz... de imediato ela se impressionou porque a 
crian<;a eslava dormindo em cima de urna coisa que eles chamam 
de "tarimba" ... Tarimba é urna arma<;ao, com quatro forquilhas que 
prendero varas, peda<;os de madeiras roli<;as, atravessando o retan
gulo da "cama" ... em cima desta coisa, imagine, só, sem colcha.o 
nem nada, o nene embrulhado em paninhos ... Minha mae ficou pe
-na-li-za-da ... chegou em casa, pegou um saco branca, desses de 
farinha, rasgou-o e encheu-o de palha de milho bem rasgadinha, 
encheu, encheu, encheu ... era um saco de mais ou menos um metro 
por sessenta e essa foi a base para aquela criancinha re pausar ... 
recordo-me também que mamae fazia sopa para aquela índia que, 
além de tuda, estava tuberculosa ... Desde esse tempo eu me preo
cupo muito com a questao dos alimentos dos índios... Naquele 
tempo havia ainda alguma coisa da natureza servindo de sustento 
para os índios: particularmente os animais que viviam na mata e os 
frutos da natureza ... com o passar dos anos, contudo foi havendo 
um desmatamento progressivo e tanto os animais como os demais 
alimentos foram se acabando ... daí por diante ... Ironicamente por 
causa da demarca<;ao das terras as coisas ficaram ainda piores, pois · 
eles tinham de guardar seu espa<;o e assim nao poderiam ir ca<;ar e 
pescar longe ... 

A questao do sentido da agicultura como base para a alimenta
<;ao dos índios é muito relativa... naquele tempo, por exemplo, 
a pesar de o número da popular;ao ser menor, havia pouca terra para 
os índios ... lembre-se que terra para o índio nao é a mesma coisa 
que para nós ... além da questao do espa<;o material, para eles a terra 
é algo sagrado... e, ainda, era tuda mato e eles nao tinham onde 
plantar ... nao era possível supor, naquele contexto de floresta, ne
nhuma alternativa de grande lavoura ... nao ... o que existia era até 
menor do que hoje há na aldeia ... Entao, era natural que muitos 
fossem tuberculosos e que as crianr;as, mal alimentadas, fossem 
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fracas ... Além do mais nao existía o hospital da Missao para tratar 
dos casos de tuberculosa ... 

Nem só a tuberculose assustava ... havia também o bócio e era 
tao comum ver as mulheres com aqueles papos enormes ... as vezes 
encontravam-se algumas que tinham dais, um do lado direito e 
outro do esquerdo... tuda era causado pela falta de sal iodado, 
deste que a gente usa na cozinha ... Agora a situa<;ao é outra, pois 
os índios compram sal iodado nos supermercados e entao o papo 
está erradicado ... 

Outro problema de ajuste entre os índios e os brancas diz res
peito aos roubos ... Ah! os roubos!. .. Roubo é palavra de branca, bem 
sei, mas mexe com urna coisa mais complicada que é a propriedade 
privada ... esses problemas sao complexos na conceitua<;ao dos ín
dios e tem variado muito ... Sempre me lembro de casos que sao até 
ridículos, mas que mostrara o agravamento da questao da proprie
dade a partir de viseos diferentes entre os índios e brancas ... Se o 
índio, por exemplo, ve urna galinha e ele está com fome, particu
larmente se ele percebe que entre tantas, urna nao fará falta para o 
criador, simplesmente vai e "subtrai" urna ... é tuda urna questao de 
ter de dispar, segundo os juízos deles ... no entanto ... para o branca 
a coisa é bem outra ... O mesmo se dá com os porcos ... índio gasta 
muito de "pescar" parco ... a "pesca" do parco é urna forma de 
ca<;ada de animais alheios ... eles saem com urna foice e a medida 
que encontram um parco eles investem ... as vezes a gente encontra 
um bicho com corte fundo ou com a parte traseira afundada e nao 
raramente o animal, se nao fosse "pescado", morria ... Com os pro- _ 
blemas derivados deste tipo de prática e comas broncas dos bran
cas, aos poucos os índios vao tendo de mudar as no<;oes sobre as 
coisas... Ou aprendem ou levam chumbo ... 

Esta história de roubos as vezes propoem situa<;oes curiosas: há 
pouco tempo um índio tirou urna batería do tratar de um dos meus 
irmaos... ele cortou o cabo, provavelmente com um facao, extraiu 
a bateria, levou-a para a casa e com ela instalou luz ... ele, afinal, 
quería energia dentro da casa dele e enquanto a bateria agüentou, 
seus familiares usufruíram de boa luz ... nesse tempo deve ter ha
vido urna mudan<;a de hábitos naquela família, certamente substi
tuíram a lamparina pela luz derivada do motor, deve ter havido 
urna revolu<;áo ... Do outro lado, contudo, foi fácil para o meu irmao 
encontrar a batería "emprestada", pois a ingenuidade do "ladrao" 
era óbvia ... Além do mais a batería pifou lago e tuda o que o índio 
poderia fazer era passá-la para a frente por uns trocadinhos ... Meu 

165 



irmao, pergunta daqui, pergunta dali, logo descobriu o "milagre da 
"casa iluminada" e o seu dono ... ele foi lá, falou com o índio e 
estava resol vida a questao. .. Assim continuou a política de boa 
vizinhan~a, sem mortos ou feridos ... 

Antigamente o trabalho do índio, em coerencia com as formas de 
rela~oes comos vizinhos, era bem direto ... se alguém necessitava de 
préstimos dos índios ia na aldeia, falava com eles, tratava o pre~o e 
pronto ... Também nao existiam grandes coisas para serem feitas nas 
imedia~oes da Reserva, entao tuda era mais objetivo e simples ... Hoje 
as coisas mudaram muito nessa área ... A sofistica~ao agora é grande ... 
imagine, até se criaram vocábulos exatos para referenciar as formas de 
media~ao ... O corte nas rela~oes diretas se deu a partir da necessidade 
da grande empreitada ... Quando com~aram a existir os servi~os co
letivos, empresas grandiosas, os índios foram senda incorporados como 
mao-de-obra barata... Mao-de-obra é um termo pelo menos exótico, 
para indicar a rela~ao de trabalho dos índios... mao-de-obra implica 
a existencia de urna racionalidade trabalhista que nao faz parte da 
maioria absoluta das cabe~as indígenas ... 

De qualquer forma, agora existem os bem-sucedidos "encabe
~antes" ou "gatos" ... encabe~antes ou gatos sao os agentes que es
colhem, contratam e fiscalizam o trabalho de grupos de índios nas 
fazendas... Com o progresso e crescimento da lavoura moderna, 
principalmente porque Dourados desponta como pólo de desenvol
vimento agrícola de trigo, cana, soja e feijao, os índios sao "convi
dados" a trabalhar em diferentes fases do processo de produ~ao ... 
Como eles nao podem ser enquadrados como mao-de-obra especia
lizada, integram o sistema produtivo como elementos complemen
tares ... nessa ordem, serem ou nao pagos é um problema secundá
rio para a moral dos produtores ... aliás, isso nem é problema de
les ... é urna questao dos mediadores, dos camaradas que contratam 
os índios, dos tais gatos ... Os gatos, estes sim, sao as figuras impor
tantes no processo de defini~ao do sistema capitalista refletido na 
agricultura douradense ... 

No passado a questao era bem outra... a lavoura era mais mo
desta e o trabalho exigido era circunstancial. .. nao havia essa coisa 
de contrato, vultosos contratos bancários e aloca~ao em escala de 
mao-de-obra indígena ... Tuda era direto: vinham apenas os homens, 
e como tuda se dava nas cercanias, acabada a jornada eles regres
savam para suas casas ... As mulheres nao precisavam sair de casa, 
ficavam no rancho administrando a vida familiar e a própria roci
nha ... As distancias erani bem menores ... era coisa de cem, duzen- . 
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tos, trezentos metros ... Agora nao ... agora tudo é grande e dista 
cem, duzentos, trezentos quilómetros... Agora os índios sao traba
lhadores, como outros quaisquer, eles tem de deixar os seus fami
liares por longo tempo e em condi~oes difíceis porque a família 
para o índio é a própria tribo, é sua razao de vi ver... Hoje eles vao 
para tao longe, sao submetidos a cada coisa! .. . eles carpem, cortam 
cana, plantam, enfim fazem tuda que um trabalhador "normal" faz, 
mas tem como mediador um gato ... Sabe, até o gato como tempo 
se aprimorou: antes o gato era só um malandrinho que ganhava as 
custas dos índios ... hoje? Hoje nao: agora o gato é um malandrao 
que tem até curso superior, é um pequeno empresário escaldado na 
arte de contratar e de ficar com boa parte do dinheiro... É um 
agenciador.. . um perfeito agenciador que cobra caro seus traba
lhos ... Hoje gato, por aquí, já virou profisssao ... Sabe, este é um 
servi~o rentável: a medida que Dourados tem urna terra boa e mao
-de-obra disponível, os gatos sao candidatos a milionários ... Como 
intermediários entre o produtor e a mao-de-obra, eles tem muito 
poder ... muito ... além do mais nao tem sido fácil encontrar mao-de
-obra barata, eficiente e disposta a tanto sacrifício como o trabalho 
do índio, entao ... 

Nao se pode dizer quanto é que o índio ganha e qual é a parte 
do gato ... nao existem contratos oficiais, tudo é resolvido por boca ... 
e tudo funciona muito na falta de legisla~ao ... sabe, né?: essa é urna 
das informalidades que ajudam o sistema a ir para a frente ... Inva
riavelmente os índios em depoimentos para a gente revelam que 
sao explorados: os coitadinhos nao sabem fazer conta, entao, ima
gine... Além de tudo os índios tem necessidades e sempre eles 
pegam alguma coisa "por canta", entao na hora 4e pagar quase 
sempre o que acontece é que o índio é que está em débito ... 

Independentemente deste tipo de trabalho, de levas de índios 
que vao daqui para lá, ainda persistem solu~oes alternativas ... Há, 
pode-se dizer, urna espécie de resistencia ... em alguns casos, os 
índios optam por nao irem trabalhar longe de suas casas ... nestes 
casos o que eles fazem é ficar biscateando por perto... é comurn, 
por exemplo, ve-los, aos sábados, em frente de algumas casas, cerca 
de quarenta e até cinqüenta índios - homens, rapazas, criancas -
todos esperando seus cheques ... Outra coisa que mudou é que antes 
todos os cheques eram familiares, agora nao ... agora muitos os 
querem individualizados ... As vezes isso dá muito trabalho, pois há 
famílias em que o cheque tem de ser um para cada urn e é um 
tormento: tem de preparar tu do de um por um ... de um por um ... 
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Há muito preconceito em rela~ao ao índio, e a esse respeito 
0 tenho urna história que ocorreu há pouco: um indiozinho, um ra
paz, garoto ainda, foi consertar sua bicicleta, feito o servi~o, entre
gou o cheque que por acaso era de meu irmao que o tinha empre
gado... a mulher duvidou, achando que o cheque poderla ter sido 
roubado - isto é muito comum por aquí. Aí o rapaz, desapontado, 
voltou para a casa de meu irmao e disse: olha, o cara nao quis 
aceitar o seu cheque ... entao, foi necessário alguém ligar e dizer que 
o cheque era quente .. . 

Outra atividade que se tornou comum e que é básico na atual 
rela~ao entre índio e branca é o "bulixo"... O bulixo surgiu da 
inevitável rela~ao entre o branco e o índio ... Como no caso de 
Dourados, a aldeia fica praticamente dentro da cidade, esta atrai o 
índio como forma de ele ganhar dinheiro... entao, quer para com
prar ou para vender, os índios se valem da cidade - isso é lógico, 
pois a aldeia nao tem dinheiro para facilitar o comércio ... Entao, o 
índio pega suas mandioquinhas, suas coisas miúdas e lá vai para a 
cidade vender ou trocar ... com o resultado de suas operar;oes, eles 
voltam com algumas quinquilharias dos brancas ... No passado se 
fazia o bulixo para se comprar querosene, lamparinas, agora até os 
produtos do Paraguai sao negociados por lá ... , 

E curioso verificar as solu~oes encontradas para os relaciona-
mentos entre índios e brancas ... Acontece de tuda ... há casos de -completa independencia e o índio até consegue se estabelecer e se ( 
portar como empresário - sao poucos casos, mas, sem dúvida, há 
-, em outras circunstancias, contudo, acorre o inverso ... a relar;ao 
"paternal" se estabelece e cria-se um sistema de dependencia gran
de ... Meu irmao, por exemplo, e também toda a minha farnília tem 
optado por este tipo de relacionamento ... a arnizade gera urna rela
~ao mais justa entre o índio e o branco e tratando-se o índio como 
um amigo pode-se assisti-lo mais ... É verdade que isso implica 
certo paternalismo, mas tem de perguntar o que é pior: largá-los a 
explora~ao ou tentar ajud,á-los ... 

A ajuda também traz ambigüidades, veja este caso ... há poucos 
dias estávamos em Campo Grande quando se deu urna tragédia: 
meu irmao tem um funcionário antigo, o índio Gregório, que teve 
sua filha vitimada pelo suicídio ... Ela havia se suicidado lá pelo dia 
oito de abril deste ano e como "patrao" foi ele que teve de provi
denciar as coisas ... isso se deve a expectativa da família de Gregório 
que esperava que o papel do branca fosse resolver as questoes ... 
Outra decorrencia especial deste caso é que o próprio Gregório 
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esperava como lógica urna certa atitude protetora de meu irmao, 
que deveria inclusive providenciar o laudo médico, liberar o carpo 
e financiar o velório ... Meu irmao, como já conhece a situa~ao, fez 
tudo como manda o figurino ... O curioso desta história é que por 
outras manhas, Gregório conseguiu de amigos o dinheirinho neces
sário para o velório e entao, com o fundo que se destinava as velas 
- sabe o que ele fez?-, comprou cacha~a para o velório, e essa 
prática, que é comum, resultan em uma bebedeira coletiva ... 

Todo velório de indio tem urna pinguinha ... eles dizem que é 
para passar a noite... e para tanto se faz necessário a pinguinha ... 
Meu irmao, nesse caso frisou bem: olha Gregório, é para vela, nao 
é para a cachar;a, viu? ... Viu nada, como ganharam a vela de gra(;a, 
foi mesmo é para pinga ... 

A filha do índio Gregório tinha se suicidado ... urna menina de 
treze anos ... Depois de marta, procurou-se saber a causa e entao, 
conversa vai, conversa vem, foi revelado que ela era urna das me
ninas que participavam das chamadas "feiras" ... Feira é urna prá
tica recente entre os indios que saem da aldeia para trabalhar ... 
Ainda nao existem explica9oes sobre esta prática ... Nós ficamos 
sabendo que a feira é urna "farrinha" que se dá nas planta~oes, 
envolvendo um número pequeno de mo~as e outr.o bem maior de 
rapazes ... É um abuso sexual absurdo que acorre fara da Reserva e 
independentemente da estrutura~ao de controle das famílias ... Como 
se sabe, quando os trabalhadores vao para o campo eles tem duas 
op9oes: ou levam a familia ou vao sozinhos ... as duas alternativas 
ocorrem ... as duas sao problemáticas ... 

Quando o indio vai sozinho, contribuí para engrossar o conti
gente masculino que passa as vezes um, as vezes dais e até tres 
meses longe da família. Quando eles optara por se fazerem acom
panhar de mulher e filhos, geram outros obstáculos igualmente 
sérios ... 

Os que váo sem familiares acabara abandonando a mulher que 
fica em casa responsável pelas tarefas normais de mae e ainda tem 
de proteger a propriedade, cuidar da rocinha, resolver os problemas 
em geral. .. Por outro lado os maridos no trabalho ficam sem suas 
esposas e passam muitas vezes a procurar outras mulheres ... Aque
l es que vao com as esposas deixam a propria casinha desprotegida 
e expoe a mulher e os filhos a um convívio estranho ao meio em 
que foram acostumados... É simplesmente terrível... Sao facas de 
dais gumes: é ruim ir com a família e é ruirn deixá-la ... É neste 
contexto que se dao as feiras ... 
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As vezes os pais levam parte da família, as filhas ou só a mulher 
(' por exemplo ... é comum que essas sejam desafiadas pelos demais 
homens sozinhos para urna "festinha,, ... a coisa se complica, pois 
além da desigualdade numérica, do uso da forc;a bruta, também 
ocorre que aqueta comunidade está exposta a urna situac;ao estra
nha ao seu cotidiano ... Os comportamentos variam e tudo se com
plica quando depois na volta, as pessoas tem de se expor a um 
convívio rotineiro ... entao? Entao as cobranc;as, entao os ajustes de 
conta, entao a vergonha e o suicídio ... 

A feira é um fenómeno recente, de pouco tempo, talvez de um 
ano ... Eles mesmos ainda nao tem muito claro o que significado 
disso ... Quando indagados sobre o que é, eles armam um sorriso 
sem grac;a como que a dizer: puxa, essa branca aí já sabe que a gente 
faz essas feiras ... Dizem que as feiras comec;aram nos canaviais 
onde os homens sozinhos ficam abrigados em grandes barracas de 
loná preta ... As poucas mulheres que vao também se submetem ao 
mesmo abrigo e aí elas acabara servindo, como mulheres, a todos 
esses homens ... Isso provoca grave desajuste psicológico tanto nas 
mulheres como nos maridos, irmaos ou pais que tem suas parentes 
expostas dessa maneira ... Dizem que este estranho festim já tem 
ramificac;oes dentro da aldeia ... se far verdade, isso é terrível, pois 
aponta para um outro problema de destruic;ao da comunidade que 
diz respeito a autodestruic;ao da tribo ... 

Creio que é muito significativo refletir sobre o controle social . 
que existe na aldeia... lá, mesmo desarrumados culturalmente, os 
índios obedecem a regras que ficam fragmentadas quando submeti
das a outro contexto ... é exatamente na ausencia do govemo fami
liar ou de vizinhanc;a que se estabelece a f eira ... 

No caso da filha de Gregório, ela havia participado de urna 
dessas sessoes que já acontecem nas imediac;oes da aldeia e entao 
o pai, assustado, comec;ou a atormentar a menina ... basicamente ele 
quería que ela se casasse, acreditando que com marido por perto ela 
se acalmasse, assentasse a cabec;a ... no que ele forc;ou o casamento 
com um interessado que nao correspondía ao gosto dela ... o suicí
dio se deu da forma mais usual estabelecida na tradic;ao dos índios 
daqui. .. aconteceu assim, depois de urna briga, acontecida antes de 
o pai sair para trabalhar: a menina pegou urna cordinha e foi até um 
arbusto e se enforcou ... 

A questao religiosa é muito complexa ... nao é fácil analisar o 
envolvimento das igrejas no comportamento dos índios ... nao é 
Ill:esmo ... Existem algumas igrejas que estao cientes de sua func;ao 

170 

de apoio ... principalmente as que se estabeleceram há mais tem
po ... O caso mais expressivo entre nós se deu em func;ao dos pres-
biterianos que há sessenta anos esta.o zelando pelos índios ... eles 
estáo com a Missao construída a pouco mais de trinta anos ... fixa-
ram a Missao evangélica e até hoje eles estao na área ... , 

E muito difícil discutir esses assuntos, pois mesmo entre a 
populac;ao douradense nao se sabe qual a relac;ao entre a igreja, a 
Missao evangélica e a aldeia... O povo de Dourados acha que a 
Missao é sobre tu do religiosa... é claro que ela tem compromissos 
com a religiao, mas isso nao é tudo ... nao é, por exemplo, certo 
su por que a Missao está fisicamente dentro da Reserva ... nao está, 
nao... ela se situa ao lado, na fronteira, mas do lado de fora da 
aldeia... de lá, de fora, eles dao assistencia religiosa aos interessa
dos e toda cobertura de saúde aos necessitados, indistintamente ... 

A Missao originalmente foi inaugurada pelos americanos... a 
Missao se desenvolveu com intensidade a partir da vinda de um 
pastor de Minas Gerais, o reverendo Orlando de Andrade ... Este ho· 
mem, vivo até boje, foi o grande construtor da missao... ele e sua 
esposa dona Loide Bonfim, urna baiana forte e enérgica que faleceu há 
pouco.tempo ... eles sao os verdadeiros heróis dos índios ... sao idola
trados... O casal era muito curioso: ele calmo e tranqüilo, ela um 
vulcao, urna baiana esquentada, falante e que tomou a peito a assis
U~ncia ao índio ... foi eta, por exemplo, que saiu pelo Brasil afora e 
pelo exterior em busca de dinheiro... Nessa linha, aliás, há um caso 
muito interessante: certa feíta, dona Loide conseguiu urna doac;ao de 
um su jeito, americano, recém-convertido, fabricante de casacas ... pois 
bem, o cara, impressionado com o trabalho da missao, resolveu doar 
um carregamento de casacas para os índios ... ainda que ele trabalhas
se com trajes tipos exporta~ao, fez centenas mais de modelos mais 
modestos e mandou ... eram casacas excelentes, de qualidade incrí
vel... este presente foi um problema para a missao, pois havia sido 
dado para os índios, mas eles nao saberiam se aproveitar dos mesmos 
e entao discutiu-se eticamente o que fazer ... resultado? resolveu-se 
vende-los e aplicar o dinheiro em coisas práticas para a missao ... foi 
urna boa forma de aplicar o dinheiro, tudo converteu-se em flanela, 
tecido para len~ol, remédios ... 

A missao, contudo, é confundida na cabe~a das pessoas ... muitos 
pensam que ela é a Reserva e que a aldeia pertence a ela... nao é 
verdade ... eles fazem um bom trabalho, mas as vezes as pessoas 
pensam que esta.o ajudando diretamente aos indios e enviam entao 
material escolar, roupas, alimentos, para a missao... nestes casos 
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eles estao é contribuindo para o hospital que, indiretamente, ajuda 
" a popula.;:ao da aldeia ... Urna forma de contribui~ao para a comu

nidade tem sido dada através do preparo dos enxovaizinhos que as 
pessoas mandam para lá ... Como se sabe, as índias preferem dar a 
luz em casa, o que é perigoso, dada a falta de recursos e higiene ... 
entao os missionários, através da doa-;;:ao de roupas para a crian-;;:a, 
procuram atrair as maes para o hospital, onde fazem o parto ... 

Logicamente o teor religioso da Missao existe ... existe, mas é 
mais discreto, respeita as op-;;:oes e além do mais ela está fora do 
limite da Reserva ... 

A experiencia da missao, enquanto entidade religiosa, é muito 
singular ... como passar do tempo, como igreja evangélica, os pres
biterianos congregaram outras seitas: batistas, presbiteriana inde
pendente, presbiteriana do Brasil. .. De uns cinco anos para cá, deu
-se um outro surto religioso, esse muito mais conseqüente e com
plicado por que nao tao ético ... Enquanto aquetas igrejas tinham 
procedimentos discutidos, cuidados e atentos as transforma.;:oes dos 
grupos, estas investiram sem muitos critérios ... As diferenr;as, aliás, 
sao notadas também em nível das constru<;oes ... enquanto as velhas 
missoes cuidam de construir suas igrejas com certos requintes, como 
tijolinhos a vista, bem cobertas e sólidas, os pentecostais fazem as 
suas de sucata, de resto de material, de coisas usadas... mas es tao 
lá ... de,ntro da Reserva, que já conta com um bom número delas ... 

Na verdade, as igrejas nao podem entrar na aldeia ... Lembro-me 
bem de urna conversa que mantive com um cidadao de nome Isa
noel, antigo chefe da FUNAI, que nos dizia que nao deixava nenhu
ma igreja entrar na aldeia e que, pelo contrário, estava interessado 
em tirar as que estavam nas bordas... A "invasao" se deu depois 
que ele saiu, em 1984 ... 

Atualmente nós assistimos a urna invasao de igrejas pentecos
tais ... elas come<;aram a brotar na divisa, e, quando digo divisa, 
estou falando da divisa mesmo ... era na terrado branca, ainda que 
fosse com a "cara" voltada para o território indígena ... estou me 
referindo a essas igrejas "Deus é amor", "Deus é verdade", "qua
drangular", enfim as pentecostais ... A base desse culto é que todos 
tem acesso a palavra divina ... Eles acreditam no poder de retirada 
dos espíritos malignos, e isto exerce um fascínio incrível sobre as 
pessoas ... além disso, os rituais de exorcismos sao mágicos para os 
índios ... eles adoram ... curiosamente estamos falando da reprodu-
<;ao de urna interpreta<;ao comum na sociedade dos brancas, que é 
a identifica<;ao da mulher com o diabo ... 
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O piar para mim, nesta seita, é o babeo nível geral ... falo do 
baixo nível dos pastores, que nao precisam de escolaridade nenhu
ma e que além disso reduzem a importancia do conhecimento for
mal. .. para eles é tudo urna questao de fé ... Segundo este grupo 
basta ter vontade e dedicar;ao para realizarem o que se propoe ... 
qualquer um pode assumir a posi-;;:ao de lideran~a desde que saiba 
alguma coisa da Bíblia, qualquer passagem ou sermao bastam ... 
interessa mais, para eles, o teatro, aquela coisa de falar alto, coro 
largos gestos das maos... tudo é muito visual e a Bíblia funciona 
como urna caixinha de segredos de onde saem as solur;:oes como se 
fosse um milagre ... Sabe, eles promovem um leitura rasteira das 
Escrituras, algo que nem precisa ter rela-;;:ao coro qualquer coisa e 
daí, teatralmente, atuam como intérpretes de Deus ... as vezes, em 
nível da lógica é até ridículo o que acontece: as coisas nao tem nada 
a ver com o contexto... Além disso tem a sessao de canticos que é 
complementada por palmas e aleluias... é um espetáculo comple
to ... um espetáculo dramático e muito conseqüente ... 

Um dos problemas mais sérios destes encontros é que eles nao 
tem hora para acabar ... Iniciara-se as 7 horas da noite e daí avan<;am 
madrugada adentro ... Primeiro eles fazem um jejum, depois fazem a 
paga do dízimo que é, imagine, progressivo ... Dízimo progressivo é 
aquele que se multiplica, se alguém dá cinco hoje, amanha tem de dar 
dez e assim por diante ... assim os fiéis ficam devedores da igreja ... é 
a contribuir;:B.o deles para sustentar o pastor ... Também tem o exorcis
mo ... exorcismo é um espetáculo inimaginável. .. 

De todas as coisas que essas igrejas pentecostais estao fazendo, 
creio que a mais al~mante é que eles esta.o preparando o próprio 
índio para ser pastor ... Sim, já existem pastores índios ... este é um 
recurso muito malandro que a cúpula da igreja está arranjando para 
permanecer dentro da Reserva... veja, se eles conseguem amarrar 
esta coisa de pastor índio, a religiao deles vira coisa de índio para 
índio, entao ... Há urna ordem do Ministério da Justi~a para que 
estas igrejas saiam da aldeia imediatamente ... espero que isto acon
te~a. pois se nao for agora acho que no futuro ninguém mexe na 
questao ... 

Eu tenho urna teoria para explicar o sucesso destas igrejas... é 
algo bem meu, particular, mas me convence: pessoalmente acredito 
que muito do sucesso dos pentecostais vem da similitude entre o 
ritual que eles propoem e chicha ... em urna como em outra eles 
cantam, batem palmas, é quase como urna dan~a acompanhando o 
culto ... além do mais é urna reza ... Sabe, já notei que quando urna 
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seita é mais tranqüila, formal, silenciosa, tipo presbiteriana por 
,. exemplo, eles nao se ligam muito nao... Nem os católicos conse

guem muito nao ... no culto católico tuda fica muito por conta do 
padre lá na frente, e os fiéis ficam muito como assistentes passi
vos... Deve ser considerado ainda que os pentecostais tem urna 
vantagem imediata: eles trabalham com a no~ao do milagre instan
taneo, entao ... Alguém deveria estudar atentamente o sucesso desta 
seita, nao é apenas entre os índios que eles estao se proliferando, 
nao... também nas periferias eles integram as pessoas ... 

Eu acredito que as Igrejas em geral tem muito a ver com os 
suicídios ... nao estou dizendo que ela é a responsável direta, mas 
indiretamente tem muito a ver ... Sou de família evangélica, presbi
teriana, e sei bem o que o que a religiao faz com a cabe~a da gente ... 
A idéia de pecado é urna coisa muito forte! ... muito disci plinadora: 
voce pode isso, nao pode aquilo ... e a idéia do juízo final como um 
ajuste de conta?!. .. eles incutem um medo danado ... medo!. .. 

Há um aspecto meio bandido nesta coisa de igreja entre os 
índios ... veja que através dos tempos todos tem feito com que os 
índios deixem sua cultura ... todos nós, de alguma forma, fomenta
mos isso ... daí somam-se os problemas gerais de convivencia com 
o branca, vem o problema da miséria, da terra, da alimenta~ao, do 
preconceito e no meio disso tudo aparece a igreja falando de salva
~ao, de céu, de justi~a ... Qual o miserável que, vivendo na situa~ao 
do índio, nao quer ir para um mundo onde as ruas sao de ouro, 
como diz urna das músicas deles? Veja que urna índia que está 
afogada em problemas na aldeia, sem perspectivas futuras, sem 
saídas, de repente encontra alguém dizendo que ela pode ganhar o 
céu ... ela vai e se mata ... Nao podemos esquecer de outra analogía 
que os índios fazem entre a realidade deles e a proposta do céu dos 
cristaos: eles acreditara ainda no mito da "terra sem mal" ... assim 
como eles esperam o paraíso dos cristaos, eles transferem para suas 
tradi~oes da "terra sem mal"... Pensando que a vida é urna passa
gem, fica mais fácil analisar porque os índios estao buscando a 
morte como saída, a única, para seus problemas ... 

Logicamente nao se pode apenas relacionar o suicídio com a 
igreja, há também outros fatores como a cacha~a... bebida para o 
índio é como ópio ... é uro entorpecente que alivia ... Muitos índios 
que se matam o fazem bebados ... Eu entendo muito bem as razoes 
objetivas e subjetivas que fazem os índios cairem na bebedeira ... 
ah! se entendo ... ou é bebida ou marte, ou nao será a bebida tam
bém urna forma de suicídio? ... aliás se aplicarmos o mito da "terra 
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sem mal" para os índios, a bebida bem que pode ser um ensaio 
d - ? essa passagem, nao .... 

Os índios tem muita dificuldade de se explicar para os brancas ... 
as vezes eles se valem de recursos imediatos para dizer o que se passa 
com eles... quando, por exemplo, eles tem de explicar alguma marte 
na família, buscam os últimos acontecimentos como fonna explicativa: 
brigou com o namorado, dizem ... é sempre o derradeiro acontecimen
to que se lhes afigura como motivo ... é invariavelmente a gota d'água 
que vale ... Creio que para entender as razoos internas das martes, 
toma-se necessário o convívio como eles ... aí sim é possível promover 
algumas alternativas mais lúcidas ... 

Sem dúvidas, o problema das martes é sério ... é dramático ... há 
de existir um motivo coletivo, profundo e agressivo para que em 
série esses suicídios ocorram ... Parece que eles assinaram um com
promisso de morte seqüenciada ... É simplesmente terrível, é urna 
peste contagiosa... a idéia de morte vai passando de um para o 
outro a ponto de alarmar o branca ... Até pouco tempo o branca nao 
se importava muito: morreo, morreo, que se há de fazer?! ... 

Urna coisa que me chama muito a aten~ao é que eles se matam 
como se nao estivessem fazendo nada ... é um instante e pronto ... 
dói muito porque sempre resta a no~o de que eles esta.o se vingan
do de alguma coisa cruel que fizeram com eles... Todos estamos 
apavorados com isso, há um certo pAnico de que a coisa vire sui
cídio em massa, algo assim de tres, quatro, seis ao dia ... Acho que 
se algo nao for feíto imediatamente vai chegar a um ponto em que 
nao será possível controlar a situa~ao ... 

A FUNAI está, com razao, apavorada com isso... até que eles 
esta o tentando fazer o que podem... um esforco nesse sentido se 
deve a iniciativa de constru~ao daquela palhoca enC?rme, como se 
fara urna igreja ... urna igrejona, evocando as tradi~oes do passado 
dos índios ... eles apelaram feio, mas eu entando ... A proposta deles 
estava centrada na recuperacao do passado religioso deles, das antigas 
rezas e rituais ... eles, para fazer isso, importaram do Paraguai um 
par de Ñhanderú... Ñhanderú é um pajé da tradicao guaraní, uro 
chefe capaz de restituir a paz ... Um fato interessante nesta investi
da é que foram os proprios índios que pediram a vinda dos Ñhan
derú para cá ... 

A proposta da vinda do Ñhanderú assentava-se na possibilida
de de cura da aldeia que estarla doente ... espiritualmente doente: 
desestruturada, carente de ora~oes e necessitando das velhas práti
cas ... Eu vi no dia em que eles vieram alguns desses pajés, numa 
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caminhoneta ... foi impressionante: eles vinham rezando, pararnen
" tados com cocares, com chocalhos ... Rezou-se muito aquela sema

na, todas as noites ... A FUNAI mandou urna nota para isso, acho 
que foi coisa de mais de dois milhoes de cruzeiros ... 

A reacao das outras igrejas foi estranha... os presbiterianos fi
caram quietinhos, como se esperava ... os pentecostais foram agres
sivíssimos: proibirarn os crentes de irem, arneacaram, foi_ um hor
ror ... Parece que a coisa ficou feia, pois com a vinda dos Nhanderú 
criou-se uma divisa.o grande de forcas ... sem dúvida resgatou-se 
urna memória que se nao estava morta, pelo menos repousava ador
mecida ... havia no culto dos Ñhanderú urna boa parcela dos índios 
que ainda nao haviarn aderido ao pentecostalismo ... estavam dan
cando e rezando no velho estilo, como se ainda valesse a pena ser 
índio ... Parece que a FUNAI está a fim de incentivar esse tipo de 
cren~a: é urna forma de dar alguma estabilidade cultural a eles ... é 
como devolver algo que é deles ... Os velhos Ñhanderú vao acabar 
por reabilitar a tradicao indígena de preparacao de novos pajés ... 
tal vez ha ja urna alternativa despontando para a aldeia, por aí. .. O 
pajé tem conhecimentos de cura, de raízes e plantas, enfim fala o 
mesmo código que eles ... é um médico do carpo e da alma ... Agora 
isso, indubitavelmente se caracteriza como concorrencia com os 
pentecostais ... 

Os Ñhanderú de volta significarn muito para a reflexao das 
religioes... Se até agora elas venceram conseguiram por os pajés 
para fora ... eles finalmente estao de volta e como a única esperanca 
de melhoria ... Igrejas como a presbiteriana e outras daquelas cal
mas sempre mostraram que, por exemplo, os pajés tinham doencas 
e que eles nao conseguiarn vencer a tuberculose ... entao "provava
-se" que eles eram fracos e que bons erarn os brancas, esses sim 
tinham poderes de cura... agora ... 

A presenca da cidade é um outro fator decisivo na desfiguracao 
da vida do índio... é coisa séria ... As vezes as pessoas acham que 
porque na aldeia nao tem luz elétrica e portanto nao possui televi
sao eles estao longe da "civiliza~o", esta.o nao!. .. eles vivem tran
~ando de lá para cá e assim eles cruzam o tempo todo, indo e vindo 
de Dourados ... no caminho, eles passam pelas mansoes que provam 
que esta regiao é um sucesso económico ... índio enxerga ... enxerga 
as casas dos ricos, sabem o que é carro, já foram a supermercados 
e distinguem bem claramente o que é bom e gostoso do que é ruim 
e desagradável. .. Por outro, lado eles agora, coma superpopula~o 
de já quase oito mil habitantes, vivem confinados como se estives-
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sem num campo de concentracao ... é um campo de concentracao 
mesmo, cercado de brancos ávidos por todos os lados ... 

O problema histórico da Reserva é seríssimo ... ih se é! ... quan
do a Reserva foi criada nos idos dos anos 30 era alguma coisa boa, 
mas quem poderia supor que ela cresceria tanto? ... Antes tinha 
cerca de trezentos índios, ou coisa assim ... cresceu, né? ... E a cida
de? ... quem poderla imaginar que aquela Dourados de trinta anos 
atrás fosse ser o que é hoje? ... Agora a aldeia é como um sanduíche 
apertado entre a cidade e as fazendas ... 

Honestissimamente, nao vejo saída para este problema e acredi
to que as mortes, muito indiretamente, tem algo a ver com esta 
urbanizacao, ou melhor com esta faveliza~ao da aldeia ... Suponha
mos que se os te re na fossem transferidos da Reserva, visto que eles 
sao "de fora" - esta alternativa muito difícilmente se realizaria, 
diga-se de passagem - de qualquer maneira este seria um problema 
a curto prazo ... pois os guarani-kaiowás logo comec;ariam a se 
multiplicar e outra vez a superpopulacao repontaria ... 

E o problema do preconceito?!. .. É outro drama danado ... Sabe 
como a cidade ve o índio, sabe? Como atrasados, vagabundos, ha
bados, há até quem diga que seria melhor o governo jogá-los no 
Amazonas, onde tero rio, peixe e mato ... É muito comum se ouvir 
que se aquela terra estivesse nas maos de japoneses o resultado 
seria outro ... ah! dizem: imagine aquela terra toda plantada! ... Enfim 
é o índio atravancando o progresso capitalista ... 

Sei de um caso que pode ilustrar o nível de preconceito da 
sociedade branca: tem um índio, desses bem-comportados, que re
solveu fazer urna compra numa dessas lojas que vendem a crédito ... 
ele foi, escolheu, preencheu as fichas, apresentou os documentos 
necessários, enfim fez tudo direitinho... a moca que atendía, com 
de praxe, teve de entregar a papelada para a gerente assinar e esta 
verificou pelo endereco que o fregues era índio. Entao, descarada
mente, ela falou para a vendedora arranjar urna desculpa, pois para 
índio, só pelo fato de ser índio, nao tinha prestacao ... Se este caso 
ilustra a questao do consumo de produtos superficiais, imagine o 
que seja o relacionamento bancário ... de que adianta o índio ter um 
pedacinho da melhor terra do país se nao tem como viabilizar a 
propriedade como produtiva ... voce acha que os coitados vao ser 
apoiados pelos bancos e pelos armazéns?... Nesses casos, o que 
acontece é que o índio desiste de poder atuar no mundo do outro 
e entao, no máximo, vai ser empregado do branca ... 
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Há situa~oes limítrofes entre a sociedade dos dois grupos ... é 
" muito comum se encontrar índias trabalhando como domésticas em 

casas de famílias brancas ... mas se voce visse as condi~oos ... comu
mente as senhoras nao tem paciencia ... tratara as m~as como se 
fossem pessoas destituídas de inteligencia ... e se tiverem de esco
lher entre uma branquinha e urna índia, logo apelam para a primei
ra... Acho que a situa~ao do índio de Dourados é aterradora ... 
Acredito que há um grupo com boa vontade, mas fazer o caminho 
contrário da história é uma tarefa árdua ... Nao sei se alguém con
seguirá fabricar urna solu~ao para os índios ... a Reserva de Doura
dos tem chamado a atenc;ao da imprensa nacional e ainda vai con
tinuar dando o que falar ... Em certa medida a imprensa ajuda pois, 
mesmo que seja sensacionalisticamente, ela dá som aos nossos re
clamos mas é pouco... muito pouco... As autoridades nao estao 
preocupadas com os índios e os problemas acumulados sao enor
mes ... o crescimento populacional da aldeia continua e o avan~o de 
Dourados também ... as contradi~oes internas das tribos é um desa
fio a sobrevivencia e ninguém sabe como tratar a coisa ... Vejo o céu 
da Reserva com pesadas nuvens negras ... se voce souber de alguma 
saída, avise ... 

\ 

Su/tan, tendo sido polfüco, mostrou-se mais radical 
em termos do tratamento a ser dado para a Reserva. 

Sua visiio, contudo, néio é de um branca que 
desconhece a intimidade da aldeia. Defensor dos 

kaiowá, revelou uma certa impaciencia para com o 
futuro dos indios. Também delega as igrejas um papel 

negativo no destino daqueles grupos. 

10 
Sultan Rasslan 
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"lsso é meu", diz o Terena, 
"isso é nosso", diz o Kaiowá ... 

Dourados é a minha terra natal. .. nasci em 21 de julho de 1939, 
junto com um irmao gemeo ... meus pais decidiram me chamar de 
Sultan ... meu nome completo é Sultan Rasslan ... de profissao, sou 
professor de história e fui deputado estadual pelo antigo MDB ... 
fui, mas nao queria fazer política de jeito nenhum! ... era filiado ao 
MDB e acabei sendo empurrado para a candidatura de vareador, em 
1976 e ... depois para deputado estadual, em 1978 ... mas eu nao 
gostava disso nao! A política nao me agradava... tanto é que me 
chamavam de louco ... de comunista ... porque eu falava o que vinha 
na minha cabe~a ... 

Meus pais sao libaneses, imigrados no início da década de vin
te ... eles vieram já casados e com urna filha, nascida lá no oriente ... 
inicialmente, o destino deles era Minas Gerais, onde havia um ramo 
da família estabelecido desde 1900 ... O trajeto familiar no Brasil foi 
bem interessante: primeiro um tio meu, que acabou por ter um 
papel importante em minha vida, veio para a Amazonia e de lá foi 
descendo ... fez o caminho das margens do Sao Francisco, traba
lhando com pedras preciosas até se estabelecer em Carangola, na 
Zona da Mata ... Passado algum tempo, meu pai decidiu visitar um 
tio que morava em Campo Grande ... aí, ele veio para o estado do 
entao Mato Grosso e nunca mais voltou ... minha mae, logicamente, 
pegou os filhos junto com sua mudan~a e veio para cá ... 

Minha família chegou a Dourados em 1934 ... isto era urna cida
dezinha, sem nenhum destaque económico... era um lugarejo, um 
lugar perdido no mapa .... Meus tios já tinham um comércio desen
volvido tanto em Campo Grande como em Dourados ... como seria 
normal na regiao, a laja era um armazém de secos e molhados, com 
um pouco de tecido ... Era um tempo curioso, e as pobres condi~oes 
locais fon;avam determinados tipos de comércio, raros hoje, na base 
de troca de couro com alimentos, erva-mate com instrumento de 
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plantio e de cac;a... Dourados, a pesar de pequenina nao era urna 
cidade fácil. .. era urna terra cheia de pistoleiros, e as famílias resol
viam as coisas muito a seu jeito ... 

Depois que meu avo morreu, a minha mae recebeu urna heranc;a 
dele e ... a vida acabou melhorando bastante para minha família ... 
bastante mesmo! ... Aí, no final dos anos quarenta, a família acabou 
indo para Santo André, no estado de Sao Paulo, porque havia urna 
irma nossa que, já casada, morava lá ... esta experiencia acabou por 
nao dar certo e depois de dois anos, voltamos para Dourados ... 

Apesar de pobre e de certas dificuldades, Dourados era melhor 
para nós... muito melhor!. .. A vida mais calma permitia urna boa 
integrac;ao com a comunidade e nós repartíamos com outros árabes 
urna aventura interessante ... meu pai por exemplo, sem ser brasilei-
ro, participava da política ... e mesmo nao votando era militante do 
PSD ... Assim, nossa vida ia transcorrendo como se fossemos das 
velhas famílias do lugar: papai foi um dos fundadores da Associa
c;ao Comercial de Dourados e foi .sócio-fundador do clube de futebol 
local. .. nossa integrac;ao na comunidade acompanhou o crescimen
to de Dourados de maneira a nos confundir com a história da cida
de ... Um dos aspepctos mais interessantes daquela época era a vida 
política ... ah! se era interessante! ... Havia tres partidos políticos: a 
UDN, o PTB de Getúlio Vargas e o PSD ... os partidos disputavam, 
mas nao .de maneira civilizada ... nao havia guerra política! ... aque
ta altura, a comunidade douradense era harmoniosa e apesar das 
competic;oes políticas, o relacionamento geral era de comunhao ... 
co-mu-nhao mesmo! sem exagero algum ... Talvez influenciado por 
esse contexto, acabei por me inclinar a política ... Em 1976, candi
datei-me a vareador e ... venci!. .. vencí sem apelar para as sujeiras 
entao comuns nas disputas eleitorais... essas sujeiras eram assim: 
os concorrentes entravam na Reserva - sendo que isso era proibido 
-, convenciam os índios a tirarem seus títulos de eleitor e, assim, 
fazendo-os votar neles ... mesmo sem apelar para isso, fui eleito ... 
mais tarde, senti-me forte o suficiente para me candidatar a depu
tado estadual e ... voltei a ganhar! ... um mandato de deputado foi 
o suficiente para eu requalificar minha vocac;ao de professor e de
sistir da política ... 

Aprendí muito com a política... muito mesmo!... aprendi a des· 
· confiar de tudo e de todos ... porque em política é assim:... tem de 
ficar atento! ... aprendí também que eu nao poderla mudar o mundo ... 
porque mudar o meio em que vivia era urna vontade que tinha desde 
cedo ... sempre mantive urna tendencia exagerada para transformar as 
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coisas... por isso, tinha entrado na política: esta va tentando consertar 
o mundo... mas nao pude fazer isso, nao! eu era muito pequeno ... 
muito miudinho ante aqueles tubaroes e ... me lembro, para ilustrar o 
caso, de urna ocasiao em que sendo professor da escola estadual, foi 
convidado pela di~ao da escola para, no dia da inaugura~ao, bastear 
a bandeira ... fui, mas fui do meu jeito ... eu estava muito triste como 
que acontecia naquela ocasiao... a escola estava pronta fazia um ano 
e nao funciona va .... tínhamos de esperar a "boa vontade" do governa
dor para vir inaugurá-la... entao, fui com a pior camisa que tinha e, 
na hora "H", hasteei a bandeira com os dizeres de ca~a para babeo ... 
foi um choque! ... a "autoridade" só observou mais tarde e entao me 
interpelou: o senhor nao viu que ORDEM E PROGRESSO estava vira
da? Vi - respondi -, fui eu quem pus assim, afinal a escola está 
pronta há tanto tempo, a regia.o tem urna enorme carencia escolar e 
nós ternos de esperar a agenda do govemador para inaugurá-la ?! ..• 
Falei mesmo! ... 

É por coisas como essas que o povo daqui me chama de comu
nista ... sempre falo o que penso, sem esconder o meu pensamen
to ... o povo me olha de um jeito suspeito, mas nao ligo, nao ... 

Como tempo, como é natural, as coisas tem mudado em Dou
rados ... antes, apesar das diferen~as, havia a tal comunhao da qual 
lhe falei... agora, a cidade cresceu muito e a vinda de tanta gente 
de fora fez com. que se instalasse urna forma de relacionamento 
mais artificial entre nós ... boje, Dourados é uma grande cidade e as 
coisas se transformaram tanto!. .. Enquanto Dourados esteve isola
da, tendo um crescimento natural derivado da multiplica~ao das 
familias daqui mesmo, tudo era mais integrado ... as coisas come~a
ram a mudar depois da década de sessenta, quando primeiro vie
ram os paulistas da alta-sorocabana e, em seguida, os gaúchos e os 
paranaenses ... 

Quando digo que havia harmonia entre os segmentos sociais, 
estou dizendo que tudo era resolvido domesticamente, na base da 
amizade e nao podia ser de outra forma, afinal, havíamos crescido 
juntos ... Mesmo com os índios, a relac;ao de cordialidade acontecía 
também ... tinha o índio Ti tao ... o Filandro ... o Lucas ... o Juliao ... 
nossas rela~oes eram assim tao boas que havia partidas de futebol 
entre a comunidad e branca e a indígena ... os índios jogavam bola 
com a gente ... "jogavam" e quebravam nossas canelas ... mas tudo 
era urna forma de recreac;ao ... 

Mas com a vinda dos migran tes, deu-se um corte nas relac;oes ... 
imagine que quem vinha de fora jamais havia ouvido falar dos 
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índios e mesmo estando aqui, nunca se preocuparam em se entrosar 
~com eles ... eu diria até que os novos douradenses quiseram evitar 
os índios ou porque nao os entendiam ou porque precisavam se 
afirmar enquanto classe média ... quem eram os novos douradenses? 
Ora, como disse, os imigrantes ... sobretudo os gaúchos ... o impacto 
dessa gente nova em Dourados fez as coisas mudarem muito e posso 
garantir que foi a partir daí que se multiplicaram os estereótipos 
sobre os índios ... passaram a ser vistos como bebados, vagabundos, 
su jos, ladroos ... bugres ... 

Seria primário indicar que a situar;ao dos índios de Dourados 
está ruim apenas por causa da populac;ao local... nao!... É lógico 
que nao... há causas imediatas e remotas para a explicacao desse 
fenómeno. Contudo, creio que urna das mais importantes se deve a 
presenca dos terena na Reserva daqui. .. antes viviam na aldeia 
apenas os kaiowá e os guarani. Os terena vieram em pequeno grupo 
como general Rondon quando, a partir da década de 1910, come
c;aram a instalar os postes telegráficos por esta área ... 

Nos anos quarenta, comec;aram a chegar outros terena ... segun
do o argumento do governo, de Vargas, isso se deu porque os terena 
tinham urna técnica já desenvolvida em agricultura e, com isso, 
poderiam ensinar os kaiwoá e os guarani... tudo seria urna questao 
de índio ensinar índio, além do mais a regiao de Aquidauana - de 
onde vi~ram os terena - era má para plantio e aqui os terena 
poderiam ter melhores condic;oos ... e tiveram!. .. A simples vinda 
do terena para cá implicou um rebaixamento da reputacao dos 
kaiowá e dos guarani, rebaixamento porque aqueles vieram como 
"mestres" e estes deveriam ser considerados "discípulos" ... imagi
ne o quanto esta superposir;ao de tribos modificou o metabolismo 
da aldeia ... os terena tem características muito diferentes: sao mais 
maliciosos, espartos, arrogantes e nao lhes falta malícia... eu diria 
que os terena sao muito mais parecidos comos brancos. Aliás, eles 
sao quase brancos na forma de agir ... O kaiowá, pelo contrário, é 
muito diferente: humilde, ingenuo, Reservado, tem tudo para ser 
enganado ... O convívio de tribos tao diversamente orientada provo
cou um desequilíbrio enorme principalmente entre os kaiowá... e 
aí ... apareceu a bebida ... comec;aram, os kaiowá e os guarani, a 
beber... É lógico que os índios desde os tempos coloniais eram 
dados a bebida, mas nao como agora ... e eu credito urna parcela da 
responsabilidade do crescimento disso ao convívio forr;ado dos 
grupos ... além do mais, nao sei se diria que os terena gostam dos 
kaiowá, duvido ... é comum se ouvir dos terena que os kaiowá sao 
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promíscuos, nao gostam de trabalhar, que sao como cachorros ... 
Para mim pessoalmente é muito difícil concordar com este trata
mento... gosto muito dos kaiowá e acho que eles precisam ser 
entendidos dentro da cultura deles e nao na do branco e dos tere-
na ... 

De início, o tamanho da área nao era grande obstáculo... os 
quase quatro mil hectares eram suficientes para abrigar urna média 
aproximada de duzentas familias ... Antes da vinda dos terena, a 
propriedade dos índios era administrada segundo a vontade deles, 
de acordo com o estilo de vida daquela tribo ... agora nao ... agora 
é tudo como o terena quer e o terena quer exatamente como o 
branco ... Sendo mais claro, quero dizer que o terena ve a terra 
como um bem particular, como propriedade privada, igualzinho ao 
branco... os kaiowá, pelo contrário, enxergam a coisa de forma 
diferente, como propriedade coletiva, como património de todos: 
"Isso é meu", diz o terena, "isso é nosso!", diz o kaiowá ... o terena 
é capitalista, o kaiowá nao! ... Sabe, ante o contato com o branco, há 
um aspecto muito interessante na relar;ao espacial entre o terena e 
o kaiowá... o kaiowá está fisicamente mais distante do branco, 
morando nas terras mais extremas da aldeia ... os terena nao, até em 
termos de localizac;ao ficam junto aos brancos... para mim, isto é 
muito significativo, nao acha? ... 

Essa proximidade física do terena com o branca o coloca lado 
a lado as atitudes do homem branco ... o terena, por exemplo, casa 
com o branco ... se mistura mais ... o kaiowá, jamais! Apenas casa 
entre si. .. apenas há urna ou outra situar;ao diferente ... Nao pense 
que os terena apenas vivero na Reserva, nao!. .. tem muito terena 
que possui casa fara da aldeia e que até prefere Dourados a viver 
comos seus irmaos de sangue ... Há também casos de terena que, 
mesmo senda ricos, optam por viver dentro da Reserva porque lá 
nao pagam impostas e assim podem usufruir das vantagens de se
rem índios ricos... Sim, tem terena que tem carro, con ta bancária 
com cheque ouro e tudo mais que tem direito... tem terena que 
possui plantac;oes de fazer inveja a muito branco que dá duro na 
vida ... Nem faltam aqueles que conseguem bons empregos grac;as 
ao apadrinhamento político ... conhec;o terena que virou cabo elei-
toral e com sucesso! ... Com isso, afirmo que o terena acaba aban-
donando o "ser índio" ... inclusive, corre por aí que há alguns tere-
na que fazem vista grossa para a tal identidad e indígena... alguns 
deles tem táticas especiais para submeter os outros, conquistando 
suas terrinhas ... há um caso extremo de um só índio que tero cerca 
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de quarenta hectares de terra e se alguém perguntar como, a respos
'ta vem enrolada porque a terra oficialmente nao pertence a nin
guém e é propriedade da FUNAI. Mas, através dos tempos, as posses 
tem sido garantidas de maneira que urna "propriedade" pode pas
sar de mao em mao - o que nao acontecia antes... Nao se pode 
dizer que todos os terena sejam desonestos, nao!. .. mas corre que 
boa parte deles embriaga os kaiowá, deixando-os inconscientes, 
abrigando assim a venderem suas terras ... Essa é a tática deles! é 
assim que eles fazem as terras passarem de mao em mao ... tudo 
isso se dá sob os olhos fechados da FUNAI que pref ere "nao ver" 
as coisas, dizendo simplesmente que a adminstrac;áo dos lotes den
tro da aldeia é responsabilidade dos índios... entáo, está feíto o 
jogo ... piar para os kaiowá, nao é? ... pior para os fracos! ... Isso tem 
sido denunciado inúmeras vezes e para todos os orgaos, mas a 
burocracia é tamanha que a corrupc;ao interna da aldeia passa sem 
ser vista ... 

De 1935, quando Vargas autorizou a divisao das terras, até 1985, 
quando se oficializou a repartic;ao, passaram-se nada mais nada menos 
que cinqüenta anos ... neste espac;o de tempo muita coisa mudou, e a 
populac;áo da aldeia se ampliou muito ... também os comportamentos 
se alteraram de maneira drástica, mas o pior de tuda é que o poder 
também se definiu e contra os kaiowá ... Tenho urna história que pode 
explicar ·esta situac;ao: nós conhecemos um índio kaiowá de nome 
Antonio Velho, também chamado de Antonio Bebado ... pois bem, 
este cidadao tinha urna terrinha que se situava bem em frente ao pasto 
da Reserva ... canta-se que um belo dia, ele estava de lua para beber 
e caiu na cachac;a ... bebeu, bebeu, bebeu até nao agüentar mais ... tuda 
financiado pelos terena que estavam a espreita ... o kaiowá bebendo e 
os terena observando ... dizem que quando Antonio Bebado estava que 
já nao parava de pé, os terena passaram a conversa nele e ... e ele caiu 
direitinho, que nem um pato!. .. Quando Antonio Velho acordou no 
outro dia, adeus terrinha querida ... adeus! ... tinha perdido tudo ... A 
história do infeliz do Antonio Velho nao parou por aí. .. veja só como 
é dura a vida de um kaiowá: na mesma ocasiáo, além de ficar sem as 
terras, viu sua mulher deixar a propria casa para ir para a casa do 
irmao ... Sabe como o irmao dele conquistou a cunhada? ... de forma 
bastante simples, ele deu um presentinho daqui, outro dali, foi che
gando e lá se foi a mulher do Antonio... a mulher trocou o marido 
pelo cunhado ... e tem mais!... a respeito do filho que tinham juntos, 
ela disse: fica com seu filho que eu vou ter outros como seu irmao ... 
Curiosamente, Antonio Velho estimou tanto este filho que nunca o 
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deixava, onde estava um, o outro estava por perta, coisa impressio
nante!. .. 

O indio kaiowá é extremamente familiar ... ah! se é ... vocé pode 
ver por aí que nao tem kaiowá sozinho. Onde está um membro da 
familia, os demais estáo por parto ... além do mais, kaiowá nao se 
~asa fara da tribo e os casamentos refo~am as unoies familiares ... 
E até engrac;ado se pensar na vida da família do kaiowá, é só olhar 
na estrada e a gente nota: se o pai vai para a cidade, junto vao 
mulher e a prole ... vao andando do jeitinho deles, homem na frente 
mulher atrás segurando o filho menor ... trazando também o mais 
velho, o de colo, o que nem nasceu ainda ... enfim, toda a família! 
todos juntos ... todos juntos ... vao e largam a casa vazia ... O concei
to de família lhes é sagrado... eles se sentem protegidos juntos, e 

- 1 como sao amorosos .... 
A análise do problema familiar dos índios é muito séria... por 

um lado, ternos todo este exemplo bonito de afetividade entre os 
membros de um grupo, mas por outro, e talvez pelo instinto de 
defesa, eles . tem se multiplicado infinitamente... antes, os índios 
kaiowá eram poucos e a terra da Reserva lhes bastava ... era suficien
te ... agora nao mais!. .. eles sao muitos e isso é sério porque ocasio
na conflitos enormes ... a superpopulac;ao é um dos maiores dilemas 
da aldeia. Mas, ao mesmo tempo, o curioso é que o grande efetivo 
de membros na família se constitui em seguranc;a e apoio para 
eles ... Complicado nao? ... Além disso, achoque nao se pode pensar 
no problema do suicídio sem também considerar este outro lado da 
questao ... 

O terena difere completamente do kaiowá ... enquanto este opta 
por ter muitos filhos e por morarem todos nas cercanias, aqueles 
nao querem nem saber de família extensa ou de prole grande ... 
entáo fica mais fácil para os terena controlar o crescimento da pro
pria riqueza enquanto os kaiowá tem muitas dificuladades ... 

Outro problema grave que se estabelece a partir do cantata do 
branca com o índio é que se comec;am a incutir nos coitados a 
noc;ao contrato.al de casamento ... entao, aqueles seres que viveram 
a liberdade sexual desde a hora em que nasceram ... aqueles indios 
que viram dentro de suas casas os relacionamentos amorosos dos 
parentes, de repente, tem de pensar em casamentos segundos os 
preceitos dos brancas e, com isto, com todos aqueles tabus ... Ainda 
para piorar as coisas, comec;a agora a existir a noc;áo de heranc;a 
regulamentada... entao os índios passam a ter casamento religioso 
e até civil, este passado pelos capitaes, nao é um absurdo?!. .. 
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As modifica~oes operadas na estrutura familiar indígena esta.o 
~ também diretamente relacionadas a eventos extratribais... imagine 

que a muitos dos novos douradenses até gostam do grande cresci
mento da popula~o indígena, pois para eles pode representar maior 
concorrencia da mao-de-obra e conseqüentemente menores salári
os... isso porque existe explora~ao da mao-de-obra indígena, sim! 
Principalmente com os usineiros, que tem se valido do excesso de 
contingente bra~al índígena ... Por outro lado, há indiretamente um 
impulso inconsciente dos brancas em transformar a unidade fami
liar indígena ... Quando os chef es de famílias vao para os cortes da 
cana, algumas mulheres, quase sempre a esposa ou as filhas acabara 
acompanhando o companheiro e lá expostas a um meio completa
mente diferente do normal, os índios sao submetidos a tratos com 
os quais nao sabem como atuar ... este é, por exemplo, o caso das 
chamadas feiras ... Feira é urna verdadeira curra, um abuso sexual 
sobre as índias que, sem condic;oes de defesa, sao soltas nos cana
viais e aos bandos de homens que saem atrás delas... o primeiro 
que pegar vai antes, os outros vao depois... sao poucas mulheres 
para muitos, muitos homens, é mesmo um exagero! ... essas "festi
nhas" destroem a noc;ao de família dos índios e depois, quando as 
pessoas voltam para a aldeia, imagine o sentido de frustrac;ao dos 
pais, maridos, irmaos e principalmente das moc;as ... 

Sei de um caso recente de suicídio que se deu em relac;ao a 
esses acontecimentos ... O caso do índio Gregório ... ele é um cara 
bom ... tem urna filha que o acompanhou até o canavial quando ele 
foi "contratado" para trabalhar lá ... um dia, o pessoal resolveu usar 
a filha dele nessa curra ... como, logicamente, ele nao concordaría, 
a turma resolveu o problema da forma mais simples: deram um 
porre no Gregório ... bebado, o índio dormiu profundamente, e, 
enquanto isso ... a garota foi posta na feira e o pai nem desconfiou 
da história ... De volta para a Reserva - esta é sempre a fase mais 
difícil depois da feira -, o pai, sem saber do caso, quisque a filha 
se casasse com um rapaz da escolha dele, afinal ela já estava pas
sando da idade para os padroes da tribo ... A menina, por sua vez, 
nao queria, mas também estava apavorada de medo ... nao quería 
que o pai viesse a descobrir a verdade... além do mais, a feira já 
está sendo praticada dentro da Reserva e ela estava sendo convida
da a participar ... amedrantada e incapaz de enfrentar o pai, o "na
morado" e os demais índios, achou a saída mais conveniente: en
forcou-se num galho de um metro e meio ... 
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Sem dúvida, nós devemos relacionar o suicídio com o conjunto 
de forc;as que atuam sobre a família indígena... É um equívoco 
pensar que o suicído dos índios se dá por uma razao única... a 
somatória de motivos explica os casos ... podem-se relacionar entre 
as causas das mortes nas tribos, sem medo de errar, o problema da 
terra, a questao demográfica, a explorac;ao aliada a falta absoluta de 
perspectiva, mas, nenhuma dessas razoes, isoladas, basta ... 

De um modo geral, os índios nao tem nenhuma instruc;ao sobre 
cuidados sexuais ... os religiosos só falam que isso ou aquilo é pe
cado e que passam a cultuar a virgindade e a abstinencia sexual 
como padrao ... os médicos, por sua vez, nao se acham na func;ao de 
educadores sexuais. Nas escalas, a conversa nao chega até o sexo, 
entao reina a ignorancia ... Pílulas anticoncepcionais, preservativos 
sao coisas desconhecidas dos índios, entao ... 

As maiores vítimas dessa triste realidade sao as mulheres... as 
mulheres, porque, além de serem elas que sofrem todo tipo de 
discriminac;ao - inclusive do homem índio -, sao elas que podem 
ficar grávidas e depois tem de arcar com as pesadas conseqüen
cias ... As mulheres terena sao um pouco mais vivas ... elas aliás sao 
as preferidas dos brancos que as acharo mais limpas e mais boni
tas ... As kaiowá e as guarani também sao bonitas, mas há muito 
preconceito sobre elas ... Muitas índias vao para a cidade trabalhar 
como empregadas domésticas e nas casas dos patroes acabara en
gravidando ... depois, prenhes, voltam para a casa dos país na al
deia... Entre os índios, nao é costume renegar os filhos, entao as 
famílias aceitam normalmente a gravidez contraída fora de casa ... 
Sabe, tem muito indinho por aí que é filho de branco e tem branco 
que nunca quer saber do resultado de. suas aventuras ... 

A gente falando, daqui de longe, das índias que se matam, é urna 
coisa, mas se nós nos colocarmos no lugar delas veremos que se trata 
de urna vida muito cruel. .. Imagine, elas, na aldeia, nao tem nada para 
vestir, para se enfeitar, morara em casa de pau-a-pique, alimentara-se 
mal, nao tem como se cuidar ... essas mesmas mocinhas vao a cidade 
e lá encontrara as brancas andando de carro, ouvindo música, de 
cabelos e unhas pintadas, entao se estabelecem os parametros de 
compara~o e daí se constata a inviabilidade de nivelamento ... entao? 
Entao resta a submissáo ou a revolta... entao vem o suicídio .. . 

Tem-se falado muito do suicídio das mo~as, mas, igualmente 
preocupante, ainda que numericamente menor, existem os casos de 
mortes de homens ... Os motivos centrais das mortes, tantos das 
mulheres como dos homens, sao os mesmos, porém as razoes ime-
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diatas variam... O primeiro caso de morte deste ano se remetia a 
" urna história assim: o genro do índio Ataliba - filho de um ex

-capitao - era um sujeito pretigiado ... um bom camarada ... certo 
dia, foi preso por algum motivo e o levaram para a cadeia da Re
serva ... essa tal cadeia que os índios tomaram de modelo dos bran
cas ... como se sabe, a cadeia· é urna desgra~a e é táo ruim ou pior 
que as nossas prisoes ... pois bem, prenderam o pobre índio, toma-
ram seu dinheiro e deram-lhe urna surra ... mas urna surra! ... ima-
gine a cabe~a do pobrezinho como ficou ... depois que o índio apa-
nhou, largaram o coitado por aí, e, quando ele voltou a si, dando 
canta do que havia acontecido, envergonhado de voltar para casa e 
enfrentar a família naquele estado, fez a op~ao óbvia... suicídio ... 

Sabe, é muito importante considerar como é que estes índios se 
matara ... nós falamos em suicídio e enforcamento, mas nao é assim 
tao simples ... Em primeiro lugar, acho que é importante entender 
que suicídio para o branca pode nao ter o mesmo significado que 
para o índio ... tuda depende muito das concep~oes culturais de 
cada grupo ... além do mais, a maneira com que eles se enforcam é 
pelo menos curiosa ... o genro do Ataliba, por exemplo, matou-se 
num arbusto de um metro e meio .... como a filha do Gregório ... sabe 
como é? ... eles amarram urna cordinha de uns poucos metros no 
galho, fazem urna forquilha, e eles mesmos se puxam, asfixiando
-se ... é isso que chamamos enforcamento ... imagine, um arbusto de 
um metro e meio ... é absurdo, nao? ... 

A meu ver, a cadeia é um problema sério ... seríssimo!. .. o índio 
faz qualquer coisa "ilegal" e aí é preso, preso e sujeito as regras nao 
estabelecidas por um grupo em técnicos de justi~a ... nao!. .. é tuda 
feito do jeito que agrada aos poderosos que usam das "milícias" 
como lhes convém ... é um problema, viu? ... O que acontece na 
realidade é que dentro da Reserva, oficialmente, a polícia nao pode 
entrar devido a jurisdi~ao da FUNAI ..• entende-se que os casos 
acorridos dentro da aldeia sao problemas dos índios e a eles com
pete a solu~ao ... aí come~a a desgra~a, pois os capitaes escolheram 
como forma corretiva o mesmo instrumento que os brancas - as 
prisoes -, senda que eles nao levam em contaos direitos huma
nos ... É um abuso desmedido, urna desgra~a acabada!. .. eles fazem 
o que querem e o que é pior: em nome da ordem ... A cadeia é 
mesmo um organismo de opressao ... de opressao que serve afinal 
para definir o mando ... 

Há outra coisa terrível que acorre com os índios ... sao os traba
lhos for~ados ... é mesmo! é como se fosse um campo de concentra-
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~a.o... eles levam o índio para as estradas e pedem para que eles 
arranquera o colonia.o com a enxada... o coloniao é essa semente 
que serve para pastagem e que os índios vendem para os fazendei
ros criadores ... O pior de tudo é que isso nao pode ser resolvido por 
pressoes externas ... a FUNAI sabe perfeitamente do que se passa ... 
mas nao ve como atuar devido a própria legisla~ao, que preserva a 
autonomía administrativa da aldeia ... 

Sou um cidadao pessimista em rela~ao a causa indígena ... Nao 
vejo saídas ... praticamente nao há portas nem janelas permitindo 
ventila~ao nos problemas indígenas ... A FUNAI nao consegue sair 
da condi~ao de agencia do govemo. O estatuto do índio é algo tao 
fluido que nao segura nada... imagine que o estatuto garante a 
condi~ao a qualquer cidadao que prove que tenha "sangue de ín
dio" ... imagine, provar que tem sangue de índio, como? ... isto é 
urna loucura tao imensa que eu chego a me desanimar com a ilógica 
das coisas... é por causa desta insanidade que qualquer paraguaio, 
qualquer um, aliás, pode chegar e garantir que é índio e se benefi
ciar das vantagens de morar na aldeia ... nao pagar imposto e até de 
fugir da polícia ... Nao falta gente denunciando, nao ... tem pessoas 
pondo a boca no mundo, mas sape o que acontece a quem faz isso?, 
tem de sair correndo, sob amea~a de serem mortos ... Uma grande 
prava da loucura dessa administra~ao da Reserva é o comentário 
que corre a respeito de um dos capitaoes atuais, o Biguá ... que nem 
fata kaiowá ou guaraní... imagine que um dia desses, houve urna 
celebra~ao qualquer e um índio estava danado com as coisas que 
ocorriam na aldeia... pegou o microfone e come~ou a malhar o 
Biguá... em língua guaraní... o ca pitao estava do lado, mas como 
nao entendia nada, nao pode reagir... até que alguém o avisou ... 
Quando o "chefe" pode, em sinal de vingan~a, aliciou sua milícia 
e foi a ca~a do índio que aprontou a coisa com ele ... o que o índio 
tinha a reclamar? ... tinha muito, principalmente o fato de ter tido 
dais suicídios na família, sua mulher e sua filha ainda adolescen
te ... o índio que denunciou isso, o Severiano, apanhou tanto ... mais 
tanto! ... que agora, dizem por aí, ele quer mais é morrer... pode-se 
afirmar que ternos outro suicídio a caminho ... 

Se nao vejo nenhuma saída?... vislumbro urna, apenas urna ... 
trata-se de um índio kaiowá, de nome Albino... ele é um su jeito 
correto, bem intencionado e com alguma lideran~a... ele tem um 
projeto pessoal, o que é colsa rara... A proposta dele diz que se 
conseguir organizar mais ou menos uns quarenta índios poderá 
estabelecer um modelo de desenvolvimento que redunde em bene-
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fício geral... Ele se apóia na idéia de mutirao, mas sem cair nas 
" teorizaQoes e em saudosismos ... o que Albino propoe é que se reu

nam periodicamente um conjunto de pessoas para plantar nas ter
ras de cada um ... nao urna planta~ozinha qualquer, fala-se de algo 
racionalizado, de urna planifica~áo onde um plante mandioca, ou
tro feijáo, outro fruta ... seria como urna cooperativa mesmo!. .. além 
dos aspectos práticos, de resultados que se faráo presentes nas re
fei~oes dos índios, estamos falando também de urna reunificaváo 
dos grupos ... através do trabalho, estes índios estaráo se aprirnoran
do no convívio e juntos aprendendo a arranjar a soluQáO para a 
própria problemática ... honestamente, eu considero que o rnelhor 
disso é que será urna rea~áo e urna frente aos desmandos dos chefes 
que se infiltram na burocracia branca da FUNAI. .. e de lá de dentro 
ficam se irnpondo ... Se posso falar de esperanQa, para mim ela se 
chama Albino ... 
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Representante característico do bronco progressista, 
o professor Tetila tem um discurso sobre os índios e a 

Reserva. Atento ó discussiío da política em geral, 
vincula os problemas de Dourados as grandes linhas 

do debate nacional. Na posi~ao de geógrafo e morador 
da regiao, é dono de uma análise conjuntural 

da problemática. Escrevendo uma biografía sobre 
Mar~al, o índio assassinado anos atrás, mostra o 

endere~o de sua militancia: os broncos. 

Professor Tetila 



Afao na justifa é assim: 
fazendeiro ganha e índio perde ... 

Nasci na cidade de Santo Anastácio, localizada no oeste paulis
ta, no dia 7 de julho de 194 7... até parece que o número sete faz 
parte de minha história: 7 do 7 de 4 7 ••• 

Cresci e estudei lá mesmo... tendo acabado o ginásio, fiz a 
escala normal e logo comecei a dar aula ainda no estado de Sao 
Paulo, para o curso primário ... esta história de dar aula comecou 
em sessenta e sete... outra vez o número sete ... 

Passado um tempinho, vim para o entao estado do Mato Grosso, 
exatamente para Dourados, onde havia boas oportunidades para 
professores inician tes ... e, em busca de mercado de trabalho, optei 
por fazer o curso de Geografia na Universidade Católica FUCMAT, 
em Campo Grande ... a chance de trabalho, além de garantir o sus
tento da gente, possibilitava também algum avan~o nos estudos ... 
se por um lado a escala normal bastava para dar aula no primário, 
por outro, desde que se fizesse o curso da CADES seria possível 
lecionar para o ginásio e para o colegial... esta foi urna estratégia 
criada pelo MEC para viabilizar chances de trabalho e de aperfeicoa
mento para o pessoal jovem, recém-formado... Posso dizer que 
comecei a minha carreira no Mato Grosso, e que foi por aqui que 
se definiram algumas tendencias que tinha ... e, também, que desen
volví ao longo da vida, trabalhando, por exemplo, com geografia e 
com a problemática dos índios. 

Depois de graduado, resolví me especializar e entao fui para o 
Rio Grande do Sul... Querando ir mais a fundo, decidi fazer o 
mestrado na USP, sempre na área de Geografia ... 

Dourados passava por um período especial no iníco da década 
de setenta ... Sob a· empolga~ao do "milagre económico", algumas 
centenas de pessoas rumaram para cá, for~ando o redimensiona
mento da estrutura fundiária da regiao ... houve um estouro no cres
cimento da área ... Em relacao a Dourados, pode-se dizer que se deu 
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um marco histórico... Como a terra aqui é riquíssima, e, além de 
.. barata, é mais ou menos disponível, isto fez com que muita gente 

fosse atraída ... 
Sobretudo as terras de Dourados oferecem condic;oes favoráveis 

para a prática agrícola ... além do mais, as condic;oos para plantío em 
larga escala sao excelentes: terra plana, regime favorável de chuvas, 
regiao homogenea topograficamente ... mas, além de tudo é importante 
falar do solo ... o solo de Dourados é um premio para os agricultores, 
a terra é roxa, da melhor qualidade ... tudo combinava coro os projetos 
cabíveis no tempo, responsáveis pela mecaniza~o da lavoura ... 

Veja que nao estamos falando de um crescimento de Dourados 
e da regiao como se dependesse apenas da vontade de alguns fazen
deiros empreendedores. Nao. É importante lembrar que por esta 
época o governo militar estava interessado em promover tanto urna 
classe dirigente como o desenvolvimento agrícola baseado na otimi
zac;ao da terra e no domínio dos grupos subalternos ... Entao, a 
partir do início dos anos setenta, comec;aram a chegar a Dourados 
basicamente dois tipos de "aventureiros": os gaúchos e os parana
enses ... Além do projeto do governo central, e das condic;oes da 
terra, havia mais um fator atraindo essa leva: a disponibilidade de 
mao-de-obra barata e fácilmente explorável; basicamente nordesti
nos que vieram para cá em projetos agrícolas, na década de 40 ... 

Como nao seria difícil supor, este movimento de migrac;ao 
empresarial tranformou muito a fisionomía de Doura.dos ... Se ant~s 
a cidade era legada a própria sorte, e o desenvolv1mento ocorr1a 
segundo um determinado ritmo local, a década de 70 representou 
urna mudanc;a abrupta e tudo se acelerou ... Houve urna metamor
fose no comportamento das pessoas, principalmente A medida que 
o adensamento demográfico provocou a elevac;ao dos custos fundiá
rios, estabelecendo assim urna nova camada dirigente, composta 
daqueles que se adequavam mais ao projeto do govemo ... 

Houve também mudanc;as severas na vocac;ao agrícola da re
giao ... se antes Dourados era característicamente marcada por urna 
tendencia policultora, sob o impacto das novas influencias acabou 
se orientando para a monocultura ... Com ela, organizou-se um sis
tema produtivo que tanto condicionou a mao-de-obra, submetendo
-a a um tipo de trabalho, como também facilitou a quimificac;ao da 
lavoura que, sendo de pouca variac;ao, teve produtos pesticidas 
específicos empregados ... entao, pode-se dizer que Dourados signi
ficou um paraíso para o projeto da ditadura... aqui tudo que eles 
queriam acontecia ... inclusive deu-se com perfeic;ao o dimensiona-
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mento da "moderna sociedade brasileira" ... o progresso acontecen 
aqui, sem se importar com o custo social deste "desenvolvimento" 
feíto as pressas e para atender outros interesses que nao os locais ... 

Com a pecuária também se deu urna situac;ao interessante e 
coerente coro o "milagre"... Antes da vinda dos gaúchos e dos 
paranaenses, a pecuária da regiao era extensiva, depois deles pas
sou a ser semi-extensiva para que a agricultura em desenvolvimen
to ocupasse urna parte maior da área... A cultura imposta como 
padrao para o plantío em escala era, logicamente, aquela que aten
día ao projeto de desenvolvimento proposto pelo govemo central, 
a saber: a soja ... apenas havia outra variac;ao quando esta tarnbém 
era compatível com o mesmo projeto ... o trigo, por exemplo, teve 
seu lugar em Dourados, nesta época ... Curiosamente, os sulistas 
que vieram para Dourados, para o desenvolvimento agrícola da 
regiao, nao optaram por viver no campo ... nao ... eles vieram é para 
a cidade ... Na cidade de Dourados estas pessoas adotaram um corn
portamento estranho as questoes históricas da área... Eles eram 
mesmo "postic;os" a vida local e parece que queriam se diferenciar 
da problemática "velha" ... tuda indica que eles adotaram uma vi
sao de que o mundo douradense, antes da vinda deles, era coisa de 
um outro planeta ... Independente dos problemas de relacionamen
to que este tipo de "investida" promove, é de se caracterizar que 
urna sociedade formada por pessoas que vem de "fara", e que que
rem se diferenciar dos "outros", ocasion~ transformac;oes negativas 
para aquele que representara o "velho" ... 

Hoje, Dourados é urna cidade incrivelmente desenvolvida sob 
os padroes da burguesía nacional. .. ternos cerca de 150 mil habitan
tes, vinte e cinco agencias bancárias, muitas fazendas que sao ri
quíssimas ... É claro que ternos também instalada em nossa comu
nidade o outro lado do desenvolvimento: a base quase absoluta da 
populac;ao é miserável; o movimento sindical é fraco e pelego; muito 
da atividade política está nas rnaos da hegemonía economica ... Vale 
dizer que o lado humano desta sociedade está abandonado ... Para 
dar dimensao da largueza desses problemas, basta dizer que nin
guém observa, nem sequer registra, os dramas que atravessam os 
guarani-kaiowá ... A única influencia dos índios que se ve na polí
tica local se dá através do mau uso da palavra cacique... Sirn: os 
caciques da política local mandara e desmandam, fazem e desfa
zem, tudo como no tempo das oligarquías ... Infelizmente, o poder 
político daqui é oriundo do latifúndio, da contravenc;ao e do con
trabando ... é triste, muito triste mas esta é a verdade ... 
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Existe sim algum tipo de reac;ao... nós ternos, por exemplo, o 
" movimento dos sem-terra aqui em Dourados, masé urna manifesta

c;ao que veio também de fora ... Outra reac;ao vem da Universidade 
que tem se esforc;ado - com algumas excec;oes, é claro - para 
alimentar a massa crítica da sociedade local. .. oeste contexto, aliás, 
vale salientar o papel do curso de Geografía que já deu tres presi
dentes regionais do Partido dos Trabalbadores (PT) - um deles sou 
eu ... Daqueles que cbegaram de fora da cidade e que boje moram 
por aquí, poucos se comprometem com o meio ... assim eles, no 
máximo, concorrem para o incbac;o populacional ... nada mais ... 

Que fazer? ... bá tuda para se fazer e principalmente denunciar 
a tragédia que acontece com os índios ... É preciso lutar para con
seguir melhores condic;oes de vida para os índios guarani-kaiowá ... 
estes índios mereceriam ser valorizados pelo govemo federal por 
terem sido a base de toda esta regia.o, particularmente porque sem
pre foram o sustentáculo do desenvolvimento económico desde os 
tempo dos jesuítas ... aliás, convém ir até mais para trás, desde 1500 
a nac;ao guara ni tem sustentado com seu trabalbo a "ci vilizac;ao" 
dos brancas ... Na época do descobrimento do Brasil, existiam mais 
de um milhao deles, mas só em Sao Paulo foram extintos trezentos , 
mil. .. nao é um absurdo? E um genocídio!. .. 

Acho que os guarani-kaiowá deveriam ser um patrimonio da 
nac;ao ... por que? porque a riqueza de urna nac;ao é medida pela 
pluralidade étnica da base populacional e no Brasil esta base está 
nos índios ... Estou também falando de urna pluralidade cultural. .. 
CUL-TU-RAL, viu? E os índios se constituem neste apoio ... Sempre 
que falo disto me entusiasmo e as palavras do antropólogo Darcy 
Ribeiro repontam na minha voz ... ele, que bojeé senador da Repú
blica, diz algo mais ou menos assim: os guaraní possuem a mais 
alta espiritualidade, a mais elevada sensibilidade, e o governo fede
ral nada faz para preservar esta cultura, essa etnia ... nao faz nada! ... 
Como cidadao brasileiro, é duro dizer, mas o que sobrou daquela 
populac;ao nao passa boje de remanescentes, decadentes pessoas, 
espalhados pelos estados de Sao Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito 
Santo ... estou falando dos guaraní ... há outros no Paraguai, mas, é 
mesmo no estado do Mato Grosso do Sul, aqui onde estamos, que 
se situa a mais grossa fatia desses remanescentes ... 

No início do século, havia centenas de aldeias guaraní no Mato 
Grosso, principalmente no sul do estado ... boje, sao poucas, apenas 
vinte e urna... mesmo destas, poucas tem terra demarcada pela 
FUNAI: apenas oito ... é urna vergonha! na verdade, é urna situac;ao 
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estarrecedora ... em alguns outros estados, mesmo em situac;ao mi
serável, os índios vivem em melhores condic;oes que aqui. .. no 
estado de Sao Paulo existem sete aldeias demarcadas pela FUNAI e 
em pelo menos seis delas os guaraní vivem em paz ... Por que? ... 
exatamente porque a FUNAI nao está presente em seis desses al
deias, apenas numa delas ... ela, a FUNAI é um problema seríssimo 
para o índio... seríssimo mesmo!... é ela que fomenta a falta de 
tranqüilidade e a injustic;a entre os "protegidos" ... 

Aqui em Dourados, a situac;ao é terrível. .. simplesmente terrí
vel! ... a área em que o índio vive agora é de perfeito confinamento ... 
CON-FI-NA-MENTO ... tem mesmo um ex-senador da república, Severo 
Gomes, que se refere a Reserva de Dourados como "campo de concen-
trac;ao guaraní" ... Infelizmente, sua afirmac;ao é carreta .. . 

O suicídio dos índios é urna reac;ao quase mecanica ... é mesmo 
o resultado da pressao exercida pelo sistema em nível local. .. Veja 
que na cidade a relac;ao recurso x habitantes nao é das melhores, 
mas de qualquer maneira a pobreza urbana ainda é menor que a da 
aldeia ... além do mais, a Reserva está praticamente dentro da cida
de e isto faz com que o índio venha sempre buscar trabalho fora dos 
seus limites ... ele, como mao-de-obra barata, é logo incorporado ao 
sistema produtivo... portanto, serve de xanga para os brancos -
como dizem os próprio índios. Como xanga, o índio vira um ver
dadeiro bóia-fria ... bóia-fria de verdade! 

A xanga se dá mais ou menos assim: o índio precisa de dinhei
ro, sai em busca de trabalho que na maioria das vezes é nas plan
tac;oes... indo trabalhar fara, seu jeito de ser é diluí do, fragmenta
do... sua relac;ao com a própria família fica também prejudicada e 
quase sempre é degradada ... Mas me parece um equívoco analisar 
o problema apenas pelo seu angulo psicológico ... urna vista geral 
da situac;ao material das xangas pode ilustrar o caso: existem atu
almente na Reserva de Dourados cerca de cinco mil e quinhentos 
índios guarani-kaiowá e mais ou menos mil e quinhentos terena ... 
logicamente, ali nao tem trabalbo para toda esta gente ... entao eles 
buscam outras fontes, particularmente nas fazendas de soja ou nas 
usinas de álcool... é uma populac;ao enorme que está sempre em 
transito: sao cerca de dois mil deles... DOIS MIL... dois mil que 
saem de suas casas, vao para as fazendas, para as usinas, e que só 
voltam depois de dois ou tres meses ... e o que é pior, voltam sem 
dinheiro e até mais pobres do que saíram ... 

Entao, nao sei por que tanto alarde sobre os suicídios... eles 
deveriam ser esperados, nao acha? Sao urna conseqüencia quase 
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que imediata ... afinal os empresários rurais explorara os índios de 
~ todas as formas e depois querem que eles ainda vivam contentes, 

ag¡adecidos e felizes!? ... Tem muita gente tentando dar explicac;oes 
para os suicídios ... Alguns dizem que a causa está no alcoolismo, 
outros que é a prostituic;ao, há aqueles que apontam a pressao 
populacional da Reserva, a explorac;ao da mao-de-obra ... enfim, 
motivos nao faltara ... qualquer coisa serve para justificar essa marte 
provocada, qualquer coisa... é tanta desgrac;a que é fácil dar as 
razoes que levam ao suicídio. O que parece impossível é mostrar as 
soluc;ües para esses problemas ... Mas o principal remédio é o óbvio, 
chama-se TER-RA DE-MAR-CA-DA, e em quantidade suficiente para 
se viver ... Mas este é justo o remédio que a imprensa procura es
conder, quando evitam noticiar os muitos casos de índios guaraní, 
conscientes, aculturados e trabalhadores ... 

O papel da imprensa neste processo é de cumplicidade ... eles 
chegam aqui, constatam o óbvio, divulgam de uma forma sensacio
nalista e nada acontece de positivo ... Há um verdadeiro lobby 
jornalístico em cima da divulgac;ao das mortes dos índios... tem 
muito repórter se promovendo quando "retrata" o caso ... ele faz a 
sua carreira ... o dono do jornal ganha dinheiro ... a burguesia le o 
jornal e acha os índios uns infelizes... é tudo assim mesmo: um 
jogo de interesses e de cena ... um espetáculo para branco "civiliza
do" ler, discutir ... Com o rádio e com a televisao se dá a mesma 
coisa ... sao aparelhos da oligarquía, do Estado, porta-vozes dos donas 
do poder ... enfim, o que há é urna cumplicidade absoluta, urna 
crueldade .. . 

A imagem que os orgaos de comunicac;ao de massa deixam 
passar é a seguinte: o índio é um vagabundo que nao gosta de 
trabalhar, sao uns bebados ... é!. .. É esta visao que a imprensa pro
jeta, mas diante da qual eu pergunto: entao, se o índio é vagabundo, 
nao gosta de trabalhar, se sao habados por que, todos os dias, os 
ónibus das usinas param na Reserva para levar os índios para a 
xanga? Por que? ... Eu mesmo lhe respondo: eles nao abrem mao do 
trabalho do índio porque é fácil explorá-los, há séculas de coloni
zac;ao que sempre se fez isso e agora, para a burguesía é só conti
nuar ... o que o branco tem feito com os índios, desde o descobri
mento do Brasil, é silenciá-lo, é se valer de seu trabalho, de seu 
sangue e além de lhe pagar pouco, reclamar ... O que acontece con
tra o índio é um compló, por se tratar de urna minoría indefesa ... 
os guarani sao urna minoria ... e a elite é seus tentáculos ... tudo o 
que resta fazer é esmagar os índios ... é arrasar a minoria ... esta é a 
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pura realidade ... As elites económicas falam dos índios, aprovei
tam-se da reputac;ao que lhes foi imposta e depois tem mais razao 
quando entram na justic;a contra eles... os fazendeiros ficam de 
olho na terra dos guarani... aí entram na justic;a contra eles, para 
expulsá-los de lá ... dizem que sao vadios e que por isso devem ser 
pastos no olho da rua ... atiram as famílias indígenas na estrada, e 
sabe por que? Sabe? ... Porque existe urna norma implícita nos tri
bunais de Mato Grosso do Sul. .. nao está escrita em papel algum, 
mas na prática funciona e muito bem: na justic;a fazendeiro ganha 
e índio perde! ... é sempre assim: sao despejados ... Sou membro do 
Conselho Estadual do Direito do indio, e, desta forma, acompanho 
o trajeto das questoes dos diferentes grupos indígenas da regiao ... 
quando há algum tipo de despejo, nós logo corremos para ver o que 
acontecen no local... é muito penoso acompanhar estes casos... a 
injustic;a é grande!... Além do mais, nao se pode apenas tratar a 
questao como se a terra fosse somente um bem material ... nao! ... 
para o guaraní, a terra onde vivem tem um sentido sagrado ... o 
espac;o da terra que ocupam, chamado de tekohá, siginifica "o chao 
querido" , a fonte de vida, o lugar de rezar ... segundo a mitologia 
guarani essa terra é como urna extensao do proprio corpo... é o 
espac;o em que ele espelha a própria identidade ... se for expulso, se 
abandonar o tekohá, aquele lugar permanecerá em sua memória, ele 
sempre terá lembranc;as do local onde estao todas as suas tradi-
c;oes ... tudo do índio está ligado ao lugar onde nasceu, a sua 
aldeia ... Um tekohá deveria ter em média trezentos índios, mas aqui 
na Reserva de Dourados, há sete mil ... 

Existe um caso que nao me sai da mente: no município de 
Tacuru, na aldeia de Jaguapiré, a alguns quilómetros daqui. .. Lá, 
em 1988, um fazendeiro entrou na área com um pedido na justic;a 
para expulsar os índios ... Como é de praxe, a FUNAI fez um levan
tamento no terreno para comprovar ou nao se aquelas terras eram 
dos índios ... o trabalho foi minucioso e inclusive vieram alguns 
antropólogos que encontraram um cemitério indígena naquela área ... 
com base nisso, a FUNAI reconheceu a terra como propriedade dos 
índios e até puseram placas de demarcac§o ... bem, isso foi o que a 
FUNAI conseguiu ... agora quer saber o fim da história? Pois bem: a 
justic;a deu ganho de causa aos fazendeiros, apesar do reconheci
mento da FUNAI. .. en tao?, entao levaram um pelota.o de choque da 
polícia militar, com mais de duzentos soldados, para expulsar os 
índios ... e expulsaram mesmo! Expulsaram sem dó nem piedade, 
numa noite fria daquele inverno de 1988 ... os índios ficaram na 
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estrada, abandonados na chuva, sem abrigo, nao havendo sequer 
"' uma única lona para cobri-los: é assim ... é assim que os índios sao 

tratados... entre eles havia doentes, mulheres grávidas, crian<;as e 
velhos: foi um verdadeiro massacre ... Sobre este caso, escrevi um 
artigo para um jornal independente, daqui mesmo ... houve urna 
certa repercussao e o tema levou a um debate na camara municipal 
sendo, por fim, al<;ado a mo<;ao ... foi também enviado ao presidente 
da FUNAI. .. alguns deputados estaduais e federais o leram, e, pare
ce-me que chegou até ao presidente da república ... Individualmen
te, existem pessoas e até entidades tentando fazer alguma coisa 
pelos índios ... eu mesmo estou escrevendo um livro sobre a vida de 
um grande líder indígena: Man;al de Souza... ele foi cacique gua
raní, guarani-nhandeva, e logo que nasceu foi batizado como nome 
de Tupa-i, estando destinado a ser cacique ... cresceu, estudou até 
o segundo grau, tornando-se depois pregador evangélico da igreja 
presbiteriana ... nesta fun<;ao, desenvolveu a oratória e assim tor
nou-se um orador de primeira ordem ... além do mais, tinha um 
bom poder de síntese e sabia se expressar coro notável facilidade ... 
o Mar<;al também era dono de urna visao de mundo muito peculiar 
e somava a isso urna cultura geral fantástica! ... era um autodidata 
que sabia tanto dos segredos da vida indígena como das sutilezas 
dos brancos ... Veja bem, tudo isto que eu estou afirmando nao é 
apenas opiniao minha, o antropólogo Darcy Ribeiro também acha a 
mesma coisa ... 

Mar<;al de Souza representou os índios brasileiros em diversas 
situa<;oes, formulando princípios e propondo políticas e linhas de 
a<;ao para índigenas de vários outros países!. .. Viajou muito pelo 
Brasil e também para o exterior e neste trajeto chegou a elaborar um 
critério de tratamento para os índios ... O Mar<;al era muito respei
tado e no Brasil, chegou a dar conferencias em universidades, in
clusive algumas na USP ... aliás, ele teve alguns apoios importantes, 
pois figuras como o Egon Schaden e Darcy Ribeiro se valeram dele 
para instruir suas pesquisas ... No exterior, ele falou na tribuna da 
ONU e se projetava na vanguarda da causa indígena quando esta 
ainda nao tinha virado moda ... Há um aspecto sutil que acho im
portante na biografía do Mar<;al: ele falava línguas como o espa
nhol, todos os dialetos do guarani e tinha n~oes adiantadas de 
ingles... além do portugues, é claro... isto dá bem a medida da 
dire<;ao que o Mar<;al pretendía dar a sua causa: ele nao falava do 
índio para o índio, e nem mesmo do índio para os brasileiros ... 
nao!... ele sabia que era preciso dar urna dimensao grande para a 
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questao e que só tendo sonoridade internacional o problema do 
índio brasileiro seria tratado devidamente ... 

Pode-se garantir que Mar<;al estava conseguindo alguma coisa ... 
tanto estava que numa noite de 1983 ele foi cruamente assassina
do ... estou dizendo as-sas-si-na-do!. .. a história de sua marte se deu 
mais ou menos assim: ele estava lutando pelos direitos dos índios 
da aldeia de Pirakuá, tentando evitar o despejo imputado a eles ... 
Marc;al tentava impedir e protestava contra a atitude dos brancas 
que agiam na "justi<;a"... nessa época, ele estava entrando numa 
fase muito específica de sua vida de militante da causa indígena: 
sem deixar de lado as discussoes com os brancas, ele havia se 
vocacionado a um retomo a suas origens ... optando pela sua ori
gem, por sua aldeia e sua terra... assim, de perta, ele come<;ou a 
lutar diretamente na defesa de seu povo ... É interessante notar esta 
"volta" do Marc;al que se comparada a trajetória do Juruna fica claro 
o caminho de ambos: um voltou para a aldeia e o outro virou 
deputado federal. .. Tenho certeza de que se Marc;al tivesse se can
di datado, seria um verdadeiro fenómeno eleitoral, mas, neste caso, 
talvez, ele nao fosse tao coerente quanto se propos ... 

A história do assassinato de Mar<;al é urna página de sangue da 
nossa sociedade ... estou escrevendo-a porque senao ela será silen
ciada por conveniencia... foi um crime brutal: ele foi defender os 
índios de Pirakuá que estavam senda expulsos de suas terras ... 
come<;ou a protestar e fez alarde da situac;ao... tentaram, é claro, 
silenciá-lo, comprando-o através de suborno ... logicamente, ele nao 
aceitou a "compra" e pelo contrário, saiu denunciando os nomes 
para o público ... daí? ... daí as conseqüencias ... sabedor das manhas 
dos poderosos, já esperava pelo que estava para lhe acontecer e por 
isso escreveu um dossie relatando tuda o que sabia ... foi seu último 
esforc;o: urna noite, na calada da escuridao, seu idealismo foi por 
água a baixo ... Dais pistoleiros o surprenderam e ... foi as-sas-si-na
-do, assassinado com cinco tiros sendo um na boca ... na boca! O 
processo? ... o processo esta rolando por aí ... sete anos passados, 
mais de trinta países pediram atitudes, mas até agora, nada ... nada 
foi investigado ... 

Pensando na situac;ao do índio em geral, devo dizer que sou um 
pessimista ... suicídios, assassinatos, expulsao da propria terra ... mas, 
de minha parte, nao entrego os pontos nao ... sei que isto parece 
urna contradi<;ao mas há algo em mim que me impele a luta ... 

203 



Edna, filha do índio Ma~al, possui uma ácida posiféi.o 
crítica em relafdo aos equívocos provocados pelos 

governos em face da Reserva. Tendo opinióes 
convictas, ela se mostra uma lutadora por seus pontos 

de vista, particularmente da de/esa da mulher, dos 
kaiowá e de seu proprio grupo, os guaraní. É estudante 

de história e pro/ essora na aldeia. La bu ta pela 
implantaflío do ensino em língua nativa para a 

al/ abetizafii.o das crianfas. 

12 
Edna de Souza 



Ninguém pode ser 
duas coisas ao mesmo tempo ... 

Meu no me é Edna de Souza ... tenho quarenta anos de idade e 
sou índia guarani. .. nasci e sempre vivi aqui, sendo criada nos 
costumes da minha tribo ... Sou filha do índio Marc;al, assassinado 
em novembro de 1983 ... Pela causa indígena, papai teve problemas 
políticos desde a década de setenta até a hora de sua morte ... Ele 
sempre foi urna pessoa que esteve em atrito com a FUNAI e com as 
lideranc;as corruptas que, dentro e de fora da Reserva, sempre ex
ploraram os índios ... 

Minha família veio de outro lugar ... meu pai nasceu na regiao 
de Carapó e acabou chegando aqui porque a mae dele leve proble
mas de saúde e, para tratá-la, foi preciso trazé-la para cá, para a 
Missao, onde havia ambulatório ... Papai veio junto acompanhando
-a e foi ficando ... foi se identificando comos outros guarani que já 
estavam por aqui... O nome de meu pai, originalmente, era Tupai, 
mas quando ele comec;ou a ser conhecido na Reserva de Dourados 
ele mesmo decidiu ser chamado de Marc;al de Souza e nós o incor
poramos esse nome como sobrenome ... Sou Edna Marc;al de Sou-
za ... 

Em meu tempo de crianc;a tuda era muito diferente ... entao· o 
grupo guaraní era maior que hojee havia uma pedeita integrac;ao 
entre todos índios... era como se fossemos todos de urna só fa
mília ... era mesmo uma comunidade, como urna família extensa ... 
Hoje o reduto dos guaraní é pequeno ... Vivíamos muito felizes no 
meio da natureza ... naquele tempo nao havia desmatamento e no 
meio da mata tudo era melhor ... Os guaraní, ou nhandeva como 
também somos conhecidos, eram numericamente menores que os 
kaiowá que habitam as mesmas terras, mas as duas tribos viviam, 
e ainda continuam tendo urna boa relac;ao ... nunca houve conflitos 
sérios entre eles... os problemas que ocorriam eram os normais a 
qualquer grupo ... 
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Éramos muito ligados aos costumes da tribo e isso promovía 
"urna coerencia entre o índio e o meio... todos nos ajudávamos 
comunitariamente e a felicidade era visível. .. Trabalhávamos juntos 
mediante o sistema de mutirao e tínhamos um padrao de vida muito 
melhor do que agora... Um dia, íamos a casa de nossos tios e lá 
plantávamos e no outro, eram eles que vinham até a roc;a da gente ... 
havia uro rodízio ... era mesmo outra vida!. .. 

Minha educac;ao na tribo foi, como era a de todos, natural ... 
sem sentido defensivo ou de repressao ... foi mesmo uma educa~o 
natural indígena ... 

As coisas foram se modificando a medida que grupos tribais 
diferentes, de fora, comec;aram a vir para cá ... essa mistura provo
cou sérios problemas e isso influiu na comunidade em sentido 
amplo ... Afetou de todas as maneiras, inclusive a medida que o 
antigo Servic;o de Protec;ao ao Indio (SPI), hoje a FUNAI, teve de 
intermediar... en tao ti vemos de enfrentar problemas que nao eram 
característicos da nossa comunidade ... este relacionamento artifici
al a vida do índio foi atuando em nossa maneira de vida ... 

Com estas instituic;oes mediadoras, foi acontecendo urna impo
sic;ao do mundo de fora da aldeia ... eles entraram como ordenado
res, como autoridade, tratando a todos como se fossemos um tipo 
só de cultura... para eles parecía que tudo era índio e portanto 
todos éramos iguais ... isso foi desestruturando o sentido da tribo e 
tirando a vida dos guaraní e dos kaiowá da normalidade ... 

Meu pai logo percebeu essas interferencias... ele via tudo, ob
servava atentamente e procurava atuar sobre a comunidade esclare
cendo, tentando neutralizar as coisas ... 

Achoque antes de mais nada é preciso dizer que papai ajudava 
muito: ele era enfermeiro, conselheiro, pedreiro, enfim, era tudo e 
amigo ... todos gostavam dele e viviam andando atrás dele, consul
tando-o para isso e para aquilo... Pode-se dizer que ele era urna 
espécie de cacique ... Mesmo os kaiowá, apesar de nao serem exa
tamente iguais aos guaraní, vinham sempre a nossa casa e eram 
tratados como irmaos ... 

Quando chegavam os domingos, días em que os índios tem 
mais folga, muitos se reuniam em casa, faziam roda de conversa e 
eram longas horas discutindo os problemas ... Era nesses momentos 
que meu pai alertava as pessoas sobre o que estava acontecendo ... 
Pensando no passado e nas palavras de papai, vejo como naqueles 
dias ele já possuía urna visao dos problemas que depois vieram a 
acontecer e que estao ocorrendo até hoje ... 
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Ah! ... era tudo muito diferente ... lembro-me bem desses encon
tros, quando homens e mulheres se juntavam e participavam das 
conversas... É curioso que as rodas nao tinham hora marcada nem 
para comec;ar nem para terminar ... as pessoas iam chegando, se jun-
tavam ... nao tinha tempo determinado para nada ... aliás até hoje te-
nho problemas coro esta história de hora marcada ... Tudo era espon-
taneo ... o pessoal vinha passear em casa, chegava urna família, outra, 
mais outra ... eles iam sentando, batendo um papo, acertando as coi
sas ... Era nessas horas que se falava dos problemas da Reserva, do 
progresso do branco, dos problemas que estavam sendo provocados ... 
Meu pai sempre se dedicou muito a pensar em como o nosso povo 
deveria se comportar ... Ele valorizava bastante os estudos, achava que 
o índio tinha de aprender e que chegaria urna época ero que teria de 
trabalhar como o branca para sobreviver ... tanto ele foi coerente que 
fez questao que todos seus filhos tivessem escola... ele batalhou para 
que todos estudássemos, pelo menos até o primeiro grau .. . 

O trabalho do meu pai era mais de conscientizac;ao ... ele con-
seguiu algumas coisas, ainda que com dificuldades ... Houve urna 
época em que ele foi capitao pelo SPI, mas, como ele procurava ser 
crítico e agir como um verdadeiro chefe indígena, logo se indispos 
com o orgao ... Por causa do tipo de trabalho que ele exercia, era 
chamado de comunista, de agitador e esta marca continuou e existe 
até hoje estendida para toda a família ... eu também sou chamada de 
comunista ... Isso acontece devido a vigilancia e a crítica que tenho 
feito em rela<;ao a tu do ... Desde que papai morreu ele passou a .ser 
mais reverenciado pelos brancas de esquerda que pelos índios ... 
entre nós, na comunidade, há um esforc;o promovido pelas lideran
c;as para esquecer o trabalho do meu pai... O que ele fez foi algo 
"subversivo" e nao interessa para os capitaes que ele seja tomado 
como modelo ... Por outro lado alguns nao entenderam o trabalho 
do papai e acham que é melhor nao lembrar, que ele pertence a uro 
passado que nao volta mais ... 

Antes do SPI e da FUNAI havia muita alegria entre a gente ... 
naquele tempo ainda se podia ser índio de forma genuína ... havia 
muita danc;a e a se fazia a chicha, danc;ava-se bastante, rezava-se e 
se fosse época, havia também fogueira em tomo da qual as pessoas 
amanheciam conversando ... o convívo era intenso e os mais velhos 
transmitiam as histórias, tradi<;oes e sabedoria... os velhos eram 
respeitados e ouvidos ... era muito bonito!. .. Como passar do tem
po, com a vinda do progresso trazido pelas maos dos brancas, tudo 
foi se acabando ... 
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Há outros fatores que interferem diretamente no fim das tradi-
"' ~aes indígenas ... veja só: dentro da Reserva passa a estrada, bem 

dentro dentro da aldeia!. .. entao como podemos ter isolamento? ... 
Pense só na influencia da linha de alta tensao que cerca aterra dos 
índios! ... todas essas coisas foram deixando o índio cada vez mais 
distante do seu próprrio eu ... a gente foi perdendo a essencia de ser 
índio ... Na verdade a gente ainda tem vontade de ser índio, de ser 
a gente mesmo, mas ... nao tero ambiente ... 

A questao da identidade indígena é muito complexa... eu por 
exemplo tive toda essa educa~ao livre que descrevi e a~ora sou 
abrigada viver em uma sociedade que nao tero nada com1go ... 

Muitas vezes eu quero, mas nao possso participar de tudo que 
a cultura nhandeva me ensinou ... entao sou dividida ... Tenho de 
vi ver como branca para sobreviver: tenho de trabalhar, de terminar 
a faculdade, de lecionar segundo as ordens dos brancas ... entao nao 
me sobra tempo para ser índia... e ninguém pode ser duas coisas 
aos mesmo tempo... O meu caso ainda é bom, pois eu sinto que 
tenho estrutura para agüentar essa barra, mas as outras pessoas eu 
nao sei, nao ... 

Entre os grandes problemas que há na Reserva, um importante 
é a animosidade entre os terena e os guaraní e kaiowá ... Sabe? os 
índios nao sao a mesma coisa: há urna diferenQa cultural gritante de 
grupo para grupo ... as vezes esses contrastes nao sao visíveis para 
os brancas ... 

Tenho vizinhos, amigos e alunos terena e individualmente nos 
damos bem, mas terena nao é a mesma coisa que os guaraní e os 
kaiowá ... Nao é mesmo!. .. É dificil explicar, mas eles sao diferentes 
da gente ... Podemos até conviver e ter boas amizades, mas nao existe 
a mesma identidade ... O terena tero urna natureza inclinada a explo
rar os outros, a desprezar os demais ... acho que é por causa disso que 
há diferen~as ... Eles sao diferentes até fisicamente ... Entre os argu
mentos dos terena eles costumam debochar dos outros, dizer que nós 
somos vagabundos, sujos, que nao gostamos de trabalhar que come
mos isso e aquilo, tuda sornado foi criando urna distancia que hoje 
está muito grande e que nao tem caminho de vol ta ... Essas caracterís
ticas tribais sao tao evidentes que mesmo na escala, entre as crian~s, 
se notam os problemas ... eles aliás recriara as atitudes dos pais ... 

As questoes de diferencas culturais ficaram muito expostas e, 
como há detalhes do modo de vida de cada pavo, o cantata é 
sempre próximo do conflito e da afronta... afronta por parte dos 
terena que provocam muito ... 
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É difícil ver as diferencas ... os terena sao mais agressivos e nao 
perdem oportunidade de ataques ... os meninos e meninas guarani 
e os kaiowá por outro lado sao mais serenos e mesmo quando 
atingidos demoram para reagir ... eles ficam quietinhos no canto ... 
Eu tenho procurado mostrar que nao é certo ficarem calados quan
do alguém os ofende e que há direitos a serem defendidos ... 

Os jovens sao as grandes vítimas dessa situacao conflitante que 
cerca o índio ... eles muitas vezes nao conseguem entender o que se 
passa e sem ser índio nem branco ficam confusos ... eles vao para 
a cidade, veem tanto desenvolvimento, coisas bonitas, sonoras, 
cheirosas e voltam para aldeia onde nao tem nada daquilo e nem 
a quem recorrer ... entao naturalmente o índio se sente inferior ... 

Há também o problema da falta de justi~a dentro da aldeia ... os 
chefes sao muito corruptos e nao há espa~o para reivindicar ... esse 
problema é a inda mais sério para as mulheres. Nao há justica 
nenhuma para as mulheres dentro da aldeia ... Hoje ainda eu estava 
discutindo com urna ex-mulher de um capitao, mostrando as coisas 
que se passam em nossas lideranQas: é vergonhoso... Há alguns 
índios que atuam como brancos e falam das coisas internas da 
aldeia, em nome dos índios, mas de índios mesmo nao eles tem 
nada ... 

Os capitaes já pensam como brancas ... porque o índio em sua 
essencia nunca admite explorar o outro ... muito pelo contrário, um 
ajuda sempre o seu semelhante ... foi assim que nós fomos criados 
e gastamos de ser... As vezes os chef es falam para os jomais e dao 
informar;oes, até mesmo para os pesquisadores, mas falando pelo 
no$SO pavo, eles nao falam como se fossem índios ... 

Em relacao a exploracao da mulher, o caso é sério ... mesmo na 
FUNAI a gente ve situar;oes revoltantes ... há muita discrimina~ao, 
mu ita mesmo ... Tem mulheres que vao trabalhar nas xangas ou no 
corte das canas e sao superexploradas, ganhando menos e em muitos 
casos nem pagam nada ... se elas forero reclamar no Posto da FUNAI 
nao adiantaria pois nao conseguem nada ... Os gatos exploram muito 
as mulheres ... Além disso há o problema de explorar;ao sexual, 
principalmente no corte de cana ... é bom registrar que no momento 
esses casos diminuíram um pouco por causa da presenca da im
prensa ... é verdade que os jomais as vezes atrapalham e publicam 
notícias sensacionalistas, mas nesse caso tem ajudado ... Antes dis
so havia um exagero na exploracao da mulher... Para se ter urna 
idéia do nível de explorar;ao da mao-de-obra feminina saiba que 
antes das últimas regulamenta~oes, a maioria dos contratos para a 
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xanga eram de mulheres, exatamente porque era mais fácil explorá-
" -las, pagando-se menos pelo mesmo trabalho que os homens recebe

riam mais ... A FUNAI e as pessoas da Missao sempre souberam disso, 
mas jamais conseguiram fazer alguma coisa para melhorar ... Esse é 
um caso grave, aliás gravíssimo!... a maior parte das autoridades se 
omite em relar;ao a tudo isso e o fazem talvez por medo de perderem 
os empregros ou por temerem outras formas de repressao ... 

O problema das mulheres é mesmo sério, imagine que até há 
algum tempo atrás as mulheres, meninas de treze ou quatorze anos, 
eram vendidas ... Vendidas! ... Há atualmente alguns casos de acam
pamentos de homens que, normalmente, comportara de duzentos a 
trezentos índios que vao para lá, na maioria das vezes sem suas 
famílias ... estas pessoas quando nao estao trabalhando, a noite por 
exemplo, ficam procurando diversao ... 

Verificando-se o passado de muitas das mo~as que tentam suicí
dio vamos ver que elas já foram usadas de todas as formas nos cana
viais... depois que acaba o corte da cana, os índios voltam para a 
Reserva e lá a vida continua regularmente para os homens, mas, para 
as meninas que passaram por essas experiencias a coisa fica difícil. .. 
Felizmente este problema tern dirninuído porque gra~as as denúncias 
agora foi baixada urna lei proibindo a saída das mulheres ... 

Quanto ao fato de a maioria dos suicídios serem de mo~as e 
particularmente de jovens acho que é preciso considerar o signifi
cado da perda da identidade indígena ... 

Há rnuitas pessoas que estao estudando o caso, mas quase sem
pre sao de fara: jornalistas, pesquisadores de universidades, missio
nários ... essas contudo nao sao pessoas de dentro das tribos, nao 
sao índios ... Sei que sao pessoas preparadas e que tem muita sabe
doria, mas a meu ver o assunto tem de ser visto também pelo 
angulo do índio ... 

Como índia, como mulher índia, eu acredito que a maior causa 
das martes se deva ao fato de nós nao termos mais condi.;oes de 
vi ver a vida de índio... Somos divididas e sem sermos brancas 
ternos de aceitar aquele modo de vida e sendo índias nao consegui
mos viver a nossa cultura ... nao tem muita saída para a gente! ... A 
jovem nao tem rnais atividade na própria família, nao tem mais 
funcao em casa ... as meninas perdern sua identidade e sao obriga
das a trabalhar como bóia-fria, ou empregada doméstica, e essas sao 
fun.;oes que nada tero a ver com o passado e nem com o presente 
delas ... isso causa conflitos grandes ... Faltam perspectivas para a 
vida dessas mocas... Nossa bagagem cultural está fragmentada e 
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sem perspectiva ... Sei que isso é complicado e que há pessoas que 
nao concordara com minhas explicacoes ... mas é o que eu acho 
como índia, como mulher e como cidada brasileira ... 

Enquanto professora e corno alguém que mora na aldeia convivo 
bastante, e íntimamente, com os indios e posso dizer sem medo de 
errar que os jovens nao tem saída... O que fazer da vida deles?... A 
discriminacao para com o índio é muito cruel. .. Além de eles terem 
de deixar aldeia, quase criancas ainda, para trabalhar na cidade, vao 
em condic0es injustas: ganhando menos, trabalhando mais, discrimi
nados... quando voltam para a Reserva sentem-se frustrados porque 
viram coisas .bonitas na cidade que nao podem comprar ... Nem há 
divers0es para os índios, na aldeia nao há sequer luz ... 

Ocorrem também casamentos precoces~.. Como os índios se 
casam cedo, as meninas com treze anos já sao maes ... isso sem 
orientacao nehuma de controle da natalidade... Nada!... A média 
de filhos de urna famía é de oito filhos ... 

Meus alunas já sao um pouco mais velhos e procuro conversar 
com eles sobre o assunto ... busco fazer um trabalho de conscienti
zacao particularmente com as meninas... com os rapazas teria de 
ser com um homem porque os indios dividem muito estes papéis ... 
Como eu vejo que nós nao ternos saída, sem saber se estou certa ou 
errada, procuro convencer os jovens que acima de qualquer coisa 
eles devem estudar ... Tem, os índios tem de se preparar para o 
futuro, pois do jeito que a populac;:ao está crescendo a Reserva vai, 
logo, logo, virar urna vila como a do branca... entao eles tem de 
estudar ... 

Eu falo muito com as meninas para elas pensarem no futuro e 
que se casarem muito cedo vao arranjar filhos logo e vao ficar 
feias ... Aviso sempre que elas devem esperar, porque se casando 
logo sao rapidamente preteridas pelos maridos que nao pensam 
muito para largar delas ... eles arranjam com facilidade outras mais 
criancas ... Acredito que a melhor alternativa para as meninas é o 
estudo, porque assim fica mais fácil conseguir emprego e entao 
podem se sustentar sem a dependencia masculina ... A profissiona
liza.;ao pode ser uma saída ... nós ternos por aqui escalas do SENAC 
e se fossem facilitadas as formas de acesso seria possível uma 
melhoria para o problema delas ... 

A questao de virgindade entre os índios nao é nenhum proble
ma ... a sexualidade entre nós é algo bem natural e resolvido ... 
Desde criancas os filhos veem em casa a relacao do pai com a mae 
e eles crescem achando que aquilo é normal, sem problemas... O 
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mesmo se dá como parto, que também é tido como alguma coisa 
~comunitária e os animais sao sempre visíveis... Nao, esses tabus 
relativos ao corpo nao existem entre nós ... 

Ultimamente as coisas tem mudado devido a influencia das 
novas religioes invasoras ... As religioes sao terríveis para a cultura 
indígena, principalmente as pentecostais, as que estao chegando 
agora ... É uma loucura o que está acontecendo, por exemplo, com 
a idéia de pecado ... Pecado nao é coisa de índio ... Nao!. .. é coisa 
de branco ... Eu fui criada com princípios naturais e por isso nunca 
fui religiosa ... Minha educacao enquanto crianca foi influenciada 
pela Missao presbiteriana, mas a medida que fui crescendo acabei 
por deixar pois vi que nao tinha nada a ver comigo nem com a 
minha identidade ... E coma religiao que aparecemos conceitos de 
feio, errado, pecado ... Isso mexe muito com a cabeca dos jovens, 
principalmente quando eles estao comos valores culturais questio
nados ... Estrategicamente eu trabalho com as maes porque sao elas 
que influem diretamente nas criancas e na família como um todo ... 
mesmo os meninos até oito anos de idade sao atingidos pela influ
encia materna... Porque eu cuido em conscientizar, acho que atuo 
como papai... Penso como meu pai também quando considero o 
futuro... Agora na aldeia ainda há espaco para todos, mas o que 
acontecerá daqui a uns quinze anos?... Quando vejo as criancas eu 
fico pensando no que será o mundo delas... é preciso partir para 
estudo e profissionalizacao, senao nao haverá mesmo saída para os 
índios, nem como brancas ... O índio precisa se instruir para poder 
optar pelo seu mundo ou pelo do branco ... sem isso é impossível 
qualquer alternativa consciente ... 

Há políticamente, na minha situacao, muitas desvantagens pelo 
' fato de eu ser mulher, mas também há vantagens ... As vezes eu 

posso falar algumas coisas sérias e porque sou mulher eles nao 
fazem nada físicamente contra a minha pessoa ... mas, as vezes, o 
que a mulher fala nao tem penetracao nem merece respeito exata
mente por ser coisa vinda de urna mulher ... Meu pai por ser ho
mem pagou caro o fato de atuar... As antigas liderancas atacaram 
muito o meu pai. .. 

Sabe, para o índio sobreviver como indio precisa dominar o 
código do branco, saber as manhas deles para poder concorrer em 
todos os níveis, senao ... por isso é que acredito que a saída esteja 
na educacao formal. .. Ao mesmo tempo é preciso nao se perder a 
essencia indígena, continuar as rezas, as tradicoes... É preciso que 
o índio tenha certeza que pode dizer: serei branca quando estiver 
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fora do meu mundo, mas voltando para casa serei índio ... A aldeia 
é o lugar do índio, fara dela, no mundo do branca, só mesmo 
buscando maneiras de sobrevivencia ... 

Esse trabalho de conscientizacao tem de ser conduzido, é pre
ciso que haja uma lideranca e a atual chefia nao quer discutir co
migo por razoes óbvias... eles acham que eu estou interferindo na 
decisao deles ... na verdade eu estou é tentando alertá-los, mas nao 
é possível haver entendimento ... 

Um dos meus esforcos é tentar pOr em prática o ensino das 
línguas maternas como aliás manda a constituicao ... mas eles nao 
entendem isso ... Acredito que a volta ao ensino na língua materna 
é o primeiro passo para, pelo menos, nao se deixar morrer as tra
dicoes, mas, a própria lideranca tem feíto um esforco enorme para 
negar essa possibilidade ... eles mesmo fazem .trabalhos contrários, 
convencendo os país de que isso é bobagem, que língua indígena 
nao serve para nada e que eles precisam é falar portugues que afmal 
será útil para a vida deles ... 

Na verdade, se nao aprenderem portugues eles serao prejudica
dos, mas essa é urna problemática mais delicada porque nao é s6 
urna questao de aprender a língua dominante para poder sobrevi
ver, mas é também uma estratégia educacional, pois depois de falar 
a · língua materna por dais anos eles podem com mais facilidade 
aprender o portugues ... Pedagogicamente sabendo o portugués eles 
terao mais facilidade de transferencia dos sons de uma língua para 
outra ... nesse caso a crian~a caminha muito mais depressa ... con
trariamente nota-se que algumas crian~as demoram até quatro anos 
para serem alfabetizadas em portugues e isso exatamente porque 
ainda nao dominam a propria língua... do jeito que está, atualmen
te, a situa~ao é catastrófica ... a coisa acontece mais ou menos as
sim: o aluno entra com seis anos no pré-primário... entao fica s6 
ouvindo portugues por um ano ... no ano seguinte, por causa da lei, 
obrigatoriamente ele tem de ir para o primeiro ano primário ... en
tao, outra vez, ele passa um ano inteiro ouvindo... depois, gasta 
mais dois anos para ser alfabetizado ... Minha sugestao é que sejam 
alfabetizados na língua materna e depois facam a transferéncia au
tomaticamente de urna língua para outra... Nao é fácil esse traba
lho, pois mesmo tendo um bom relacionamento comos colegas de 
escola, aqueles que na.o sao indios se vAem amea~ados, em face da 
alternativa de outros professores, indios, virem a tomar seus lugares 
deles ... já há outro indios terminando o curso de magistério e entáo 
eles poderao adotar este recurso de ensino ... 
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Outro problema que vejo é o número de alunos na escola da 
" aldeia ... Somos apenas dezenove professores para quase oitocentos 

alunos e dos professores só dais falam guarani. .. os outros nao ... Há 
um projeto de abertura de escalas novas na Reserva pois há caren
cia de vagas e a prefeitura está determinada a ajudar, mas, neste 
caso o impedimento vem da lideran~a dos capitaes ... o problema 
que se estabelece é que eles querem monitores terena, e, eu colo
quei na minha lista os guaraní e kaiowá... mas como o líder é o 
representante da FUNAI e como ele tem respaldo fora da aldeia, 
logicamente escolheram os terena ... 

É um grande erro ter um representante de orgao público toman
do essas decisoes, porque as atitudes deles sao, sempre, filtradas 
pelas institui~oes ... 

Tenho exemplos vivos da atitude da FUNAI quando seus agen
tes nao queriam atuar segundo causas determinadas ... meu pai, que 
era funcionário desse orgao, foi muitas vezes pressionado e até 
transferido de lugar ... Urna vez papai ficou fora de casa, para tra
balhar, por cinco anos em outra Reserva ... isso porque ele denun
ciava pela imprensa e incentivava a reivindicac;ao dos direitos ... Eu 
nao sou a única na aldeia a ter essas opinioes, mas esses nao se 
manifestara porque tem medo ... 

Apesar de existirem cerca de dais mil índios que sao eleitores, 
acredit9 que é melhor que os partidos políticos fiquem fora da 
Reserva ... Muitos dos eleitores da aldeia só sabem assinar o nome 
e sao votos de cabresto, mas, daí a deixar os partidos entrarem na 
aldeia há urna distancia ... há urna coisa que me intriga muito e que 
diz respeito a esse problema: os índios muitas vezes valorizam mais 
quemé de fara, dao maior crédito aos visitantes que propriamente 
aos de dentro ... e, quem vem de fara, quase sempre ve o problema 
pela ótica do branca ... Eu pessoalmente prefiro nao trabalhar muito 
com pessoas de fara, confesso que tenho boa vontade em fazer 
alguma coisa com grupos da cidade, mas, eles mesmos nao me 
procurara, preferindo os homens ou outras pessoas mais dóceis ... 
isso talvez se deva a minha posic;ao de trabalho coma conscienti
zac;ao ... 

Quanto ao futuro dos índios, tenho me preocupado muito ... 
particularmente estou alarmada com os kaiowá ... tuda o que se faz 
na aldeia agora, o interesse repentino do govemo municipal, esta
dual e federal se deve á repercussao do problema do suicídio... se 
nao houvesse oconido o alarde da imprensa provavelmente ludo 
continuaría como estava... estas manifestac;oes contudo sao urna 
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faca de dais gumes porque o kaiowá nao vai conseguir acompanhar 
as propostas e a evoluc;ao dos outros... os kaiowá sao mais pobres 
e quase nao tem lavoura; entao ficarao sempre por baixo e poderao 
usufruir menos dos beneficios dados para a Reserva como um todo ... 
os kaiowá sao mais humildes, mais oprimidos e eles nao reagem 
imediatamente nem da forma que se espera ... O medo que tenho é 
que todo o empenho do govemo em mandar tratar, plantas e em 
melhorar as condic;oes gerais sirva para incentivar os guaraní, que 
sao pequenos agricultores, e principalmente os terena, que sao gran
des agricultores, mas achoque vai chegar um dia em que o próprio 
govemo vai concluir que os kaiowá nao aproveitaram tuda e entao 
eles podem acreditar que seja porque esses índios nao gostam de 
trabalhar e assim até proponha a mudanc;a deles de lá ... Veja que 
isso nao está tao longe de acontecer, pois há até um partido político 
que já está interessado em aplicar um dispositivo legal, que está na 
constituic;ao e que preve a mudanc;a de tribos ... e como o lugar nao 
é dos maiores e como os outros estao mais de acordo com os bran
cas isso pode ser possível. .. temo muito que os kaiowá nao chega
rao a ser como os outros e por outro lado eles nao deixarao de ser 
eles mesmos ... o fim é este mesmo: ou eles vao morrendo aos pou- . 
cos, a comec;ar pelos jovens, ou os velhos vao se desintegrando sem 
passar a cultura de uns para outros ... 

217 



. . 

13 

Carismático, o pastor presbiteriano aposentado, 
Reverendo Orlando. contou sua história sem 

que brilhasse uma fagulha de vaidade. Religioso 
f errenho, abriu-se gentil a comentários sobre o papel 

das demais religióes. Sensível as análises 
antropológicas e históricas, deu uma das mais 

expressivas entrevistas deste trabalho. 

Reverendo Orlando 



, 
entáo ela disse: "E mate ... 

é para tomar durante a viagem ... " 

Sou de Lavras, do sul de Minas Gerais, onde nasci em 1911 ... 
Ainda me lembro bem daquela regiao ... recordo-me da calma e da 
beleza daqueles días ... sinto saudade ... Quando rapazinho, viajava 
muito por aquelas áreas, descia do sul de Minas pelo Vale do Pa
raíba ... 

Eu estudava num colégio presbiteriano, que funcionava nas 
instala~oes do Mackenzie, em Jandira, próxima a cidade de Barue
ri ... Mais tarde, fui para o seminário em Campinas ... todas as férias 
voltava para minha terra e no caminho passava por Taubaté, Gua
ratinguetá, Cachoeira Paulista, Cruzeiro... em Cruzeiro pegava a 
Rede Mineira e de lá ia para o sul do meu estado ... Recordo-me do 
trem subindo a serra: máquina na frente e outra atrás... naquele 
tempo a bitola do trenzinho era estreita ... era bonito!. .. pena que 
acabou ... 

Tenho boas lembran~as do interior de Sao Paulo ... foi lá que 
conheci minha esposa, Loide ... foi na cidade de Suzano, exatamen
te no Lar das Flores ... Lar das Flores é um orfanato que ficava bem 
no alto, em um morro da cidade ... para chegar lá era necessário 
subir, do centro, reto uns dois ou tres quilómetros depois da esta
~ao ferroviária... Essa era urna entidade assistencial, mantida por 
um casal de cidadaos norte-americanos ... lá estavam abrigadas mais 
de quinhentas crian~as ... crian~as de todos os jeitos: negras, bran
cas, alemas, polonesas, sulinas, nortistas ... Minha mulher era urna 
dessas ... ela era urna baiana que havia chegado havia bastante tem
po, com uns dez anos de idade ... Eu a conheci já mo.;o, nos apro
ximamos, gostamos um do outro e acabamos casando ... esta rela.;ao 
durou até o ano passado, quando ela faleceu ... 

Foi por causa de minha mulher que acabei vindo parar aqui na 
Missao de Dourados ... Antes porém, Loide já havia vindo trabalhar 
na missao, com os índios, por tres anos ... veio e se apaixonou pela 
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tarefa ... se apaixonou de tal forma que nunca a deixou ... foi mesmo 
urna questao de vida ... 

Na primeira experiencia, minha esposa morou na aldeia, junto 
com os índios... primeiro perta de Aquidauana, com os terena, e 
depois aqui em Dourados. Aprenden a língua deles, se adaptou aos 
costumes e conheceu profundamente a alma daquela gente ... Loide 
aceitou muita coisa dos índios, mas confessava que urna coisa nunca 
conseguiu admitir: as formas de tratamento de saúde ... alguns dos 
métodos de cura que eles usavam a chocavam muito... Foi entao 
que resolveu estudar enfermagem ... 

Sobretudo ela queria ser útil, e a Missao precisava muito de 
gente especializada na área da saúde ... Quando nos casamos ela 
estava concluindo o curso em Anápolis ... 

Naquela época, eu estava trabalhando em Sao Joao del Reí e 
coincidentemente, como o diretor da Missao daqui havia ficado 
doente, tendo de se afastar, acabei aceitanto o lugar dele e vim 
como obreiro ... Assim juntava-se tudo: minha esposa que já havia 
trabalhado aquí, e que agora era enfermeira, e eu que estava dispos
to a servir ... ela já conhecia a regia.o e tinha muitos amigos, entao 
foi urna experiencia mais familiar ... Chegamos aqui em fins de 
1943 e ficamos até 1984 ... foi mais de quarenta anos de missao ... 
quarenta e deis anos, para ser exato: urna vida! ... Nós constituímos 
a segunda equipe e permanecemos na func;ao enquanto deu ... De
dicamos a vida inteira de trabalho para os índios ... 

A Missao Kaiowá foi fundada em 1928 coma chegada da pri
meira equipe ... Naquela leva vieram: um pastor, um médico, um 
agrónomo e um professor ... Pastor, médico, agrónomo e professor, 
achoque esta base revela muito da expectativa da missao ... era um 
projeto com vocac;ao para ficar e para viver atendendo os índios ... 
era mesmo urna causa! ... Desses só o prin1eiro era norte-americano, 
os demais erarn brasileiros, todos homens de boa vontade ... 

A Missao tinha um caráter religioso, mas é preciso explicar 
melhor isso para evitar que se confundam as coisas ... A idéia cen
tral era de "servic;o" ... servic;o a Deus a través do trabalho com os 
homens ... Havia um espírito de solidariedade unindo aquelas pes
soas: o médico era da Igreja metodista, o agrónomo da presbiteria
na, o professor da presbiteriana independente ... nao era mesmo 
urna equipe singular?... Eles pretendiam vi ver urna experiencia 
ecumenica e nada melhor que o trabalho comos índios para tanto ... 

O plano era esse: urna associac;ao de quatro obreiros, cada igreja 
mantendo o seu obreiro ... 
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A figura pioneira da Missao Kaiowá foi o do pastor Maxwell ... 
Alberto Maxwell era norte-americano e foi ele que optou por Dou
rados, para fazer o trabalho junto aos índios... Ao que parece a 
decisao foi cuidada e só se chegou a ela depois de muita labuta ... 
Ele viajou dois anos pelo interior do Brasil, a fim de definir o local 
mais adequado... Foi um longa viagem desde o Pará, Amazonas, 
norte do Mato Grosso, até chegar por aqui. .. depois desta vol ta, sei 
que ele continuou outras viagens, mas, finalmente, decidiu-se mes
mo por esta regiao ... Acredito que entre os critérios definidores da 
opc;ao do reverendo Maxwell estiveram a combina~ao de duas tri
bos - os kaiowá e os guaraní - que viviam juntas, na mesma área; 
a proximidadade do Paraguai e o número grande de índios também 
influíram ... Sem dúvida ele era um hornero de visao ... 

Inicialmente a primeira equipe nao morava na aldeia ... sabe-se 
que se estabeleceram na cidade e que compraram urna chácara na 
divisa da terra dos índios ... lentamente comec;aram a construir na 
vizinhanc;a dos índios: urna casa doméstica; a casa do missionário; 
urna pequena escola para o professor iniciar suas atividades ... la-se, 
aos poucos, compondo um trabalho social complexo e o mais com
pleto possível. .. 

Criteriosamente alargava-se a Missao que além do trabalho re
ligioso - que sempre foi discreto -, se caracterizava pela ac;ao 
social, abrangendo estrategicamente os aspectos agrícolas, educaci
onais e a área de saúde ... Sob esse modelo, aliás, foram construídas 
várias estac;oes missionárias no sul do entao estado do Mato Grosso: 
Caarapó, Amambaí, Taquapiri, Sossoró, Porto Lindo ... Todas man
tinham sempre o mesmo esquema de localizac;ao, sempre próximas 
da divisa coma aldeia ... este esquema de comunicac;ao é o melhor 
pois através dele facilita-se o transito dos índios ... Em todos os 
postos havia, invariavelmente, urna igreja, urna escola e um ambu
latório ... As obras sociais caminharam sempre junto a evangeliza
cao, mas, obviamente, respeitando-se os limites e o ritmo das op
c;oes ... 

O agrónomo seria urna figura-chave no desenvolvimento da 
Reserva ... desde logo se apresentava a questao da sobrevivencia do 
índio na aldeia... sem poder sair para grandes distancias, tendo 
gradativamente os recursos de sobrevivencia limitados, seria funda
mental ter alternativas para o abastecimento ... Ainda hoje o proble
ma da alimentac;ao dos índios nao está resol vido e nunca será acer
tado sem um firme projeto agrícola que implique a participacao dos 
próprios índios ... 
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O agrónomo da primeira equipe trabalhou dez anos nesta re-
" giao ... era ele que dava assistencia agrícola aos índios, ensinando

-os a plantar ... Quando ainda nao havia casa na missao, no comec;o, 
ele morava aqui e ali, até que se fixou no posto do Servi<;o de 
Protec;ao ao índio, o SPI. .. Esse era um arranjo conveniente, porque 
o diretor do SPI permanecia pouco tempo na Reserva devido aos 
encargos administrativos de suas casas de comércio, fazenda e outros 
bens pessoais ... entao o · agrónomo residia lá mesmo, na sede do 
posto... , 

A escola também existiu desde o comec;o ... E importante ressal
tar que os índios sempre se interessaram em enviar os filhos as 
escolas ... sempre foi assim e isso é urna coisa muito boa ... Nao 
saberia bem explicar quais as razoes para este fenómeno ... Nao cabe 
pensar que seria por interesse cultural, nao ... achoque eles confia
vam naquelas escolas ... além do mais há um espírito de imitac;ao 
muito forte entre os índios: se um envía os filhos para um lugar, o 
outro logo o segue ... 

Nunca ficamos sem médico na aldeia ... nunca, nunca ... a ques
tao da saúde sempre foi importante na missao ... A atividade médi
ca também é muito complexa, pois abrange urna esfera de poder 
concentrada nas rnaos das lideranc;as indígenas ... sernpre houve 
muita disputa e resistencia dos índios em relac;ao a medicina do 
branca, e, por outro lado nós sempre insistimos no atendimento 
médico, ainda que respeitando as opc;oes deles ... 

Quando saiu o primeiro médico, imediatamente, contratamos 
outro ... nunca deixarnos de ter um doutor para atender os casos de 
saúde dos índios ... Como tempo construímos o hospital e com ele 
ia se impondo um respeito as soluc;oes de saúde dos brancas ... foi 
entao, gradativamente, havendo urna aceitac;ao melhor do servic;o 
de saúde ... a medida que os índios se curavam ou tinham melhoria, 
conquistava-se a confianc;a dos outros que afinal reconheciam que 
nós nao estávamos tentando disputar o poder dos pajés ... A assis
tencia médica era parte importante do nosso trabalho, tanto que 
minha esposa e nossas tres filhas, que nasceram na missao, se en
volveram muito coma área de saúde ... desde o atendimento mais 
direto, até o trabalho na área administrativa do hospital, desenvol
vido pela filha mais velha durante muitos anos ... 

O trabalho da Missao é um exercício de fé e de paciencia ... lá eu 
fazia de tuda e principalmente assumia o que precisava mais no 
momento... sabe, estive tao ocupado com as atividades gerais que 
nunca tive muito tempo para aprender bem as línguas dos índios ... 
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aprendí, posso dizer, razoavelmente o guarani, mas s6 para o uso 
imediato ... Trabalhava na ~a, na igreja, no hospital, na escola, onde 
precisasse ... visitava os índios na aldeia, intennediava as compras 
para facilitar as coisas, evitando assim a exploracao pelos brancos ... 

Nunca houve recursos suficientes ... tudo era feito com extrema 
dificuldade e empenho... era necessário muita dedicac;ao... como 
era difícil! ... Urna atividade relevante, por exemplo, era o trabalho 
na horta comas crianc;as ... plantávamos mandioca, milho, um fei
jaozinho ... Sim, este trabalho de rudimentos de agricultura era 
significativo porque, além de tudo, as crianc;as ensinavam os pro-
prios pais a fazerem o mesmo... . 

O mais difícil é que nao tínhamos sustento garantido... como 
nao possuíamos verbas próprias e constantes, sempre estávamos na 
dependencia das igrejas de fora, de doac;oes espontAneas e de algu
mas campanhas ... O difícil, o difícil mesmo é quando esses recur
sos nao apareciam... ao longo dos anos houve casos dolorosos!. .. 

Quando cheguei a Dourados havia o SPI que depois, na década 
de sessenta, virou FUNAI. •. no tempo do SPI havia muita dificulda
de para se fazer qualquer coisa ... tudo era costoso e o pessoal, além 
de mal pago, tinha os rendirnentos atrasados dois, tres e até quatro 
meses ... Com a FUNAI, no início, houve alguma melhora, mas de
pois foi piorando e agora estamos ern dificuldade outra vez ... Em 
face dessas agruras económicas, foi se tomando necessário que nos 
estruturássernos até conquistar alguma coisa mais estável ... Um dos 
recursos que arranjamos para conseguir fundos foi estabelecer um 
secretário executivo da rnissao, o que contribuiu muito para a di
vulga~ao de nosso trabalho por todo o Brasil. .. 

A cidade de Dourados nao ajudava rnuito, antes parecia que 
Dourados nao queria reconhecer a aldeia que, afina!, estava em seus 
limites... Hoje a coisa mudou, Dourados é urna cidade grande e 
agora as pessoas sao mais sensíveis ... melhorou o nivel cultural da 
populac;ao e o tratamento da Reserva tamhém ... Tinha de mudar, 
pois como é que urna cidade pode negar o que lhe pertence? 

A prirneira ajuda que tivemos, desde que comec;amos o trabalho 
aqui, veio de urna senhora já falecida que enviou um donativo para 
urna festa de Natal. .. É!. .. de um modo geral foi assim mesmo ... 
urna ajuda aqui, outra ali, tudo muito circunstancial, esporádico, 
sern maiores cornpromissos ... e só!. .. Algumas igrejas nos socorri
am, é preciso reconhecer, mas afora elas... nada... o povo daqui, 
antes, nunca se empenhou em ajudar os pobres índios ... nao havia 
urn espirito de sacrificio por eles ... 
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O grande baluarte para a sobrevivencia e melhoria da Missáo 
"sempre foi minha esposa... ela nao media esforc;;os, ia para lá e 
vinha para cá, sempre. onde fosse estava carregando a bandeira da 
missáo ... O hospital, a escala, tuda que foi construído foi levantan
do com muito amor e com trabalho diuturno ... Foi tudo urna obra 
de amor ... puro amor ... A primeira oferta para construir o hospital 
veio de urna igreja do Rio de Janeiro.. foram as senhoras da Igreja 
Presbiteriana de Copacabana que se reuniram para tanto ... minha 
mulher viajava pelas igrejas e fazia palestras, animava as senhoras 
a ajudar ... foi assim que tudo foi sendo feito ... 

Dependendo dos desafios do tempo, tínhamos de ir respondendo 
de uma ou de outra forma... A tuberculose se tomou um problema 
seríssimo e nós ti vemos de atuar sobre ela ... foi necessário um esfoivo 
enorme, pois temia-se um surto de martes maior do que foi. .. Ti vemos 
de pensar em construir um hospital para tuberculosos e imagine os 
problemas a serem enfrentados! ... Houve um awa1io m~terial v~ios? 
de uma igreja da Holanda ... demorou sete anos para sair esse d1nhe1-
ro, mas um dia saiu... a Holanda entrou com 2/3 e o resto foi conse
guido depois com o estado e com outras campanh~s .... Allás, ~áo 
apenas o hospital da tuberculosa, como também o prrmeiro hospital 
que construímos aquí, em 1963, foi levantado com verba do Estado. 
Na época o Darcy Ribeiro era Chefe da Casa Civil e foi ele que liberou 
o restante da verba que faltava... Ele é urna figura interessante, é 
antropólogo, né? Entendía as necessidades dos índios, a importancia 
do trabalho ... sobretudo era sensível ao servic;;o que fazíamos ... sabe, 
ele foi um grande conselheiro ... 

Houve um caso específico em que Darcy Ribeiro foi mais im-
portante que de costume ... minha mulher o ouvia muito e quando 
se deu o surto de febre amarela e em decorrencia disso se multipli
cou o número de órfiios, a Missáo resolveu recolher as crianc;;as sem 
pais ... Logicamente nossa intenc;;áo era a melhor possível. .. Darcy 
Ribeiro percebeu que tentávamos fazer o bem, mas argumentou que 
iríamos acabar criando marginais ... sim, que iríamos alimentar a 
fragmentac;;áo cultural deles, que nao seriam nem índios nem bran
cas... Refletindo sobre as opinioes dele, Loide acabou por achar 
uma soluc;;áo: todas as férias mandávamos as crianc;;as, os oñaos que 
moravam na missáo, para a casa de parentes e amigos... No final 
quase todas as crianc;;as foram adotadas... Sobraram apenas qua
tro... ficamos muito agradecidos a ele por isso ... 

Primeiro nós tivemos um pasto médico, somente em 1963 nós 
conseguimos construir o primeiro hospital de clínica geral e, dada 
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a necessidade, foi feita a construc;;ao do hospital da tuberculosa 
mais ou menos 10 anos depois ... · com isso a Missao conseguiu uma 
projec;;ao muito maior e assim acabamos por ficar conhecidos de 
outras pessoas, de tribos distantes e das autoridades ... Entao come
c;;aram a vir para cá índios de todas as partes: do norte do estado do 
Mato Grosso, do Pará, dQ Maranhao ... eles vinham se tratar aqui e 
eram trazidos pela FUNAI e pela Aviac;;ao Nacional ... Quando estou
rou o surto de tuberculose, a contamic;;ao atingiu índices alüssimos, 
de cerca de 11 % da populac;;ao... foi mesmo coisa séria... depois 
baixou para 1 % e no presente quase. que nao há mais registros 
dela ... os remanescentes que ternos internados agora sao de fora ... 
recentemente voltamos a ter alguns novos casos, mas isso se deve 
a amplia~ao da miséria que voltou a rondar a aldeia... O trabalho 
de registro feíto pelo pessoal da tuberculosa é muito bom... eles 
montaram um fichário bastante completo, com estatísticas do mi
nistério da saúde, registraram todas as famílias e mantiveram um 
controle excelente sobre os resultados ... foi um trabalho exemplar! ... 

Com o correr dos anos, o hospital foi se diversificando e pas
sou-se cada vez mais a garantir o atendimento das pessoas com 
doen~as em geral ... urna das incidencias mais comuns é o bócio ... 
o bócio é um papo que cresce em algumas pessoas devido a defi
ciencia de iodo ... as índias tinham muito isso e entao vinham ao 
hospital para tirá-los ... Outra doen~a comum entre os índios e que 
nós tratamos bastante foi a leishmaniose ... ultimamente tem au
mentado muito os casos de leishmaniose ... estava quase erradicada, 
mas recentemente voltou a aparecer ... creio que agora está ressur
gindo grac;;as aos efeitos da pulverizac;;ao das lavouras ... 

A existencia do hospital implicou urna nova fase das rela~oes 
entre os índios e os brancos ... foi necessário despertar neles um 
certo sentido de responsabilidade pela medicac;;ao ... de início eles 
fugiam muito do hospital. .. era comum eles chegarem doentes e aos 
primeiros síntomas de melhoria, pronto: rua!... as vezes nem me
lhoravam... também é explicável essa atitude: hospital assusta até 
a gente e além do mais o índio sentia falta de suas coisas, de seus 
hábitos rotineiros ... 

Muitas gerac;;oes de indiozinhos passaram a nascer no hospi
tal... minha esposa era parteira - e das boas - e quantos desses 
que hoje estao por aí nao vieram ao mundo pelas maos dela?! ... 
Antes as maes davam a luz nos próprios ranchos, sem recursos, sem 
higiene nenhuma, sem água corrente ... ainda hoja existe este cos
tume, mas já é bem menor numericamente ... 
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Eu gostava muito de trabalhar aquí... Algumas vezes recebia 
"convite para sair, tentar outra missao, mas nunca quis deixar este 
lugar ... aquí come~amos e fizemos bastante ... o que nos afei~oava 
a esta aldeia era a obra social que fazia, e faz, muito sentido ... Os 
índios se referiam a gente como "papai'', "mamae"... Faz cinco 
anos que saímos da missao, mas até boje eles me chamam de "pai" ... 
eu me sinto feliz com isso... é a compensa~ao que se tem ... 

A Missao tem urna sede só ... construimos nosso centro ao lado 
do antigo posta da FUNAI ... lá moravam algumas familias kaiowá, 
guaraní e terena... só mais tarde é que os kaiowá mudaram para 
longe ... de qualquer forma mantivemos a sede onde ela foi plantada 
e nunca fizemos igreja dentro da Reserva ... apenas ternos na área os 
pontos de ora~áo ... nao ternos igreja dentro da aldeia ... 

Procuramos sempre dar muita assistencia e pedir pouco em 
traca ... se os índios deram alguma coisa, o fizeram por livre inicia
tiva, nunca lhes foi solicitado nada de retorno ... A Missao sempre 
soube da situa~ao de penúria · deles e passou a assumi-la como 
problema nosso ... A base ética e moral de nosso trabalho sempre foi 
o exemplo . .. nunca cobramos nada, é tuda apoiado no amor e exem-
plo ... e só .. . 

Esta terra é originalmente dos kaiowá e dos guaraní, aliás, eles 
sao etnicamente aparentados e a língua é praticamente a mesma, há 
apenas algumas pequenas varia~oes ... É difícil precisar quando os 
terena come~aram a vir para cá... Ouve-se falar que alguns deles 
vieram com Rondon ... como se sabe o general Rondon passou por 
esta parte do Brasil instalando as redes telegráficas. .. sua meta era 
proteger o país pelas suas fronteiras, interligando-o ... no antigo 
estado do Mato Grosso ele veio ·desde Corumbá e como nao tinha 
pessoal com conhecimento adequado da área, como os recrutas se 
davam mal comos problemas de isolamento, alimenta~ao e condi
~oes gerais da vida interioriana, resolveu valer-se do servi~o dos 
índios ... os terena foram os que melhor se adaptaram a essa tarefa ... 
foram eles que acompanharam o general no processo de aparelha
mento telegráfico para o correio ... ao que tudo indica, Dourados foi 
o fim de uma etapa do trabalho de Rondon e aqueles terena entao 
resolveram ficar por estas terras, convivendo comos kaiowá e com 
os guaraní. .. Eles gostaram daqui porque vinham do norte, de urna 
área de terra muito ruim ... originalmente eram de Aquidauana, um 
lugar de muita areia ... como o solo aqui é muito melhor, eles foram 
ficando... mais tarde chamaram os parentes e se estabeleceram ... 
Quando eu cheguei eles já estavam instalados ... 
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Naquele tempo, os problemas eram menores ... muito menores! ... 
Os índios se tratavam com menos animosidade porque havia terra 
para todos... os terena, vistos pelos olhos dos brancos, eram mais 
adiantados em termos de adapta~ao com os nao-índios... eram, 
digamos, mais desenvolvidos, mais apegados A atividade profissio
nal, disciplinados e atentos ... entre eles havia artistas, teceloes e 
ourives ... tem um que mora por perlo daqui que até hoje é ourives, 
trabalhando muito bem jóias ... o nome dele é Angelo e foi quem fez 
minha alian~a... Sempre foi mais fácil trabalhar com os terena, 
porque eles já falavam portugues e eram mais atentos ... 

De início havia dois capitaes, índios que administravam a Re
serva ... creio que palavra ca pitao foi criada por Rondon substituin
do a antiga referencia de cacique ... Quando cheguei, um dos chef es 
era o índio Ireno, um ótimo sujeito, sério, honesto ... Ireno é vivo 
até hoje e é evangélico ... como o outro chefe estava doente e nao 
podia exercer a lideran~a, era lreno quem tomava conta de tudo ... 
A presenr;a do chefe implicava urna autoridade moral importante 
na aldeia ... era respeitadíssimo ... hoje o chafe nao é mais moral
mente tao significativo, nao!... ele vale pelo poder que exerce e 
nem sempre seu prestigio decorre da presen~a de sua pessoa... o 
que se assiste agora é mais o uso da for~a ... 

Atualmente os problemas da Reserva esta.o bastante em eviden
cia ... é tudo muito público e o que acontece na aldeia aparece de 
urna forma deturpada nos jomais, como se fosse urna questao nacio
nal. .. O índio tem urna sensibilidade muito exposta ... muito mes
mo: é urna crian~a... urna criancinha que se ofende por qualquer 
coisa... sabe, é preciso muito cuidado para se trabalhar com os 
índios, pois eles sao muito sensíveis, se magoam com facilidade e 
a frustrar;ao deles pode brotar a qualquer momento ... 

Um dos principais problemas que vejo no comportamento do 
índio é a bebida ... É lógico que essa tendencia para a bebedeira nao 
é um fenómeno recente... mas tem se acentuado e tem sido cada 
vez mais conseqüente, porque o convívio com o branca o sujeita 
mais as possibilidades de bebedeira; por exemplo: urna coisa é o 
índio beber dentro da aldeia, outra é ele sair por aí pelas estradas, 
a noite, representando perigo para ele próprio e para os outros ... 
Creio firmemente que urna boa medida seria a proibi~ao de álcool 
dentro da Reserva ... houve um ca pitao que fez isso e tudo melho
rou, mas agora parece que franquearam outra vez e, pelo que vi 
outro dia a televisao tem mostrado que até crian~a está bebendo ... 
Bebida é urna desgra~a para o índio ... quando ele bebe fica fora de 
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si e por qualquer coisa se desgoverna e nesse caso o suicídio é urna 
" saída ... muitos índios se matam bebados ... é urna verdadeira tragé-
dia ... Eu tenho um caso que pode ilustrar esta situa~ao: conheci um 
índio muito bom, calmo, trabalhador ... ele fazia flechas para vender 
como lembran~a na cidade ... um belo dia, depois de vende-las, em 
vez de adquirir alimentos comprou pinga ... em casa a mulher e os 
filhos o aguardavam trazendo mantimentos e quando ele chegou 
comas maos abanando, come~aram abrigar ... a mulher ficou muito 
brava, discutiram muito e depois que a coisa acalmou ... ele pegou 
urna corda, amarrou numa arvorezinha, dessas bem pequenas, e se 
enforcou .. . tuda por causa de urna discussao coma mulher ... esta 
historia se deu faz uns dez anos, mas ainda continuara a acontecer 
casos semelhantes... Acho que a bebida é o problema mais sério 
dos índios ... atualmente ternos a terceira gera~ao de alcóolatras na 
aldeia ... o suicídio, pelo menos entre os homens, aparece mais, mas 
é apenas urna das decorrencias ... Sobo efeito do álcool o índio tem 
seus problemas acentuados... bebado ele perde a cabe~a ... 

O problema do suicídio nao é só dos homens ... as mulheres e 
as meninas também tem passado por situa~oes que as levam a 
morte... muitas morrem agachadas, ficam sentadas para poder 
morrer ... Pelo que se ouve falar atualmente, o maior número de 
casos acorridos se dá entre mullieres ... é um fato muito triste ... 

É preciso muito cuidado para se falar dos suicídios dos índi
os... lembre-se que suicídio nao é um problema só dos índios de 
Dourados ... Nós tivemos um presidente que também se suicidou e 
foi urna coisa bem triste, nao foi? ... O suicídio sempre existiu e vai 
continuar até onde for a vida humana... antes, entre os índios, o 
suicido era bem menor, agora ... agora tem aumentado muito ... é 
assustador, sem dúvida, mas nao é, infelizmente, tuda ... Acredito 
que para se falar do suicídio é preciso também lembrar os demais 
problemas ... afina} por que só ver este? ... ele é um dos dramas do 
índios, nao é o único ... 

A popula~ao está aumentando muito entre os índios ... os pro
blemas naturais desta prolifera~ao precisam ser bem entendidos e 
estudados, mas c:omo faze-los se os pesquisadores sequer entendem 
a lingua deles? E preciso preparar gente para trabalhar com os in
dios e isso leva tempo ... sem urna intensifica~ao cuidadosa do 
convivio e de estudos sobre os índios nada poderá ser feito... é 
preciso entender a mentalidade do indio... Nós conhecemos urna 
antropóloga chamada Lorena Bridman que morou aqui e que há 
mais de vinte anos trabalha com os índios ... ela credita o suicídio 
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ao aumento da popula~ao ... acha até que isso pode ser conseqüen
cia de um ciclo: a popula~ao aumenta e o suicidio também, na 
mesma propo~ao ... 

Todo mundo quer explicar o suicidio, mas no fundo ninguém 
tem explica~ao nenhuma a apresentar ... Os problemas do contexto 
interno da tribo sao sérios: quando chegamos aqui havia algo como 
quatrocentos ou seiscentos índios, boje há oito mil! ... a tendencia 
é mesmo o agravamento ... 

Há quem diga que os cultos religiosos, os velhos e os novas, sao 
responsáveis, mas eu nao acredito nisto ... Sou daqueles que acharo 
que a religiao sempre ajuda, orienta, beneficia e nunca, nunca 
mesmo, prejudica... Pessoalmente nao conhe~o os novas cultos, 
mas tenho conversado com alguns índios que me revelaram que 
entre os religiosos nao tem havido casos de suicícidios e eu acre
dito ... Além do mais é preciso lembrar que o índio gasta muito de 
religiao: se as igrejas nao vao até eles, eles vem as religioes ... Nao 
vai adiantar nada proibir a entrada de igrejas na aldeia... nada, 
nada... se isso acontecer eles virao para a cidade, como aliás já 
acorre aos domingos, quando eles vem, debaixo de sol ou chuva, 
para Dourados... Nao se esque~a: o índio é muito religioso e nao 
adianta alguns brancas pensarem que eles vivem sem igreja .. . 

Os índios sempre tiveram cantatas com os civilizados ... sem-
pre ... antes de nossa chegada aquí esses relacionamentos eram in
clusive mais vinculados a explora~ao económica ... aliás, existía a 
Companhia Mate e Laranjeira, com a qual os índios tinham rela~oes 
de trabalho ... eles saíam, deixavam suas familias e iam para os 
campos em busca de sustento extra... A presen~a da Companhia 
significou urna grave interferencia na vida tribal. .. o fator económi
co atuou como elemento de desagrega~áo das tribos porque influía 
diretamente na possibilidade do consumo de produtos disponiveis 
na sociedad e dos brancas, entre eles o álcool. .. 

O convívio com os brancas implicou urna revisao das formas de 
vida do índio ... muitos que viviam aleatoriamente nas terras em 
torno da aldeia foram despejados desses lugares, tendo de ir com
pulsoriamente vi ver na Reserva ... por outro lado outros vieram de 
fara, de outras aldeias, e depois de trabalhar periodicamente na 
Companhia, acabaram por optar pela vida na Reserva ... A aldeia era 
um pólo de atra~ao porque apresentava algumas vantagens para os 
índios: tinha hospital, assitencia, prote~ao legal ... Sabe, o mundo 
do branca é mesmo muito diverso daquele do indio... os dais até 
que podem se relacionar, mas jamais serao o mesmo ... um pode até 
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colaborar como outro, mas jamais serao a mesma coisa ... os fazen
tleiros parece que sabem muito bem disso... eles exploram os ín
dios... ah! como os exploram ... mas nunca os consideram sequer 
como trabalhadores: assim a nossa Missao se explica ... 

Por outro lado, os índios nunca conseguiram fazer da aldeia 
urna unidade produtiva capaz de se impor na vida económica de 
fora da Reserva ... Jamais!. .. Até parece que a Reserva é um lugar 
para se ter casa, família, urna espécie de enderec;o e de identificac;ao 
étnica: mais nada... o lugar de garantia do sustento da família é 
sempre fora da Reserva... Para aqueles, pouquíssimos, que conse
guem se estabelecer com as rocinhas na aldeia, a vida até que ape
sar de pobre significa algo estável. .. contrariamente, para os que se 
definem como trabalhadores de "fara", a desgrac;a é a mais constan
te companheira: saem, deixam a família sem recursos, as crianc;as 
comec;am a passar fome, vem a doenc;a ... A miséria está aumentan
do muito e isto tensiona a vida coletiva dos índios ... 

Minha mulher estava escrevendo um livro onde contava nossa 
trajetória de vida analisando a experiencia que ti vemos... ela che-
, gou a concluir alguns capítulos, mas veio a falecer antes de termi
nar o texto ... ela deixou os roteiros dos capítulos que faltavam ser 
completados e além disso existem muitas fitas, gravac;oes que ins
truem suas idéias... Com este texto, sobretudo, ela procurava dizer 
que a miséria está aumentando muito e que é preciso fazer alguma 
coisa ... é um apelo muito contundente e evidenciador de que algo 
está errado, pois seguidos anos de trabalho nao evitaram que os 
índios continuassem pobres, abandonados, a margem da sociedade 
dos brancos, pedindo esmola e pao nas ruas ... Loide era um pouco 
revoltada coma alienac;ao dos brancos e até teve alguns problemas 
em 64, em decorrencia disso... foram problemas até que ridículos 
pois como o Darcy Ribeiro era ligado ao presidente deposto e aque
le sendo amigo do pessoal daqui, houve casos de ter de prestar 
conta de ajudas para evitar a interpretac;ao - imagine!-, de desvio 
de verbas ... há um outro caso que é até engrac;ado: um aviao vinha 
sempre para cá trazendo índios doentes ou algum tipo de ajuda 
para a missao. Pois bem, certa feíta foi suposto que havia urna · 
tentativa de subversao - imagine só, aqui! aqui na Reserva ... 

Eu sinto que a cultura do índio está se perdendo violentamente, 
ah! como está! ... Ninguém nota o esfo~o que eles tem de fazer para 
se adaptar ... é urna tarefa monumental porque se exige que o índio 
enxergue o branco como branca, mas jamais se admite que este con
tinue a considera-lo enquanto índio... Os índios, por exemplo, tive-
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ram de transformar radicalmente seus costumes ... Os kaiowá gosta
vam de sair andando, sempre migrando de regiao para regiao ... agora, 
agora se eles saem, no mínimo, perd.em o lote de terra que tem ... 

Antes os índios eram teceloes, dominavam técnicas refinadas 
de fiac;ao e tecelagem... boje nao mais!... Minha esposa gostava 
muito deste assunto, aliás ela chegou a fazer urna pesquisa de cerca 
de vinte anos, onde analisava as diversas técnicas de tecelagem dos 
índios da América Latina, sob o critério comparativo... Urna das 
conclusoes a que ela chegou se remete ao fato de que os kaiowá sao 
os únicos que tecem frente e verso exatamente igual... somente os 
kaiowá, em todo território americano, conseguiram tal perfeic;ao, 
nem os terena erarn tao bons nisso ... Hoje existem poucas tecedei
ras na Reserva ... o material ficou escasso, nao há mais resina, falta 
matéria-prima bruta e nao há projetos organizados para a venda da 
produc;ao, assim o destino é também o "suicídio'' da produ~ao de 
tecelagem: é um outro suicídio... O fato de nao existir apoio para 
a produc;ao é, em parte, responsabilidade da FUNAI, que nao enten
de o significado da tecelagem e a ve como atividade económica 
apenas ... é urna pena!. .. 

Logicamente os dilemas da continuidade da cultura indígena se 
constituem em matéria essencial de nossas preocupa~oes ... urna 
das características mais comuns de nosso trabalho é que é fácil nos 
acusar de falhas que ternos no exercício da missao, mas se nao 
houvessem as missoes, o que estarla acontecendo aos indios? ... 
Nossa Missao nunca procurou desfigurar a cultura das tribos ... eles 
sempre tiveram e ainda tem espac;o para a manuten~ao de suas 
práticas religiosas ... Seus rituais também sao preservados de acordo 
com a capacidade deles em efetivá-los ... A chicha é urna prática 
que tem resistido e se adaptado as condic;oes gerais da populac;ao 
da aldeia ... 

Há alguns rituais indígenas que sao muito bonitos e que impres
sionam muito ... As maes, por exemplo, sao muito amorosas e quan
do, eventualmente, urna crianc;a morre, elas sofrem muito e expres
sam sua dor vertendo o leite do peito e depositando-o na cova da 
crianc;a ... isto além de ser um gesto bonito, revelador da afetividade 
maternal, demonstra a visao que o índio tem da morte e da vida 
eterna ... a idéia que elas querem passar é que a marte é urna mu
danc;a de estado e que os mortos da terra continuarao a existir em 
outro espa~o e, assim, é preciso facilitar o transito ... 

Sim, os índios acreditam na imortalidade da alma... a morte 
para eles é um estágio de transic;ao entre esta vida e a outra ... é urna 
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mudanca de lugar ... e só ... Urna vez assisti a um enterro que me 
'inarcou muito: era urna índia de dezesseis anos que tinha falecido 
de alguma doenca qualquer ... a mae, chorosa, colocou junto a se
pultura algumas coisas de que ela gostava: urna colher, um prato, 
uma peneira, enfim, suas coisas, material de trabalho e até orna
mentos ... chamava a atencao neste caso o fato de ter sido anexada 
aos objetos de estimacao urna latinha de água e um ti-;:aozinho de 
fogo que levava na mao ... fiquei curioso observando o que seria 
feito ... enterrado o corpo, a mae juntou uns gravetinhos de madeira, 
esquentou a água da "caneca" e olhando para mim entao ela disse: 
é mate ... é para ela tomar durante a viagem ... 

- "é mate ... é para ela tomar durante a viagem" - foi o que 
me disse aquela pobre mae ... "Viagem,. ... gravei esta palavra por
que é traducao perfeita do que o índio entende pela morte ... eles 
acreditam mesmo na morte como urna viagem ... a alma para eles é 
urna fala; sai uma fala, sai urna alma ... 

É impossível refletir sobre o suicídio dos índios se esquecemos 
a Reserva de crencas que eles guardam... a morte para eles nao é 
exatamente o que os brancos pensam ou querem supor ... 

Também nao me parece sadio acreditar que a religiao - qual
quer que seja -, pode ter influenciado a ponto de incutir preceitos 
sobre a vida, a morte e a imortalidade da alma ... No caso específico 
da nossa missao, jamais procuramos atuar sobre estas coisas ... ja
mais! ... A Missao combatia, isto sim, a bebida, mas, mesmo assim 
ensinávamos que fazia mal ao corpo, que prejudicava a saúde, que 
levaria o índio a uro enfraquecimento ... 

Há alguns costumes que sao perigosos e nós, aos poucos, pro
curamos atuar sobre eles nao para descaracterizá-los ou cristianizá
los a forca ... nao!. .. em casos como o tereré, esse mate que eles 
tomam todos na mesma bomba, ternos de mostrar que ele pode ser 
um ponto de contágio muito grande, pois todo mundo bebe aquele 
líquido que fica horas e horas guardando micróbios... é dai que 
também se transmite a tuberculosa ... independente de desqualificar 
um costume deles, o que procuramos fazer é mostrar o lado médico 
da questao ... Olha, os índios estao repensando sua própria cultu
ra ... eles nao sao tao passivos como alguns querem fazer crer ... eles, 
por exemplo, tinham costume de furar o lábio inferior, mas, hoje 
ninguém mais faz isso ... é um direito deles, nao? ... eles querem 
andar limpinhos, bem vestidos, com camisas coloridas e ter seus 
jeans ... eles podem, nao acha? ... Na cidade muitos índios se recu
sam a falar guarani e eu entando isso ... eles sao humilhados nor-, 
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malmente e por que haveriam de se expor a urna sociedade que os 
b . ? re a1xa .... 

Sabe, tem muita gente que só ve os índios bebados e os deca
dentes e, isso é urna pena pois nao conseguem enxergar os que 
estao bem ... é lastimável. .. Há muitos índios que deixam a bebida, 
que se esforcam e que nao se entregam as seducoos da _vida dos 
brancas, mas a estes ninguém presta atencao ... 

Minha esposa e eu trabalhamos aqui por mais de quarenta anos ... 
Dedicamos nossa vida e nossos melhores esforcos em prol dessa 
gente ... nunca, nunca mesmo lhes pedimos nada em troca ... sem
pre respeitamos as dificuldades deles e acreditamos em nosso tra
balho ... tudo o que fizemos foi por amor ... foi por muito amor!. .. 
Foi urna vida boa! ... tudo o que fizemos foi com muita fé ... Traba
lhamos muito e nunca nos preocupamos com recompensas ou gra
tidao ... Nunca!. .. e isso foi o melhor de nossas vidas ... nao espera
mos nada até porque a palavra gratidao nao existe na língua deles ... 

Os índios sao absolutamente sensíveis ... a gente pode fazer tudo 
por eles, mas se deixar de contentá-los urna única vez, eles se 
frustram e se derrotara ... é muito difícil entender, isso eu sei. Par
ticularmente, quem nao trabalha com os índios tem dificuldade de 
aceitar a lógica deles ... Alguém pode fazer noventa e nove coisas 
para os índios, mas se nao fizer a centésima, tudo que foi construí
do anteriormente pode se perder ... 

... Demos nossas vidas aos índios ... aprendemos com eles que 
a vida tem de ser urna doacao ... estou velho, trabalhei o que pude 
e estou feliz ... 
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Marina foi a provocadora de nossa visita. 
Profundamente interessada na Reseiva, é a pessoa, 

entre os broncos, que mais conhece a situafáo das tres 
tribos e quem mais disposifáo apresenta para o 

trabalho com os índios. Com intenfáo de aprofundar 
seus estudos ela combina: disponibilidade, obsetvaféio 

académica e tendencia assistencialista. 

14 
Marina 
Evaristo Wenceslau 



Montei um projeto 
híbrido de academico e social 

Nasci na cidade de Flórida Paulista, no estado de Sao Paulo 
onde viví até os 13 anos ... Sempre fui urna pessoa ligada a terra, 
principalmente gracas as influéncia do meu avo, pai do meu pai. .. 
Recordo-me das histórias que ele contava sobre as lutas e a expul
sao dos índios daquela regiao próxima ao rio do Peixe, onde ele 
tinha urna propriedade ... Depois de muitos anos, quando eslava 
fazendo a minha monografia de mestrado, descobri que esses índios 
eram kaiowá ... entao, muita coisa já me envolvía com eles muito 
antes de vir para Dourados ... 

De Flórida Paulista mudamos para Santa Fé do Sul, onde fica
mos por um ano... só depois minha famflia veio para Dourados ... 
Viemos motivados pelos negócios de meu pai, que trabalhava com 
máquinas de arroz ... na época, Dourados estava se desenvolvendo 
muito e parecía um lugar promissor ... de início minha família veio 
e fiquei, porque minha mae nao permitiu que deixasse os estudos ... 
Portanto, desde 1958 já conhecia esta cidade e gostei porque era 
diferente, mas era de qualquer forma um olhar de quem via a dis
tancia, de passagem ... 

Para a cabeca de urna paulista, Dourados era um manancial 
primitivo, algo próximo da condicao de mato puro ... apesar da forte 
atraca.o que sentía pela cidade, aquele quase-sertao nao dimensionava 
a perspectiva de estudo a que me propunha... Além disso minha 
mae sempre priorizou a formacao estudantil e quando foi para fina
lizar a decisao da mudanca ela fez valer sua opiniao: "Só iremos se 
Marina ficar para continuar os estudos" ... Permanecí em 
Adamantina, num intemato de freiras chamado Colégio Madre 
Clélia... fiz a quarta série, que corresponde a oitava de agora ... 
depois foi assim: magistério nesse colégio durante o dia, e a noite 
o científico numa escola estadual. .. mas nao era a toa o privilégio 
das saídas ... as irmas confiavam em mim, porque tinha um compor
tamento exemplar.~. 
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Quando terminei o segundo grau, meu pai faliu e para ajudar a 
"família precisei vir para Dourados e trabalhar ... nao dava mais para 
ser só estudante... Foi estranho de início porque nao conseguí 
adaptar-me a cidade ... gostava, mas era completamente diferente de 
toda minha experiencia de vida ... de qualquer forma tinha de agüen
tar, nao podia ir embora ... Cheguei em 69, com todas essas dificul
dades e além de tudo com problemas de saúde porque sou alérgica 
a poeira: foi quase insuportável. .. especialmente o mes de agosto 
desse primeiro ano foi um terror! ... Já em Dourados fui beneficiada 
por urna reforma na legislac;ao estadual e assim consegui emprego ... 
pode-se dizer que foi um benefício porque o govemador do estado, 
na época, exonerou os professores sem formac;ao básica; alguns com 
quinze anos de trabalho ... assim sobrava um bom espac;o para quem 
eslava chegando e tinha um diploma de segundo grau ... Conseguí 
urna vaga numa escala particular e outra numa estadual ... trabalha-
va 12 horas por dia: manha, tarde e noite . .. era muita coisa e só 
restava tempo de madrugada para preparar aulas ... ficava até 2, 3 
horas da manha acordada ... Parei de estudar por do is anos, porque 
aqui nao havia faculdade e nao tínhamos condic;ao de ir para fara ... 
quando instalaram a faculdade em Dourados lago entrei... fiz o 
primeiro vestibular e aprovada comecei a cursar ... 

Neste meio tempo vía o índio perambulando por aí ... para mim 
ele era um personagem especial, marcado pela carencia, pelas difi
culdades, pela fome visível em seu rosto... sua imagem social era 
miserável, de pedinte abandonado ... Por outro lado eu tinha um 
passado ligado a questao assistencial das favelas, trabalhando em 
comunidades pobres enquanto estava no intemato ... lá fiz parte dos 
jecianos, do grupo da JEC (Juventude Estudantil Católica), equipes 
de jovens que prestavam servic;os ... Mediante minha ''tradic;ao", o 
índio atraía muito ... Sempre fui dada a causas difíceis ... essa "ma
nia", aliás, vem desde que eu era bem novinha, e tem me acompa
nhado ... quando estava comec;ando a lecionar, em 69, trabalhei coro 
turmas a partir da quinta série, até o segundo grau, e era urna 
mistura entre aluno e professor que nao se sabia ao certo quem era 
quem ... e eu sempre do lado dos estudantes ... a diretora da escala 
nao quis me contratar para o ano seguinte, porque eu defendía os 
estudantes contra a prepotencia de alguns professores e da cúpula 
administrativa ... ela justificou que eu era muito nova e que mesmo 
conhecendo a matéria nao me queria ali porque era meio conturba
dora: arranjei outras aulas ... assim passou 69, 70 e em 71 finalmen
te comecei a faculdade ... 
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Esses dois anos, período entre a chegada a Dourados e o início 
da faculdade, foram muito importantes para mím porque passei de 
filhinha de papai a arrimo de família... era responsável pela fa
mília, que dependía muito de miro... Tao entretida estava, que 
demorei para ter tempo e buscar outras coisas para a minha propria 
satisfac;ao ... precisava de algo além das responsabilidades familia
res, de planejar aulas, de pagar contas ... queria fazer alguma coisa 
que me realizasse, e urna das alternativas foi continuar os estudos .. . 

Academicamente meu primeiro impulso era fazer helas artes .. . 
nao planejava fazer história, isso aliás nem passava pela minha 
cabec;a ... mas como qualquer faculdade do interior, a nossa teria 
limitac;oes nas ofertas de curso e é fácil imaginar que belas artes 
certamente nao estarla inclusa nas opc;oes... Fiquei dividida entre 
línguas e história, por serem ambas as áreas ligadas as humanida
des ... nao tinha outra escolha: era fazer aquilo ou desistir ... Passan
do no vestibular cursei história ... fazia história com perspectivas de 
aprofundar temas relativos a arte ... mas, ia aos poneos sentindo-me 
dividida entre a opc;ao pela história da arte e a tendencia inquietan
te de aliar o estudo a urna causa social. .. Convivi com o dilema por 
algum tempo ... 

Fiz a faculdade passando por vários problemas institucionais sé
rios, comuns as turmas pioneiras ... por fim, depois de discussoes com 
a direc;ao, vi-me com a classe tendo de concluir o curso em Campo 
Grande, viajando todos os dias ... Por outro lado, tinha de permanecer 
nos empregos: era urna maratona de trabalho, estudos e viagens ... 

Quando terminei a faculdade, as pessoas que haviam questiona
do o curso, ironicamente, passaram a ser convidadas para compor 
o quadro docente que se formava... em agosto de 75 urna colega, 
Irene, foi chamada para ocupar urna vaga, abrindo caminho para 
outros ... em janeiro de 78 entrei também como professora ... A prin
cípio apenas cabríamos o lugar de alguns colegas que foram afasta
dos do cargo ... como contudo eles entraram em atrito coro a dire
c;áo, enquanto corría o processo, a vaga nao podia ficar a berta ... 
trabalhamos durante dois anos, contratadas por vinte horas ... dava 
vinte e duas aulas, passava até do contrato ... Neste contexto nao 
havia condi~oes de desenvolver nenhum projeto de pesquisa ... ti
nha mesmo é de preparar aula... Na realidade, naquela fase, era 
urna "professora horista", trabalhava efetivamente, mas só com 
aulas... Quando surgiu nova oportunidade, meu contrato passou 
para quarenta horas, tive diminuída a carga horaria de aulas que, 
felizmente, decresceu de vinte e duas para dezesseis ... 
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Com estas transformac;oes, comec;ei a dar asas a minha antiga 
" vocac;áo de assistencia social, ainda que as pretensóes fossem remo

tas ... 0 alvo escolhido, claro, foi a comunidade indígena que saltava 
aos meus olhos como que exigindo que fizesse algo ... curiosamente, 
vinham-me sempre as histórias contadas pelo meu avo ... aquilo que 
ele dizia com detalhes heroicos passei a achar que nao tinha nada 
de bonito, que fora um massacre, uma coloniza~o de fato, e que 
deveria fazer algum trabalho em prol da comunidade indígena ... 

Montei um projeto híbrido de social com academico que, afinal, 
foi aprovado pelo meu departamento ... o projeto consistia na aná
lise do perfil do índio de Dourados... inocente, pretendia fazer um 
levantamento histórico sobre a Reserva ... assumo a minha ingenui
dade porque sequer fazia distinc;ao entre terena, nhandeva, e 
kaiowá ... para mim era tudo índio ... Também devo arralar como 
pressuposto da minha inocencia a pretensa idéia de que poderia 
contar com alguma documentac;ao e ter a ajuda dos orgaos públi
cos... o que ocorreu, pelo contrário, foi a abertura de um ponto 
crítico ... 

Com a continuidade do projeto, comec;ou minha lula em relac;ao 
a FUNAI. .. essa história foi mais ou menos assim: para me familia
rizar com as pessoas e comos mecanismos institucionais, fui par
ticipando da ratina do Pasto, fazendo as vacinas, encaminhando a 
documentac;ao solicitada de Brasília... assim ia conhecendo tanto 
as pessoas como o funcionamento da instituic;ao ... via suas 
potencialidades e também seus defeitos e automaticamente adqui
ría urna posir;;ao crítica ... Fiz isso durante 4 anos e ao fim, cansada 
porque nao conseguia efetivamente entrar na área, resolvi buscar 
auxílio fora. 

Tenho urna amiga, Irene, que possuindo urna chácara do lado 
da aldeia, se dispos a ajudar ... íamos sempre para lá, tendo de 
atravessar a Reserva ... entao passamos a ter um motivo "justifica-
do" para atravessar a aldeia ... 

Confesso que na aventura de trabalho com os índios tem sido 
difícil encurtar distancias entre o ideal e o possível... no caso de 
Irene, por exemplo, quando a convidei para entrar no projeto, ela 
teve de proceder a um exercício enorme para articular muitas coi
sas ... feito o convite, ela pensou, pensou e nao conseguiu fazer 
nenhuma ligac;ao academica entre as partes ... como ela era profes
sora de história antiga, logicamente nao havia relac;ao explícita que 
justificasse o trabalho, nao é? ... mesmo tendendo a ajudar-me ela se 
questionava ... "mas o que é que eu vou fazer nessa Reserva?" ... ao 
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que respondia ... "No mínimo vai dar-me um apoio moral" ... Bom, 
articulamos outro projeto, também de história da aldeia, submete
mos a apreciac;ao da Faculdade, tivemos aprovac;ao do departamen
to e partimos para a sua execuc;ao... entramos na área, mas, outra 
vez, qual nao foi a nossa surpresa quando aquilo a que nos propu
semos fazer - pesquisa histórica, contar o trajeto da Reserva -, 
nao era factível... nao havia documentac;ao e, de outra forma, o 
índio eslava saturado de pesquisadores... eram antropólogos que 
vinham de Brasília, curiosos de vários lugares, religiosos; e essa 
gente perguntava, perguntava, perguntava e por fim puxavam a 
malinha indo embora e nunca mais apareciam ... Eram, quase sem
pre, pessoas da FUNAI, funcionários que chegavam, faziam levanta
mentos e nao voltavam nunca mais ... ninguém nem ficava sabendo 
qual o destino dessas pessoas ... Mediante nossa insistencia o pes
soal do Pasto disse-nos o seguinte: "Olha, voces querem trabalhar 
aqui?... só que tem um detalhe: vao fazer aquilo que nós quere-
mas ... " 

Na época, em 78, houve um chefe do Posta, de nome Izanoel, 
que nos orientou, sugerindo que come~ássemos fazendo urna visita 
de cortesia e respeito ao chefe índio da Reserva que era na época 
o velho Ireno ... fomos pedir a devida autorizar;;áo e logo no primei
ro encontro ele deu-nos urna licao de vida ... Nessa oportunidade o 
cacique sentou-se e contou a história da tribo segundo o entendi
mento dele... e nós escutamos... ficamos um dia todo ouvindo o 
capitáo ... Saímos de lá perdidas ... eu estava totalmente tonta e nao 
sabia o que fazer, dado o inusitado da narrativa ... 

Pensamos muito e achamos difícil proceder a um estudo 
interpretativo ou coisa parecida... Chegamos a conclusa o de que o 
ideal seria comer;;ar por um censo ... afinal, um censo demográfico 
seria urna forma útil de cadastrar as pessoas e assim ganhar tempo 
para nos instruirmos melhor ... Fornas ao IBGE, pegamos o censo
-padrao e aplicamos na área. Conclusao: foi a maior furada porque 
nao era adaptado aquela realidade ... as perguntas eram até cómicas, 
assim: de que tipo é sua casa? é de alvenaria? tem empregada? qual 
a renda bruta familiar? ... Tentando urna leitura positiva desta expe
riencia devo dizer que serviu para uma coisa: nos levar de casa em 
casa, possibilitando urna conversa individual. .. isso permitiu co
nhecer e localizar o espac;o, saber da ocupac;áo da área ... 

Assim comec;ava a clarear a nossa cabec;a ... além do mais íamos 
sendo identificadas na área e quanto mais tempo passávamos no 
campo se estabelecia um melhor relacionamento, de confianc;a mútua 
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entre os índios e a gente ... Depois de trinta dias na atividade, ga-
l' nhamos o primeiro presente: doze espigas para cada urna, espigas 

de mil~o branca ... isso valeu muito, nao pelo fato de ser o milho, 
mas por ser o milho branca ... o sossoró que é aquele como qual se 
faz a chicha... Só recebem este presente pessoas respeitáveis e de 
confianfi(a. além do mais vinha de um líder, de um conselheiro de 
nome Agostinho ... A partir disto se estabeleceu um lavo muito forte 
entre Agostinho e nós ... na realidade foi Agostinho quem abriu as 
portas dentro da comunidade para a gente. 

De 78 a 83, apesar de pretendermos outra coisa, o que fizemos 
esbarrava nos limites da assistencia social, nada mais ... quase só 
assistencia social ... arrumávamos e levávamos remédios, consegui
mos urna máquina de costura comunitária que está lá até hoje ... 
através da prefeitura foi montada a escala de Agostinho ... Soube
mos pelo censo que eles queriam duas represas e com ajuda do 
governo do estado elas foram feítas... A história destas represas, 
aliás, é interessante porque de início nem passava pela nossa cabe
vª de que necessitassem ... fizemos a pesquisa e apareceu nos resul
tados ... Depois nós conseguimos, via universidade, os alevinos ... 
Assim fornas, gradativamente, ganhando a confian~a deles... Nem 
tuda foi linear neste trajeto, pelo contrário... de início foi um pro
blema porque Irene tem o sobrenome do marido: Rasslan... e ele 
tinha acabado de ser candidato a deputado estadual... as pessoas 
achavam que nós estavamos ali fazendo um trabalho político ou 
eleitoreiro, de busca de votos, e isso complicava a nossa proposta, 
exigindo determinafi(ao, paciencia e até malícia para contornar os 

, 
equ1vocos ... 

Materialmente nao recebemos nada, nunca recebemos! ... O nosso 
projeto inicial teve urna verba de apoio de 5 mil cruzeiros ... foi com 
este dinheirinho que a gente deu os primeiros passos ... depois, com 
algumas artimanhas pessoais, conseguimos outro fundo que enfim 
já reverten em caderno, lápis, borracha... rendeu a bomba para 
engraxar o tratar do grupo dos 40 ... 

No início, o fato de nós sermos mulheres trouxes conseqüencias 
interessantes porque dentro da comunidade, nas reunioes, há urna 
nítida divisao entre a esfera masculina e feminina... de regra eles 
fazem duas rodas: dos homens e das mulheres ... isto difere do ato 
festivo onde se misturam os sexos porque nao se completa a festa 
se eles ficam separados ... nas reunioes nao! ... a nao ser em momen
tos especiais ... entáo, nosso relacionamento ficava esquisito porque 
nós queríamos falar com o chefe da casa que oficialmente é o ho-

244 

mem ... no entanto, quem dá a última palavra é a mulher ... entáo, 
o que acontecía: sentava de um lado o homem para nos escutar, de 
outro sentava a mulher e nós, no meio, conversávamos ... estabele
cíamos o diálogo com o homem e ele argumentava... no final da 
conversa, curiosamente ele perguntava "nao é mesmo?", dirigindo
-se a mulher que eslava do lado, e aí, se ela confirmasse a conversa 
continuava ... 

Fomos aprendendo a nos relacionar com os índios e a ·medida 
que isso ocorria, passávamos também de urna fase do tratamento do 
assunto para outro ... entao nossa atividade transformou-se de um 
processo mais ou menos caritativo, evoluindo para urna preocupa
váo mais técnica ... inclusive trocamos a fase de assistencia social 
depois por outra de preocupafi(oes mais teóricas, históricas e daí 
evoluímos para estudos que resultaram na minha pós-graduac;ao ... 

O primeiro problema de relacionamento que nós enfrentamos 
foi com o chefe de Posto, porque assim que comevamos a atoar a 
pessoa que fazia a contabilidade da área - que depois foi delegado 
da FUNAI em Amambai - nao nos tolerava ... Além de nao gostar 
da gente pelo trabalho paralelo que fazíamos, houve outro compli
cador porque ele foi aluno no curso de administracao onde eu era 
professora e, infelizmente, ele nao era um bom estudante, nao tira
va notas boas e isso gerou um antagonismo ainda maior... ele esta
beleceu um relacionamento complicado comigo, como se eu fosse 
subversiva ... os argumentos que ele usava decorriam da esséncia 
das matérias que eu lecionava: economía política e política econo
mica ... como nos programas entravam questoes de política nacional 
e de desenvolvimento, e como estes assuntos poderiam ser suspei
tos, isso se transformou num drama... Ele se refería a mim como 
comunista, subversiva ... desafiava-me, dizendo ... : "Vocé vem para 
ficar agitando e nao é isto que o pessoal quer ... os alunos estao aqui 
aqui para aprender a fazer conta ... o estudante nao precisa saber se 
a política do presidente está certa ou errada ... 

A relaváo com esse chefe foi piorando cada vez mais e para 
poder continuar freqüentando a aldeia, íamos aprendendo a usar de 
alguns artificios ... Ele se esforfi(ava muito para nos manter longe da 
Reserva e tivemos de superaálo através de contatos com alguns 
superiores ... um exemplo disto é que para fazer o censo tivemos de 
solicitar urna autorizafi(ao vinda "de cima" - e que havia sido dada 
por 8 dias, mas que ficou valendo até o més passado -, assim nós 
continuamos entrando na área contra a vontade dele... usávamos 
aquela autorizac;ao mesmo ela nao tendo validada, pois era o único 
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papel como timbre da FUNAI e isso jntimidava ... pretendo guardar 
,.. este documento como lembrani;:a ... E lamentável que a gente tenha 

de agir assim ... a pesar de nós estarmos preocupadas em nao criar 
conflitos, algumas "autoridades" nos veem como ameai;:as ... 

Tudo que sei da aldeia aprendi no campo ... como nao sou ori
ginalmente da regiao, tive de partir para a observai;:ao e busca de 
informac;oes... Tudo no campo!... Li bastante, mas nao adiantava 
muito porque pouco existe sobre algumas especificidades desta 
aldeia ... além do mais nada supria o convívio ... 

Li o mais que pude sobre a regiao, passei pelos livros do Darcy 
Ribeiro, Meliá, Shaden, Nimuendaju e muitos outros... estes textos 
ajudavam, esclareciam no geral, mas muitas das particularidades da
qui ainda nao estao estudadas ... Logo ficou claro para miro que tinha 
de fazer um aprendizado da área e na área... de início eu nao conse
guía sequer entender que kaiowá também era guarani, e que o guaraní 
era nhandeva... nem imagina va qual o relacionamento entre terena, 
guarani e kaiowá, e porque estes nao gostavam do terena ... este apren
dizado foi até cómico pois era o próprio índio quem me ensinava ... 
houve um índio muito engrac;ado que apelou para o exemplo do ja
pones... dizia ele: "O japones chega perto da pessoa que fala o por
tugues e fala ero japones e o que é que voce entende? ... nao entende 
nada, porque nao fala japones... pois é, é a mesma coisa: o terena, 
quando fala em terena, nós nao entendemos nada ... entao ele nao faz 
parte do mundo da gente, nao dá para ... vi ver junto... e depois, eles 
vieram para cá de favor ... ", dizia ele ... A medida que se organizavam 
as informac;oos, comecei a perceber o significado de fazer um estudo 
sobre a comunidade, a vontade que brotava entao era diferente da 
intenc;ao inicial... O objetivo do trabalho nao se esgotava mais em 
praticar urna assistencia social disfarc;ada ... isto era algo superado ... 
queria proceder a um trabalho "científico" e neste intento, contudo, 
foi a comunidade indígena que estabeleceu o ritmo de trabalho ... 
como nós tinhamos interesse em chegar na área, olhar a Reserva, 
conviver, conhecer o dia-a-dia, comer o xipaguai;:u, ve-los fazer o 
xipaguac;u, como enfim queríamos apreender o índio como índio, 
precisavamos de tempo e confianc;a ... sem isso nao seria possível 
tentar fazer um trabalho "por dentro" .. . 

A medida que íamos progredindo na intimidarle do funcionamen
to da Reserva, fazíamos também algumas escolhas, procedíamos a 
selec;oes ... A mais importante delas recaiu sobre a valoriza~o dos 
kaiowá ... Por que nao o guarani ou o terena, caberia perguntar? Pela 
simples raza.o de que tuda que entra na Reserva, passa antes pelos 
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terena... até por urna questao de geografia o primeiro que recebe é o 
terena, depois é o nhandeva e quando chega a vez do kaiowá, nunca 
sobra nada... é o que está esquecido. Entao, nós queríamos fazer o 
processo inverso: priorizar o kaiowá, passar pelo nhandeva e chegar 
no terena ... A pretensa.o era grande, só que quando nós chegamos na 
área kaiowá, na regiao do Bororó, a problemática era tamanha que de 
lá nós nao conseguimos sair... Ti vemos de estabelecer prioridades 
como por exemplo no caso do ac;ude ... como as máquinas viriam para 
construí-lo, nós solicitamos ao govemo que retirasse o transito de 
carros do meio da aldeia e fizesse com que os brancas passassem por 
fara ... daí surgiu a oportunidade do outro ac;ude ... quer dizer, a co
munidade nhandeva também estava recebando benefícios junto com 
o kaiowá... só que o kaiowá primeiro ... 

Nós trabalhamos com o conceito de na~ao ou de tribo, nao 
operamos, por exemplo, com o conceito de área geográfica... nao 
era o lado geográfico do Bororó ou do Jaguapiru que nos interessa
va ... também nao trabalhamos com o conceito de religiao: presbite
rianos, católicos, pentecostais ... optamos pelo conceito de na-;ao ... 
a nac;ao guaraní, o grupo kaiowá e o grupo Ñhandeva ... Nesta linha, 
como o grupo terena é Aruate, ficava de fara ... mesmo porque estes 
eram os mais adaptados ao mundo dos brancas, em compara~ao 
com os outros dais ... 

Pode-se dizer que se estabeleceram tres tipos de atendimento na 
Reserva, por parte do branco: de um lado a missao, com um caráter 
religioso e assistencial; de outro, as instituic;oes públicas como a 
FUNAI, a prefeitura e o govemo do estado; e nós que somos franco
-atiradores... Só que tem um detalhe: a prefeitura e o govemo do 
estado só interferiam, ou só entraram na área, quando nós passamos 
a solicitar ... nunca de livre e espontanea vontade!. .. eles tinham de 
estar senda empurrados, solicitados ... Em certa medida nao é erra
do dizer que nosso papel é de articulac;ao ... 

A cidade de Dourados, para a ajuda aos índios, é um zero a 
esquerda ... nao só a cidade, como os intelectuais daqui também, o 
que eu acho piar ainda... eles acham que trabalhar com índio é 
coisa para quem nao tero nada o que fazer, é "papo" de historia
dor ... Contudo, este procedimento se alteran num segundo momen
to, quando o problema dos suicidios ganhou evidencia através dos 
repórteres que denunciaram o que estava se passando ... Vendo a 
relevancia dos fatos, alguns disseram: "É, agora voces estao apare
cendo" ... quando saiu no Fantástico entáo, aquilo foi dolorido porque 
Dourados virou noticia, do Mato Grosso do Sul para o Brasil e do 
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Brasil para o mundo ... alguns passaram a nos respeitar entendendo 
" que o que fazíamos tinha sentido, mas outros diziam em tom de 

deboche: "Viu só? Conseguiram!. .. " Estes juízos negativos criam 
uma certa barreira entre nós e o restante dos proprios colegas ... na 
realidade, o que nós fizemos foi "vestir'' urna couraca defensiva ... 
porque em certa medida tivemos de lutar ainda mais: coma FUNAI, 
com alguns colegas e coma comunidade douradense ... 

A maior parte da cidade de Dourados desconhece a presenca 
dos índios e da Reserva que está a 2 quilo metros daqui... é 
estranhíssimo, mas nas ocasioes devidas acontecem chás, desfiles 
de moda beneficentes para o lar das criancas, para o natal dos 
pobres ou dos velhos ... mas nada para os índios!. .. nunca!. .. Nao 
se trata nem de marginalizacao, é mais "apagamento" da figura do 
bugre ... Quando nós passamos a observar de perta a situacao, o que 
se percebe é o seguinte: o branco é pobre porque nao teve oportu
nidade ... o índio pede esmola ou pao velho porque é preguicoso ... 
Os brancas dizem que eles tem a melhor terra da regiao, e nela só 
plantara mandioca, milho e abóbora; nao fazem nada e ainda vem 
pedir pao velho ... ora! ... se alguem tem terra, tem casa e nao tem 
como se sustentar é porque é preguicoso! ... 

O que é difícil explicar muitas vezes é que por mais academicas 
que queiramos ser, no trabalho com a comunidade indígena, a gente 
tem de voltar a aspectos assistencialistas... nao se consegue fazer 
nada sem se planejar alguma · assistencia... Com isto acabamos por 
desenvolver estratégias incríveis, segundo as oportunidades... se 
precisávamos de cademo e era época de campanha política, pedía
mos, recebíamos e armazenávamos para usar no futuro; havendo 
outra campanha, sempre que viável, aproveitávamos para solicitar 
mais coisas para o tempo das vacas mais magras ... 

Nosso grande desejo era levar os servicos da universidade para 
a Reserva ... a agronomia, ao invés de fazer estágio na fazenda ou 
nas lajas de adubos, poderla ir para a aldeia auxiliar e também 
aprender alguma coisa co~ os índios ... no mínimo isto ia ser po
sitivo, pois permitirla um intercambio entre as culturas ... nem seria 
caridade, poderla ser um aprendizado, um exercício profissional 
entre índio e agrónomo ... Entusiasmadas com a idéia, chegamos a 
levar o Roboina, um professor de agronomía e diretor do Centro 
Universitário na época ... ele foi e voltou entusiasmadíssimo e nós 
mais ainda porque achamos que havíamos conseguido um grande 
apoio ... poderia realmente ter sido urna ajuda importante, afinal ele 
era o diretor da faculdade ... poderla fazer "misérias" ali dentro, e 
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principalmente um grande trabalho de agronomía... mas depois 
nunca mais voltou!... Tínhamos também um outro agronomo que 
pareceu interessado, doutor em fruticultura, mais especificamente 
em banana ... mas quando o levamos para conhecer o "campo" parece 
que se desinteressou ... Um que está na área boje fazendo um bom 
trabalho é o "compadre"... ele é um boliviano, fala guarani e é 
doutor em horticultura ... 

Estivemos muito preocupadas como sustento dos índios, con
siderando a necessidade de desenvolvimento de projetos dentro da 
Reserva ... Nesta linha estamos esperando verba para dar início a 
um trabalho com pequenos animais como coelhos, galinhas, patos, 
marrecos ... tudo funcionará a base de troca: alguém dá as galinhas 
e os pintinhos e depois que crescem, em troca tem de dar urna 
dúzia de ovos e urna galinha ... se desse certo, teríamos assim garan· 
tido o processo de reproducao ... o coordenador deste projeto é o 
Dimas, um amigo nosso ... Por enquanto é só ... nós queriamos que 
mais pessoas comprassem nossa causa, mas tem sido difícil. .. 

Nao!... a principio trazer a imprensa nao era nosso interesse, 
nem parte de estratégia nenhuma ... eles comecaram a se aproximar 
a medida que a questao dos suicídios ganhava sonorldade ... Vi· 
nham para Dourados, e como ninguém sabia nada sobre a aldeia, 
além da .Irene e eu, lago fomos interpeladas ... Antes dos jornais 
comecarem a noticiar, já vinhamos pensando nas causas das mortes 
e eu tinha levantamentos que, na realidade, a FUNAI nao possuía, 
e muito menos a própria imprensa ... O que acontecen foi que nós 
tinhamos uma série de informa~oes coletadas como correr do tem
po, e isto possibilitava alguma explicacao ... entao, todo o jomalista 
que chegava nos procura va para ter orientacao ... isto porque mes
mo alguns dirigentes da FUNAI nao conhecem a área, nem mesmo 
os próprios elementos da missao ... só conhece palmo a palmo quem 
mora ali ou quera convive, sabe onde estao os líderes, onde está a 
maior parte das vítimas ... só sabe isso quem se interessa e acompa-
nha os acontecimentos .. . 

Nós tentamos traduzir com o máximo de fidelidade o que vía
mos na Reserva, mas afinal acabamos nos sentindo guias ... guias de 
turismo para jomalistas que vinham para a Reserva... a imprensa 
vinha, nós recebíamos bem, nos sacrificávamos para dar uma boa 
assistencia e no final o resultado sempre estava aquém do que es
távamos esperando ... Ao mesmo tempo que tínhamos consciencia 
de que os jomalistas nos usavam, no início nossa esperanca era 
usar a imprensa para sensibilizar a FUNAI ..• achávamos que a FUNAI 
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seria sacudida pela divulgac;ao e acreditávamos que ela poderia 
"ajudar em alguma coisa ... era o que de mais imediato podaría ser 
feito para salvar as vidas ... A pesar da explorac;ao barata que a im-
prensa faz, creio que o balanc;o geral é positivo, afina} voces chega
ram aquí motivados pelo alarde que a imprensa fez ... 

O papel da imprensa é muito estranho neste emaranhado todo ... 
antes as coisas aconteciam e nao ganhavam dimensao pública ... os 
índios se matavam e ninguém ficava sabendo ... isso nos incomoda
va, e quando os repórteres comec;aram a noticiar, achamos que este 
era o único meio para tentar chamar a atenc;ao dos altos funcioná
rios da FUNAI. Entao, passamos a pretender conseguir uma atenc;ao 
mais imediata, por exemplo, para o grupo dos 40 coordenado pelo 
Albino, que precisa de verbas ... 

A imprensa foi atraída pelo suicídio... Quero dizer que só co
mec;aram a noticiar porque essa quantidade de martes em uma 
mesma tribo estava chamando a atenc;ao de pessoas, estudiosos ou 
nao ... além do mais toda publicidade dada pelos movimentos eco
lógicos e pela causa indígena em geral se emendava na questao dos 
suicídios dos jovens de Dourados ... Pelo aberrante número de mortes 
é que eles vieram... vieram sem que nós sequer pensássemos em 
comec;ar as denúncias por esse meio ... aliás, nós é que fomos 
contatadas ... Quando a Isto é, Senhor tomou a iniciativa, se comu
nicou coma universidade em Campo Grande e como lá sabiam do 
nosso trabalho, deram o nosso nome ... De início eles nao ·nos pro
curaram, mas aconteceu que ao chegar na Reserva, nao puderam 
entrar ... coincidentemente era um momento delicado na substitui
c;ao dos capitaes e os índios pensaram que eles haviam vindo para 
registrar... foi quando Biguá estava assumindo o poder... os conse
lheiros receberam os repórteres a revólver e facao!... imagine, o 
pessoal que nunca tinha visto urna coisa dessas ficou assustadíssi
mo ... Depois da Isto é, Senhor, comec;ou a chover equipes de repor
tagem ... primeiro veio a TVS e isso estimulou a vinda da Globo ... 

Nao!... a ingerencia político-partidária nao passa pela nossa 
cabec;a, dada a experiencia que ternos com os políticos ... eles fazem 
visitas de candidato quando precisam de voto e depois... também 
passamos por aventuras amargas devido ao sobrenome de Irene e 
nao queremos ser associadas a esse tipo de "ajuda" ... 

A religiiio, ou melhor, as igrejas tradicionais, por muito tempo 
desenvolveram um trabalho bom junto aos índios ... considerando o 
grau de interesse que é dispensado a assuntos dessa natureza, o que 
eles davam era realmente importante ... o incomodo comec;ou faz 
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menos de dois anos com as pentecostais ... nao que se tenha alguma 
coisa contra o conteúdo desta ou daquela religiao, mas quando eles 
estabeleceram o culto das 7 da tarde as 2 da manha, exigindo que 
os fieis passassem a noite inteira de jejum, ou com o recolhimento 
de dízimo progressivo, ti vemos que nos rebelar ... Enquanto o culto 
era das 5 até 7 ou 8, nao nos incomodava ... mas quando come~am 
os presentes e outras formas de atrac;ao que nao pareciam justas, aí 
comec;amos a alertá-los ... eles praticamente compravam os fiéis: era 
o zinco para cobrir a casa, porque nao tinha mais o sapé, urna 
roupinha usada ... Além do mais, quando o culto passou a ser du
rante a noite inteira, até a manha do dia seguinte, estabeleceu-se 
urna estratégia muito violenta: o índio nao podía sair do culto e 
realizar a sua própria chicha ... comec;ava assim uma política de 
afastamento do novo fiel da própria cultura ... 

Sao raros os chefes do Posta que nós respeitamos ... Em geral sáo 
pessoas desinteressadas, desligadas da problemática do índio, que 
ocupam o lugar, simplesmente para cumprir func;oes determinadas ... 
é difícil alguém com interesse legítimo vir trabalhar com a FUNAI ..• 

Que eu me lembre, bom chefe conheci apenas o Izanoel, a quem 
já me referí... ele era praticamente um Bororó ... branco de nasci
mento, mas era um Bororó... foi indigenista, tinha urna trajetória 
empenhada na causa do índio ... viveu praticamente toda urna vida 
dentro da comunidade Bororó, situada ao norte daqui... Para ele, 
Dourados era algo que nao tinha mais recuperac;ao, um projeto sem 
esperanr;a ... tanto isso é verdade que ele nao quis ficar aqui, prefe
ri u ir embora ... 

Eu confesso que ainda tenho esperanc;a, mas porque a propria 
comunidade kaiowá decidiu lutar ... sao os que mais resistem atra
vés da afirmac;ao do próprio processo cultural... as artimanhas que 
eles tem para a sobrevivencia assentam-se na educar;Ao familiar que 
mesmo com a interferencia da xanga nao se desmonta ... outro re
curso de resistencia se dá pela manutenc;ao da língua... Porém, 
chega-se a um ponto insuportável, quando as condir;oes sao tais que 
a perspectiva que resta é o suicídio ... Veja, por exemplo, que quan
do o pai se afasta da área e da familia, rompe-se sua participar;Ao 
no processo de educac;ao dos filhos... e em contra-partida, a mae 
fica sobrecarregada... isto resulta num acúmulo de atividade sobre 
a mae, e já isso causa transtomo suficiente para uma modificar;ao 
do comportamento ... outro ponto é que, por exemplo, se a família 
sai para a xanga, o que acontecía até bem pouco tempo, a casa vira 
tapera, fica abandonada ... o período de ausencia da área traz trans-
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torno na estrutura familiar e na economia doméstica também, po
" dendo aquela mesma família ter suas terras ocupadas e seus bens 

d ". " saquea os por invasores ... 
A grande prava de que os suicídios sao conseqüencia do alto 

índice populacional da Reserva está aparecendo a olhos nus em 
Amambaí. .. Amambaí é outra área em que os suicídios comec;am a 
aparecer ... já é possível verificar que daqui a 2, 3 anos vai acontecer 
o mesmo processo que vivemos boje em Dourados comos kaiowá ... 
é a mesma situac;ao daqui: há urna estrada cortando o espac;o, há 
proximidade da cidade, questao da rede de energia ... além do mais 
as pressoes dos brancas sao enormes ... 

Aqui em Dourados, os suicídios nao comec;:aram agora... mas 
antes eram no máximo dois ou tres por ano ... nunca chegou a 
acorrer vinte e quatro num só ano! ... vinte e quatro com morte, pois 
além destes houve vinte e seis tentativas ... Querer comparar a si
tuac;:ao anterior com a atual é impossível, porque sao mais de cin
qüenta suicídios no total, considerando que quem tenla suicídio é 
um suicida em potencial... . 

Existem basicamente duas formas de suicídio aqui na aldeia: 
enforcamento e envenenamento ... mas o enforcamento se expressa 
de duas outras maneiras: pelo enforcamento propriamente dito e 
pela asfixia ... a asfixia é mais complicada porque exige um requinte 
maior c;:omo, por exemplo, no caso das duas irmas que morreram 
juntas na mesma corda, cada urna numa ponta ... havia um pacto 
determinado: elas forc;:avam o corpo na direc;:ao oposta, ajoelhadas ... 
se elas ficassem de pé nao morreriam ... 

Nao existe urna manifestac;:ao especial quando vai acontecer um 
suicídio ... o que se passa geralmente é um abatimento, urna tristeza 
muito grande manifestada uns dois dias antes... os índios ficam 
tristes e calados, sempre olhando o nascer ou o por-do-sol... o 
horizonte é o ponto referencial em que eles se fixam ... alguns en
toam um canto nostálgico, choroso, como se fosse um canto de 
marte... parece mais urna lamúria... depois conversam com a fa
mília, fazem visitas as pessoas mais queridas... até que saem... a 
saída tem explicac;oes: ou para fazer compra ou para ver alguém ... 
só que nao retomam... quando chega a notícia, a morte em geral já 
ocorreu ... a melancolia é o primeiro sintoma ... nao é as claras, mas 
pode-se dizer que haja quase um ritual de marte ... 

É difícil afirmar ao certo quantos suicídios ocorreram este ano, 
mas vendo mais cuidadosamente nota-se que a maior parte foram 
de jovens índias casadas ... e dessas, a maioria, tinha seus maridos 
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trabalhando fora ... entao, acho que o acúmulo de func;:oes da mu
lher jovem, que se toma mae ainda quase menina, acaba sugerindo 
a fuga pela morte ... 

Além dessa causa central, agrupam-se individualmente outras 
razoes, como a violencia sexual contra a mulher sozinha ... a violecia 
sexual vem acompanhada de outras barbaridades como a invasao 
da casa ... Passada a fase da violencia em si, se a agredida nao for 
casada, o capitao ou o pai fazem pressao para que se case ... em 
muitos casos, se elas nao querem acabam se matando ... 

Fico sabendo dessas coisas, principalmente pela confianc;a ... 
depois que passam a confiar na gente, assim que fica claro que nao 
se quer nada em troca, naturalmente eles passam a contar o que 
acorre na vizinhanc;:a ... com o tempo a gente se torna um deles ... 
O código comunicativo entre eles é incrível. .. tudo o que acontece, 
todos ficam sabendo em urna velocidade espantosa ... no prazo de 
1 a 2 horas a área inteira toma conhecimento de qualquer coisa que 
tenha acontecido, e isso é realmente interessante ... Tenho um caso 
que pode esclarecer isto: logo que conhecemos Agostinho, partici
pamos de urna "comunicac;ao de vacina" ... chegamos na casa dele 
cerca de 5 horas da tarde, porque o Posto da FUNAI havia pedido 
que nós o avisássemos para que ele chamasse o pessoal para vaci
nar tal hora, quando o onibus passaria por lá ... apesar de já ser 
tarde, quando chegamos no tio de Agostinho que vive na terceira 
casa, o pessoal dele já sabia ... foi num espa~o de 10 minutos!. .. A 
transmissao funciona como um telefone sem fio: fala para o fulano, 
este fala para beltrano, e no espac;:o de muito pouco tempo todo 
mundo sabe do que está acontecenco ou do que vai acontecer ... a 
comunicac;ao para eles é ftindamental. .. 

- Acredito na aldeia porque acho que os índios vao encontrar 
urna saída ... tenho fé que estas martes sao ocorrencias cíclicas ... há 
alguns projetos "materiais", como o dos 40, que já estao em curso ... 
além deste, existem outros que gastaríamos de ver realizados e 
funcionando bem ... por exemplo, colocar em uso público urna 
farinheira; urn centro de saúde no Bororó, que já tem um enfermei
ro da FUNAI; urna assistencia médica e odontológica que já foi 
solicitada via govemo do estado ... 

Juntamente com a ajuda material, acredito na necessidade de 
reestruturac;:ao religiosa dos guarani e dos kaiowá... aí pode estar 
urna saída ... falo contudo da reorganiza~ao das formas de espiritua
lidade deles ... estou insistindo em que isso tem de ser planejado 
por eles, de baixo para cima ... 
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Nenito apareceu de repente no projeto. Foi a última 
pessoa que visitamos e dele recebemos ben~áos e li~óes 

de f é. Pretenden do se fazer rezador, aplica-se em 
ora~óes. Seu passado político o levou a situa~óes 

diffceis que agora ele quer esquecer. A gentileza e a 
perspicácia siio suas virtudes profundas. Tem um 

projeto de recupera~éio dos velhos cultos guarani, mas 
niio segundo os padroes "importados" do Paraguai; 

pretende os locais, "legítimos". 

15 
-Nenito Nhandeva 



Palavra é alma ... 

Nós todos ternos dois nomes aqui na aldeia: um dado pelo 
branco da cidade e outro pelo índígena mesmo ... Quando eu nasci 
foi o patrao do meu pai que escolheu meu nome, ele disse assim: 
" Deixe que eu batize o seu filho... " entao, recebi o nome branco 
de Cláudio de Souza ... mas sou conhecido na Reserva como Nenito ... 
Nenito Nhandeva é o meu nome de índio ... 

Tenho 70 anos de idade e nasci no Caarapó, que é urna regiao 
perto da qui, onde tem outras aldeias guaraní. .. nasci lá. Mas quan· 
do era bem novinho, meu pai me trouxe para cá ... tenho uma com· 
panheira que é mulher guarani, e, com ela tenho 4 filhos homens 
e 5 mulheres ... 

Além de cuidar da minha casa, sou rezador dos guarani ... quan· 
do alguém fica doente vem para cá ... se tem dor de barriga ... se está 
machucado... vem e eu curo com reza e remédios do mato ... mas 
a gente nao reza só porque está doente, isso nao! ... rezador também 
é ajudante de Ñhanderú, que é uma espécie de pajé muito podero
so ... Nao posso dizer que sou Ñhanderú, estou aprendendo ainda ... 
Um ajudante de Ñhanderú trabalha para aprender a rezar, é o que 
eu fa~o ... é muito difícil saber todas as coisas, conhecer as ervas e 
tuda mais ... ser rezador é ser um pouco como médico, como quem 
salva... e é ser aquele que ajuda a manter a paz ... 

A nossa reza é muito trabalhosa ... é preciso esfo~o para apren
der a rezar direito ... Reza de nhandeva leva tempo, muito tempo ... 
nao é de carreira que se reza, nao é nao!... E o material?... tenho 
tuda lá em casa: urucu, maracá ... primeiro a gente pinta a cara, usa 
o diegüecá ... pintar a cara com urucu é importante ... o urucu vem 
do mato, de onde o nhandeva veio e para rezar tem que estar com 
a cara pintada ... nao é qualquer um que pode fazer isso, só quem 
reza e quem ajuda ... 

Nós rezamos para tomar ar puro, para evitar doen~a ... até com 
essa nova chamada aids... Rezamos também contra a tempestade, 
contra gente braba, contra ladrao... Tem outras rezas que servem 
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para ajeitar casamento ... nascer filho ... Tenho tudo lá em casa: os 
" remédios, o material... todas estas coisas esta.o lá em casa ... 

Urna vez urna mulher da cidade me pediu para consertar a vida 
dela porque nao estava feliz. Nem ela nem o esposo ... eles estavam 
discutindo em casa, tendo muita briga porque em dez anos de ca
sada nao tinham urna crian~a ... e eu rezei com aquela senhora e ela 
teve filho e ... consertou o casamento ... 

E veja só: também posso enxergar essas coisas que ninguém 
ve... faz algum tempo, eu estava indo para meu trabalho e, de 
longe, vi urna casa num lugar que antes era mato ... vi e pensei que 
algum fazendeiro tivesse a construído ... acontece que nao era o que 
eu estava vendo ... no outro dia, passei lá de novo e vi, ao invés de 
urna, duas casas ... Parei. .. fiquei olhando, e, de repente, elas sumi-
ram ... desapareceram ... No dia seguinte, voltei lá e no mesmo lugar 
que elas estavam um dia antes, o mato tinha crescido e nao se via 
nenhuma marca das casas ... Nós, os nhandeva, ternos que rezar e 
muito ... eu quando estou triste vou rezar ... me concentro e fa~o 
minhas ora~oes quietinho ... rezando, rezando, rezando e ... quando 
vou ver, a tristeza já corren ... Agora tem pressao demais em cima 
do índio ... demais mesmo! ... é por causa disso que achoque ternos 
que voltar para a natureza, para os Ñhanderú guarani. .. 

Existem poneos Ñhanderú guarani, mas tem alguns que ainda 
sabem muito... eu, eu estou aprendendo, mas é difícil... muito!. .. 
mesmo assim acho errado trazar Ñhanderú do Paraguai ... muito erra
do ... por aquí tem Ñhanderú ... está certo que as pessoas nao nascem 
Ñhanderú ... nao ... vao aprendendo pela vida ... é como estudar ... mas 
tem que se desenvolver ... tem que aprender a advinhar também ... 
Nao é brincadeira ser Ñhanderú ... tem que advinhar quando vem a 
desgraca e avisar os outros... Sei de um caso que mostra o que é o 
poder da adivinha~áo: um dia prenderam um amigo meu chamado 
lnácio... prenderam e judiaram muito dele... depois, soltaram e ele 
avisou que dali a 3 dias iría chover e... veio urna tempestade!... o 
telhado da cadeia tremeu e quase veio abaixo ... 

Tem outro caso importante para contar sobre um Ñhanderú do 
Paraguai que foi preso .... judiaram muito dele, prenderam-no e nao 
sabiam quem ele era... Depois de ter apanhado, ele levantou e foi 
rezar ... rezou, rezou, rezou, e, de um jeito que só ele sabia ... Logo 
com~ou a ventar poeira, tudo escureceu ... muitas casas e telhados 
foram quebrados... uma confusao danada, com gente caindo, se 
machucando ... Relampejou em todo o céu e quando passou, foram 
ver na cadeia o Ñhanderú, e ele estava mortinho ... 
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Sabe, é difícil achar Ñhanderú bons ... existem alguns, mas está 
cada vez mais complicado encontrá-los ... eu, por exemplo, saí outro 
día por aí e encontrei dois... eram dois guaraní do Espirito Santo, 
urna gente que sabe e tem muito para ensinar ... conversei com eles 
e- vi quanta coisa eu nao sabia... Existem mulheres chamadas de 
ñhandesi que também tem esta sabedoria ... mas ·todos esta.o sumin
do ... Ñhanderú e ñhandesi é coisa rara de se ver, quase nao existem 
mais ... Por que? ... sao esses problemas aí, sabe ... os Ñhanderú tem 
sido muito atacados ... já faz tempo que os brancos tem tentado tirá
-los da nossa tradi~ao ... principalmente as igrejas dos brancas que 
nao gostam deles e tem feito tudo para afastá-los da gente ... Náo sao 
só as igrejas novas, nao ... nao sao só as pessoas da igreja 
quadrangular, ou pentecostais ... nao ... os presbiterianos também, 
desde o come~o tém atacado muito os Ñhanderú ... 

Antes dos brancas virem para cá, a vida era mais pura para 
nós ... antes, o nhandeva - porque antes, todo guarani era nhandeva, 
era esse o nome que tínhamos - vivia até 130 anos e nem conhe
cíamos médico, farmácia, igreja, nada destas coisas... Quando a 
mata era nossa, tínhamos remédios, frutas, ca~a e mel... mel do 
mato ... antes era bom ... A gente pescava peixe de sobra ... bonito, 
pintado .dava para pegar com arco ou veneno, e o lambari era pes
cado com anzol mesmo ... 

Antes, no tempo que vim para cá era uma maravilha ... já tinha 
branco, mas era pouco, e, mesmo os outros índios que existiam por 
aqui nao perturbavam ... digo isso porque hoje existem problemas ... 
problemas porque na Reserva chegou muito índio estranho, que nao 
é nhartdeva ... Gosto que guarani se case com guarani, para educar 
os filhos na nossa cultura, para nao perder como está acontecendo 
hoje ... acho assim, mas nao posso abrigar que os outros pensem 
igual a mim ... tenho uma filha que rnisturou com terena ... mistu
rou ... misturou, né? O que posso fazer? Tem de ser do jeito que a 
maioria quer, nao é? Eu, por exemplo, falo bem o guaraní ... na 
Reserva tem o pessoal do lado do Bororó que também fala bastante 
guarani... agora, tem um peda~o mais perto da Missao onde as 
pessoas já esqueceram essa língua, e, acho que lá nao tem mais 
jeito ... é muito triste ver que o jovem de boje nao quer mais apren
der guarani, mas tem que continuar tentando e tentando ... é pouco, 
mas, é tudo o que a gente pode fazer: ensinar ... 

O problema com os terena comet;ou em 1965, quando eles re
solveram vir para cá de vez ... eles vieram com tudo! lnvadiram ... 
essa história foi assim: existiam uns terena que moravam por aqui, 
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mas eram poucos, só duas famílias ... mas eles come~aram a receber 
" os outros, e, eu achoque isso nao pode ... daí, houve urna brigarada 

louca por aqui ... uma luta que resultou na marte de mu ita gente ... 
porque nós nao queríamos nos misturar com os terena ... eles sao 
muito diferentes da gente ... e entao, nós lutamos para que isso nao 
ocorresse... lutamos enquanto deu, mas nao adiantou quase nada, 
e eles acabaram vindo para cá ... em 65 ... as brigas continuaram por 
muito tempo, e, a pior de todas ocorreu em 1970 ... Era para brigar 
mesmo! Porque com a vinda dos terena, chegaram também os 
paraguaios e gente que nao era índio... todo mundo veio para a 
nossa terrinha ... e este pessoal aproveita mesmo! Depois vai embo
ra para Sao Paulo, um lugar melhor para estuda~, fazer curso ... ou 
quando progridem casam com branca e trazem para morar na Re
serva ... eles vao para a cidade, homens e mulheres também, conse
guem casamento, e vem para dentro da Reserva ... 

Nós nunca vivemos em paz com os terena ... nao é que nós nao 
gastamos deles, mas porque somos diferentes... Sabe o que é, os 
terena nao tem religiao ... viram crentes assim fácil, e, qualquer 
igreja que chega aqui na Reserva, eles entrara e se tornara crentes ... 
assim, de qualquer jeito... nós nao!... nós ternos o nosso culto, o 
nosso jeito de criar os filhos, o nosso jeito para fazer as coisas .. . 
mas isso antes ... só antigamente porque também já está acabando .. . 
e é esse o meu trabalho: manter a tradi~o ... 

Um dos problemas que os nhandeva e os terena estao tendo é 
o suicídio ... os índios estao se suicidando porque tem muita coisa 
que nao está resolvida na nossa comunidade ... e que precisa ser 
consertada... por exemplo, tem alguns capitaes que agem assim: 
quando um índio traz seu problema, o caso continúa sem· ser resol
vido ... até que o índio se cansa, vai para casa, e, lá se suicida ... Isso 
acontece mais com mor;a nova guarani-kaiowá ... e a maioria se 
mata depois de casos como ouvi um dia desses, de que um capitao 
escolheu o índio para urna menina casar e ela nao aceitava ... O que 
ela fez? ... foi para casa, tomou veneno e pronto: acabou ... Sei tam
bém de outro caso mais triste ainda, acontecen faz tempo: tinha 
uma menina - que nao era mais menina, era moc;a - que como ela 
estava sem m~rido, levaram-na para a prisao e nós nao pudemos 
fazer nada ... porque era muita polícia armada ... o capitao queria 
que ela se juntasse com um terena, um desses grandes do tamanho 
de urna figueira, e ela nao queria... daí, o capitao fez pressao e 
disse: "Olha, se voce nao se casar com ele vai ter que carpir. Veja 
só a enxada ... " e dizia: "Este índio nao tem mulher e está querando 
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vocé" ... mas a moc;a prefiriu carpir ... e o capitAo disse: entao pega 
a enxada aqui ... ela olhou para ele e disse que tudo bem ... só quería 
ir para a casa trocar a roupa para com~ar o trabalho ... foi e lá 
tomou veneno ... quando vimos ela estava mortinha ... Nao pode ser 
assim; está errado ... os nhandeva temo Ñhanderú para rezar ... para 
cuidar do povo, dar paz ... capitao de boje nao sabe as rezas, e nem 
conhece o índio direito ... . 

Mas antes dos terena, do paraguaio ... antes veio o branca, que 
diz que descobriu o Brasil, mas, nao foi assim, nao! ... o Brasil foi 
invadido ... e quando o branco chegou, falou para nós: voce é terena, 
voceé kaiowá e voceé guarani. .. e nós abaixamos a cabec;a e acei
tamos ... assim nao pode! Todo mundo era NHANDEVA! !. .. o bran
ca é que dividiu a gente e pos a discórdia entre nós ... E até hoje tem 
branca chamando a gente de bugre, xingando... nós nao somos 
?ugres! e ne~ índios ... os índios que eles falam é outra coisa, é da 
India, é para lá ... lá longe ... NHANDEVA é o nosso nome! quem 
nos chama de índio sao os brancas ... mas nao é assim, é nhandeva! ! 

O Marr;al era o meu irmao ... ele foi um homem que deu a vida 
pela tribo... trabalhador, honesto, nunca arrastou um centavo de 
ninguém, nem nunca roubou nada! ... entao, acho que o mataram 
porque algumas pessoas tinham ciúmes do que ele estava fazendo ... 
ciúme e medo ... até de mim eles tem ciúmes ... por isso, quando 
vem a televisao para cá o pessoal quer que eu nao fale nada... eles 
dizem assim: "Nenito, voce está aparecendo muito na televisao ... o 
que é que voce quer, hein?! ... ", e, eu falo para eles que estou 
tentando mostrar o meu trabalho com as coisas da natureza ... que 
estou falando para os brancas que eu tenho um projeto e que quero 
~onstruir um Oga-Possi para trazer de volta os verdadeiros 
Nhanderú ... é o que posso fazer, nao é ... se nao conseguir, o que 

• ~ ? ma1s vou 1azer .... 
Nao é todo líder que é Ñhanderú, nem o capitao... é muito 

diferente ... porque é antigo, mais antigo que o branca ... o Ma~al 
era líder também, mas nao era Ñhanderú ... Houve um tempo em 
que ele deixou a nossa tradir;ao, esqueceu o nosso sistema... mas 
depois voltou... voltou para ser como nossa tradi~ao nhandeva ... 
Ele estudou muito ... estudou do jeito do branca, mas no final viu 
que para ser nhandeva tinha que voltar a ser o que era antes ... 
vi vendo na aldeia, como o povo índio daqui. .. 

Tem muito nhandeva como o Ma~al que temo que dizer ... mas 
é muito difícil conversar com os brancas ... o Marr;al morreu por 
causa disso ... os orgaos da política nao deixam gente do meu tipo 
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falar ... quando eu quera participar das reunioes, dizer alguma coi-
" sa, eles lago dizem: "Nenito, Nenito ... voce nao pode falar porque 

aquí é lugar de líder falar ... só líder é que pode falar ... " Eles 
cercamos nhandeva do meu tipo e se insistir muito, já viu ... Eles 
dizem que eu nao sou capitao e que por isso, eu nao posso falar ... 
e é verdade, nao sou capitáo do jeito deles, mas assim mesmo tenho 
o que dizer ... O que quero dizer é que os. nhandeva tem que voltar 
para a natureza... o nhandeva saiu da natureza e tem que voltar 
para ela ... A gente de fora - desses orgaos - nao entande o que 
eu digo ... ela nem sabe o que é a natureza ... mas acho que é impor-
tante dizer para ela que ternos que voltar ao tradicional. .. O nhandeva 
é a natureza. Foi da natureza que se originou o nhandeva... das 
rezas com frutas do mato ... com mel. .. com plantas ... O nhandeva 
nasceu da floresta e foi dele que veio o matogrossense, o paraguaio 
e o brasileiro... do índio veio o argentino, o baiano, o cearense .. . 
tudo do nhandeva ... tudo come~ou com os nhandeva ... tudo, tudo .. . 
tudo come~ou na floresta ... 

O nhandeva guarani-kaiowá é muito religioso ... nós acredita
mos que depois que o nhandeva morre a alma dele continua... se 
o morto foi bom durante a vida, se tinha alma limpa, rosto limpo, 
mao limpa, entao Deus recebe... é difícil alguém ser puro... nós 
guardamos muita raiva no cora~ao ... olhamos um para o outro e 
dizemos "Hum! nao gosto dele ... hum! nao gosto dela" ... Nós vi ve
mos falando que nao gostamos das coisas, das pessoas e isto Deus 
nao quer ... Nós precisamos rezar para ver Deus e nao é fácil. .. por 
isso que eu digo que todo mÚndo tem que rezar para falar com 
Deus ... Só fala com Deus quem é humilde e bom ... só o que perdoa 
é que chega até ele.· .. Os crentes dizem que é preciso ir a igreja para 
rezar ... é nada... a reza que Deus quer é na natureza .. . 

Quem é ruim nao vai ver Deus ... nao vai mesmo! ... por exem-
plo, se alguém é matador e enquanto esteva vivo teve duas, tres ou 
quatro mortes, quando morrer vai levar em suas maos a carne das 
pessoas que matou ... vai chegar com um cheira imundo, com moscas 
em volta dele ... aí Deus vai dar para ele um castigo ... vai dar outro 
caminho ... Deus vai sumir com ele ... 

Nós ternos o cru~uambá ... o Deus que o nhandeva só pode ver 
depois da marte ... porque o cru~uambá é invisível. .. entao, só 
quando o nhandeva marre é que vai poder vA-lo... a gente só ve 
quando morre... Para a nossa tradi~ao, cada pessoa tem tres som
bras que no fim da vida saem do corpo ... urna sombra sobe e duas 
ficam no chao, na terra ... é por isso que quando alguém é enterrado, 
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colocamos as coisas dele ao lado do túmulo ... os sapatos, o dinhei
ro... nós levamos erva e fogo para esquentar a água... tudo fica lá 
onde é enterrado o corpo... a parte que vai embora é a alma da 
pessoa ... é a parte boa dela ... as duas outras que ficam sao a sujeira 
que nós tínhamos ... porque falamos mal da vida alheia e falamos 
por in veja ... entao as sombras que ficam no chao precisam de fogo 
porque estao na terra e quem fica na terra precisa de fogo para 
viver ... ninguém passa um dia sem fogo, ninguém ... entao a gente 
tendo essas coisas já pode morrer ... 

Agora quem morreu sendo urna pessoa boa, depois que encon
tra cru~uambá chega na própria casa e diz "oh! que coisa boa ... a 
minha casa!. .. aquí é onde está tudo que eu tenho" ... tudo que a 
gente tem já está lá ... entáo, a gente pode morrer mesmo! Que coisa 
bonita!. .. Um dia eu sonhei com o meu irmao Man;al. .. ele estava 
num lugar que era o tipo de um jardim ... mas era um jardim dife
rente, nem claro, nem escuro... e lá, o finado Man;al olhou para 
mim e disse: "Eu estou morando aquí ... ", ele olhou bem para mim 
e disse: "Ganhei 4 papagaios", e, entao eu entrei no lugar em que 
estavam os papagaios e era assim: tinha um tipo de urna árvore 
onde eles ficavam... é uma coisa tao linda que a gente nao pode 
nem falar... nao tem palavras para descrever o lugar ... 

Quando os nhandeva se acabarem virá urna tempestade ... por
que ele foi muito humilhado, muito judiado ... veja só o que fez a 
lei que protege o índio: nós nao podemos ca~ar, nao podemos pes
car, nao ternos mais fruta no mato, entao, o que sobrou para nós ... 
nao sobrou nada ... mais nada por aquí, nem mesmo mel. .. levaram 
tudo ... Quem mais tomou foi a política do branco ... dizem que é 
amiga, mas, nunca foi amiga do índio... nem sabe nada da gente ... 

O nhandeva nao tem ti do nada para ele na vida ... é humilhado 
desde que vieram os brancas para "tomar conta" do índios ... naque
la época tinha por aqui urna mancha de nhandeva ... eram urnas 12 
famílias... chegaram uns fazendeiros, que mandaram derrubar o 
mato para depois formarem as fazendas... assim que eles come~a
ram a querer tomar a terra para o lado da aldeia, arrumaram uns 4 
pistoleiros para mudar esses nhandeva para o sertao... entáo, vie
ram os homens a cavalo e colocaram todos para fora ... fazia muito 
frio, era de noite e os nhandeva tiveram que ficar pelados ... os 
pistoleiros estavam armados e a cavalo ... e os nhandeva, nao, as 
mulheres, enancas e os homens, a pé ... Cade justica? Cadé? ... os 
pistoleiros mataram todos... É por isso que eu digo que um dia, 
quando acabarem os nhandeva, virá urna tempestade louca... vai 
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relampiar, escurecer e a água vai levar tudo ... Ainda demora para 
isso acontecer porque tem guarani vivendo por aí e Deus gasta dos 
seus filhos ... e por isso vai querer protege-los, nao acha ... mas se 
acabarem com os nhandeva Deus manda chuva ... 

Tudo é servico de Deus ... S6 Ele pode fazer assim ... As pessoas 
estao falando que os suicídios acontecem porque tem feitico na 
aldeia ... nao tem nada! ... o que falta é reza ... o nhandeva precisa 
voltar a rezar do jeito que era antes, sem o branca ... só rezando as 
coisas melhoram ... a gente precisa voltar a conversar ... sem reza, os 
nhandeva esta.o ficando cada vez mais calados... agora eles falam 
duas, tres palavras e ficam quietos ... o nhandeva precisa falar ... 
Sem a fala, o nhandeva é como morto... Quando alguém marre a 
palavra sai. .. sai, nao sai? ... Nós ternos, como diz o outro, espírito ... 
entao quando a gente morre, o espírito sai e fica só o corpo, e o 
corpo sem o espírito apodrece em 24 horas ... palavra é alma ... saiu 
a alma, a pessoa está marta ... .. 

As vezes, mesmo sem morrer, a alma sai da gente ... quando 
levamos um susto e fazemos aquele "Ah!... Ih!... Ui!... " nesta 
horinha, a alma da gente sai. .. a gente se assustou, e a alma saiu do 
corpo, e, ela pode voltar normalmente ou nao ... é por isso que nós 
ternos que rezar quando isso acontece ... para chamar a alma de 
volta ... A nossa alma está sempre pronta para voar ... qualquer hora ... 
Quando acontece uma batida de carro - um desastre - nós vemos 
que a alma sai, e ternos que chamá-la de volta senao acabou, foi 
embora mesmo ... Quando alguém marre em acidente, foi porque o 
alma saiu e nao voltou ... na hora, o outro carro só bateu no corpo 
da pessoa ... 

A saída para o suicídio é a reza ... É a única solucao ... A reza 
para o índio é tudo ... é preciso muito cuidado para rezar ... rezar 
nao assim, nao! como as pessoas fazem: um minutinho só ... nao! ... 
reza é coisa séria! é preciso muito tempo ... tempo grande mesmo!. .. 
Nao é como agora que as pessoas vao rezar para arranjar namora
da ... para paquerar, como se diz ... O nhandeva tem que rezar no 
meio do mato, de madrugada ... nao pode beber, nao ... Deus é bom, 
e quer a gente limpinho para poder ajudar ... Também nao pode 
rezar no Oga Possi que trouxeram para cá junto com os Ñhanderú 
paraguaios ... este nao é legítimo, nao é o que a gente tem que ter ... 
este de agora é do Paraguai e nao tem nada a ver com as coisas dos 
índios daqui. .. é falso ... 

Eu tenho um projeto para fazer um lugar de oracao da nossa 
gente, da nossa tradi~ao ... é disso que índio precisa ... trazer 
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Ñhanderú; com os paraguaios nao vai resolver nada... nada... O 
guarani precisava mesmo é voltar a sua tradicao ... esta é a solucao 
que precisamos ... 

E agora, vou contar uma história... porque eu sei muita histó
ria ... muita mesmo! ... No passado, bem antes da época dos brancas, 
quando as nossas florestas eram habitadas somente por nós mes
mos, um nhandeva estava cortando madeira no mato ... longe ... bem 
longe!. .. ele estava preparando cocho para fazer a chicha ... eslava 
trabalhando e... de repente ele ouviu muita risada... muita mes
mo!... e ela vinha do poente. Ele escutou a risada e parou de tra
balhar ... ficou quietinho ... para descobrir de onde vinham os ri
sos ... De repente, a estrada se abriu ... do poente para o nascente ... 
e o nhandeva viu aquetas flores na beira da estrada... urna coisa 
muito bonita!. .. mas que ainda estava sem entender ... Nessa estra
da, ele via também as criancas brincando ... jogando pedras ... sor
rindo... e atrás das crian~as, estavam algumas mulheres... muita 
gente e ... tudo a pé, indo para o nascente ... Dali a pouco, aparecen 
um homem alto, vestido de amarelo, com um laco também amarelo 
na mao ... aparecen na frente do nhandeva e perguntou: "O que 
voce está fazendo aqui?" e o nhandeva respondeu: "Estou fazendo 
o cocho". E foi entao que o nhandeva perguntou ao homem ... "Aonde 
voce vai?" O homem apontou mostrando que ia para depois do 
rio... Quando o nhandeva olhou para lá, o rio estava se empare
lhando ao matagal da floresta ... e no ar, ficou o rio durante algum 
tempo... no ar! imagine só! O homem olhou para o nhandeva e 
disse: "Está vendo o canavial e o bananal? Entao, é lá que vou ... 
vou para uina festa... " O nhandeva, entao, perguntou "Quando é 
a sua volta?" ... e o homem responden dizendo que só depois de um 
ano... apenas um ano depois ele voltaria ... 

Mas o nhandeva continuou lá ... continuou a observar as crian
cas e as mulheres ... foi entao que ele pOde observar alguns ho
mens... que foram recebidos por elas... os homens - que eram 
muitos! - foram se encontrar com o nhandeva... conversaram al
guma coisa e se despediram ... disseram adeus ... adeus e ... quando 
o nhandeva virou em direcao da estrada e do rio, sumiram todos ... 
o mato tomou a se fechar ... o rio voltou ao normal. .. e o nhandeva 
ficou muito triste ... muito triste!. .. sentiu a ausencia daquela coisa 
bonita que ele tinha visto ... Depois, passados um ano, o nhandeva 
nao agüentou mais e ... faleceu. 
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Márcia foi para o campo como alguém interessada 
em história oral. Formada em Sociologia, entregou-se 
ao trabalho deste projeto propondo urna redefini~ao 

de sua vida intelectual. A identifica~ao com o trabalho 
fez com que ela ensaiasse reflexoes proprias. Maturada 

na intensidade da produ~ao deste livro, 
escreveu o que se segue: 

16 
Márcia 
Cristina Consolim 



Ao saber dos anjos 
aITOStamos nossos "eus,, 
em busca de uma fonte de mel ... 
Entregues ... 
ao saber dos homens 
arrastados aos outros "eus,, 
Anjos n6s, 
na eterna inocéncia do saber ... 

Talvez tenhamos desvendado, ou pelo menos tocado em algu
mas regioes sensíveis, através das quais os Kaiowá se comunicam 
com o mundo ... Estivemos também em contato com as interpreta
c;oes dos brancas que, ora .assumindo, ora ignorando os conflitos 
inerentes a esse processo, muitas vezes transpoom para o universo 
daqueles urna lógica etnocentrada ... 

Mas áinda urna questao perturba o nosso sono ... Qual é a men
. sagem que o grupo envía a si mesmo? ... Qual é o tecido sobre o 
qual se fiam essas mensagens? ... 

Por um lado, este tecido se afigura a nós com a frente e o verso 
espelhados e trabalhado por entre os fios da cultura Kaiowá ... Como 
um verso que nao esconde as "rasuras" de urna outra "verdade" que 
se queira mostrar... Assim sendo, seria justo imprimir aquilo que 
vemos o status daquilo que é?... Tateamos as rela~oes sociais, as 
formas políticas - instituidas ou nao - de organiza~ao, os valores, 
a cosmologia ... perfazendo um leque primário do que desconhece
mos talvez mais agora, do que no início do projeto ... 

A questao fundamental é ... Nao sabemos o que eles estao ten
tando dizer a si mesmos, porque nao sabemos onde moram as 
questoes essenciais da sua cultura ... Gostaríamos de ter as respostas 
desse recOndido mundo, onde a frente e o verso deixam aparecer 
aquilo que nao somos e cujo conhecimento abriria as portas para o 
crescimento de nossa própria cultura ... Mas essa descoberta requer 
um convívio mais íntimo e duradouro, pelo qual ap~a a delica
deza dos detalhes, a fina sensibilidade, e o saber cotidiano dos 
quadros em movimento ... A expressao longíqua do velho !reno tal vez 
nos de a medida da distancia que nos separa ... porque preferimos 
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ver as distancias, as diferen~as, ao invés daquilo que tanto se alme
" ja na ciencia; a aproxima~ao ... 

Para além das conversas, das representa~oes, fomos conduzidos 
a rezas, a músicas, a pe~as da cultura material, a op~oes sociais, que 
longe de formarem um quadro, deixaram seus reflexos sobre nós, 
insinuando as formas de urna outra existencia ... Como um camaleao, 
que movimentando-se sobre um galho de árvore, as vezes deixa 
aparecer suas cores, através dos contrastes coma madeira ... é assim 
que os Kaiowá apareceram para nós; no momento de reelabora~ao 
de sua própria cultura ... Assim como só podemos entender, ou 
interpretar o camaleao através do contraste com a madeira, que 
emerge em seu movimento, da mesma forma, os Kaiowá se revela
ram para nós através dos contrastes com um outro referencial, o da 
cultura ocidental. .. 

Os dais pressupostos básicos que assumimos ... o primeiro, qtie 
eles formam urna cultura, e o segundo, o de que nem por isso sao 
a frente homogenea e fielmente reprodutiva deste verso ... deu-nos 
o que pensar ... A assun~ao de um terceiro pressuposto, de que toda 
a cultura é dinamica e passível de diferenciavao interna, assim 
como de redimensionarnento no tempo, ainda que nos tenha dado 
urna "paz" temporária, nao resolveu os dilemas da decifra~ao da 
sua cultura ... 

Esse foi um trabalho de reflexao daquele que deseja falar, e 
acima de tuda de auto-reflexao da cultura do branco sobre si mes
ma ... De camaleao, sabernos o que eles querem que saibamos; aqui
lo que se dirige a nós ... Mas pouco ternos a dizer sobre o porque 
das escolhas, e toda a história que se antecedeu a esse grito ... E se 
é assim, tao bem dito nas entrelinhas de nossa experiencia com os 
Kaiowá, durante os momentos em que nos deram o prazer de sua 
companhia, é assim que deve seguir ... 

Fica claro, que nunca antes como agora, um grupo assumiu 
tanto essa vontade de mostrar-se, discutir suas escolhas conosco, e 
revelar parte desse mistério nao dominado por nós ... 

Nao é inconseqüente a decisao de um grupo de chamar a aten
~ao sobre si. .. A fo~a dos Kaiowá é tamanha, que mesmo correndo 
o risco de demasiada exposi~ao, assim preferem agir, supondo eles, 
que coisas possam ser trocadas entre os dais mundos, além de 
meras institui.;oes "falidas", que fingem representar seus interes
ses ... 

Sem dúvida, quern iniciou esse processo foram eles... e nós, 
apenas chamados pelo seu desejo de repensar as possíveis 
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intersec~oes... se houve um encontro, quera o propOs, marcando 
data e local, foram os proprios Kaiowá ... Nesta mesa de reunioes, 
ainda nao houve tempo para propostas ou afina~oes ... Tal vez por
que o branca ainda nao tenha aprendido a sentar-se devidam~nte 
numa mesa de reunioos, e a considerar o outro como digno de 
palavras ... Nao percebeu, entretanto, o quanto já está "fisgado" pela 
decisao soberana ... decisao consciente e assumida por parte de quem 
acredita tanto nos próprios valores, que nao tem medo de expo-los 
a aprecia~ao de um interlocutor ... 

De qualquer forma, sabemos que o que vai ou nao aparecer 
nesta mesa de discussoes, é aquilo que as partes pretendem mos
trar ... 

A pergunta é: há necessidade de se desvendar os rnistérios da 
cultura Kaiowá, para que experiencias possam ser trocadas? ... Pen
samos que nao ... Isso implica dizer que nao há necessidade de um 
estudo completo e acabado sobre a sua cultura, para que novas 
solu~oes sejam encontradas ... A necessidade de explicar urna cul
tura, de desvendar afinal de cantas o seu mistério, jarnais vai poder 
ultrapassar as vontades explícitas ou nao do grupo que se oferece ... 

Isso nao significa que estamos nos justificando por nao ter 
apresentado urna "verdade" da cultura ... Muito pelo contrário, 
estamos dizendo que qualquer projeto nesse sentido, requer urn . 
tempo e urna disponibilidade das partes, que nao foi o nosso caso ... 

Preferimos "dar mao a palmatória" e assumir a fun~ao outorga
da a nós pelos índios ... quem sabe a de mediadores, porque cons
cientes das indizíveis distancias que separarn os dais mundos ... 

Muitos antropólogos já trilharam e~ses carninhos antes de nós, 
e com instrumentos científicos talvez Jiais elaborados ou abrangen
tes, mas algo emerge de todas as experiencias ... Mais ou menos 
explicativas, as pesquisas sao determinadas por aqueles que, ern 
maior ou menor grau, em época e lugares distintos, quiseram trocar 
experiencias com a cultura do branca ... 

Em cada momento, algurnas vezes serao amplificadas, e outras 
silenciadas ... 

Entendemos que, a possibilidade de explica~ao de urna outra 
cultura é regida por aquilo que se quer dizer, e isso significa que as 
portas estarao sempre abertas para novas tentativas por parte dos bran
cas, e de acor<io com interesses novos de ambos os lados... Hoje 
sabemos que sao os Kaiowá os cientistas... e nós, os silenciados ... 
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contextualizando o 
suicídio 



Um anjo d'asas azuis, 
Todo vestido de luz, 
Sussurrou-lhe num segredo 
Os mistérios de outra vida! 
E a crian~a adormecida 
Sorria de se ir táo cedo! 

Al vares de Azevedo - "Anjinhoº 

Qualquer explica~ao sobre o suicídio é sempre comprometedo
ra porque suscetível a um sem número de interpreta~oes variadas. 
Mais vulneráveis, as martes autoprovocadas, vistas na sociedade do 
"outro" representam um multiplicador de labirintos e alternativas 
ainda mais fugidíos. Que dizer entao quando estas martes afetam 
diretamente um contingente de adolescentes, ainda quase crian~as? 
As mil faces da questao arrastam, confundem, enredam, intimidara, 
mas atraem. Atraem e desafiara provocando buscas e inquieta~oes 
que, enfim, de urna forma ou de outra, dada a inerente repercussao 
do suicídio, sao expostas a juízo. 

Quando os suicídios de um grupo submetido sao relacionados 
a a~ao dos dominadores, e assim que o nível de crítica da sociedade 
hegemonica se estabelece e se autocontempla como responsável 
pelo genocídio do "outro", levanta-se um pressuposto culpado que 
nos implica. Afinal, nao somos parcela do grupo dominante? Quan
do a vítima é o "nativo", estas reflexoes ganham foros de escanda
los públicos justificando a a~ao de vozes dissonantes que se somam 
gerando um formidável coro de pretensoes redentoras. Assim arti
cula-se um discurso que define perfeitamente os segmentos identi
ficados com o certo e com o errado. 

Decorréncia mais ou menos mecAnica, formulam-se falas mes
sianicas, difusas e contraditórias, mas dispostas a salvar as vítimas. 
Nestes casos, de regra, se repetem as improvisadas práticas 
salvacionistas consubstanciadas na vontade de corrigir os erros 
acumulados. No a.fil de algum acerto, os suicídios vistos de vesgueio 
sao assumidos como fragmentos de um massacre secular, e apres
sadamente se revestem de exemplifica~ao crítica ao sistema que o 
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gerou, como se evocasse um contraveneno ao processo de domin~
~áo. Este raciocínio todavi.a implica, d~ saída, ~~ i:nostrar ~s do~1-
nados como vítimas pass1vas e a sér1e de su1c1d1os ficana assrm 
como urna das "pravas" da submissáo aos dominadores. 

Paradoxalmente, os limites da simplificat;ao analítica destas mar
tes rondam as expectativas. Pelas vozes dos novas messias ficamos 
aturdidos com o volume dos suicídios e com a sonoridade dada ao 
caso. Entre revoltados e inertes procedemos como que jogados no 
limbo do suspense, aguardando os próximos acontecimentos. 

Sem parametros analíticos definidos, a opiniao sobre os suicí
dios fica legada a maos, as vezes, pouco escrupulosas que promo
vem reflexoes sensacionalistas. Implacavelmente multiplicadas, 
contudo, as informac;oes sobre essas martes se arranjam como gale
ría de infindáveis fantasmas a perturbar a paz de quem, conseqüen
temente, se preocupa com a condic;ao humana. 

Por outro viés, o exame social do suicídio é, para os estudiosos, 
um daqueles clássicos temas justificadores de qualquer silencio ou 
alienat;ao reflexivos. Porque, em última linha, extrai o problema do 
ambito do privado, desorganiza a lógica imediata das respostas sem
pre vocacionadas a ver esse fenómeno isoladamente. Como um fato 
social amplo, os suicídios contextualizados historicamente aliviam 
o exclusivismo explicativo psicologizante. Anulando pela prolifera
c;ao numérica, a morte autoprovocada perde o teor dramático indi
vidual para merecer quilates públicos. Assim suas possíveis expli
cac;oes formulam um estuário de múltiplas saídas onde as respostas 
plurais se validam. 

A passagem da marte singular para a esfera do coletivo se re
veste de significados novas e de difícil controle. Neste mosáico, o 
suicídio dos índios kaiowá de Dourados é um assunto que tende a 
mobilizar as reflexoes em vista da transcendencia e da sonoridade 
do problema. Dado que estas martes tem sido relacionadas com a 
abusiva dominat;ao dos brancas, o apelo a nossa responsabilidade 
inflama a opiniao pública nacional, principalmente dos estratos 
libarais e progressistas da populac;ao. Jogados para o plano coletivo 
nacional, os suicídios ganham a impessoalidade. Assim as martes 
e a repercussao provocadas arrastam esses fenómenos para o espat;o 
comunitário, do círculo interno da aldeia para o externo da opiniáo 
pública e daí, da esfera nacional brasileira, para outras ainda mais 
amplas. 

Por trágico que seja, por incrível que parec;a, este caso nao 
mereceu nenhum estudo mais aprofundado e o aumento das martes 
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insiste em clamar por analistas diversos que, dado o intrincado da 
matéria, tem se furtado do exame da questao. 

Nao seria justo dizer, por outro lado, que nada tem sido feito 
sobre a causa indígena. Como um todo, genericamente, nao tem 
faltado debates fomentadores de políticas protecionistas, mas, estas 
investidas, quase sempre se debrut;am sobre o índio como um todo, 
trocando a vista do particular,da cultura ameac;ada, pela ampla, do 
índio fundido no genérico. · 

O específico dos kaiowá de Dourados exige cuidados detalha
dos. Em muito, é verdade, eles sofrem dos tormentos comuns aos 
demais índios, mas, há algo de extremamente particular que tem 
feito deles agentes de urna reac;ao inusitada: as crescentes martes 
por suicídios, particularmente de jovens. Estas contudo tem sido 
percebidas perifericamente. Nao faltam aqueles que vendo de ime
diato, relacionam os suicídios com a autodestruic;ao do grupo que, 
sem alternativas, escolhe a morte como refúgio. Neste exame dra
mático reponta urna visao romantica que, contudo, é logo desmentida 
se aliada a urna outra problemática irma: o largo aumento 
populacional da Reserva douradense. 

Com íntima rela~o, na proport;ao do implemento numérico da 
morte por suicídio dos kaiowá, nota-se o expressivo aumento 
populacional desse grupo. Aliados os dois fenómenos, tem-se que 
seria ingenuo considerar um desprezando-se o outro. Vinculadas as 
duas faces da questao, o aumento demográfico e as martes 
autopromovidas, ambas podem se explicar como um só fenómeno, 
de comunicat;ao política, tanto dos índios entre si, internamente a 
Reserva, quanto dos kaiowá com os brancas. Há um nítido vínculo 
de determinac;ao entre a parcela que se mata e a . que se prolifera. 
Urna, a primeira, como que lanc;a um canto de morte alertando 
sobre os dilemas que atormentam a tribo; a segunda, impoem-se 
como vontade de sobrevivencia do grupo que afirma a resolut;ao de 
crescer. Senda que desde 1987 houve pelo menos 67 suicídios, 
deve-se contracenar este total com um aumento da popula~ao da 
Reserva que saltou de cerca de cinco mil em 1983 para, mais ou 
menos, oito mil em 1991. E nesta seqüencia, o que dizer da média 
de filhos da tribo estar em tomo de oito por família? 

Ainda que este trabalho nao se propusesse a proceder urna 
análise estastística, historiográfica ou de revisao da literatura exis
tente sobre o suicídio, seria impossível nao relacioná-lo, mínima
mente, com os temas clássicos da matéria, particularmente aqueles 
levantados desde Durkheim n' O suicídio: estudo sociológico (Pre-
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senc;a, Lisboa, 1987). Ainda que escrito em 1896, remetendo-se a 
EUropa do fim do século passado, algumas sugest6es derivadas desse 
debate nao podem ser esquecidas, pelo menos para o confronto das 
conclusoes aqui procedidas. 

Urna das questoes básicas relativas a reflexao sobre a morte 
autoprovocada se remete ao "contágio" ou "imita~o", e, é fácil 
conferí-lo como também existente entre os índios douradenses. 
Cotejada com a circunstancia européia, contudo, verificamos que 
em nosso caso dais pressupostos a respeito da "imita~ao" sao ques
tionáveis: 1) que o suicídio, apesar de ser contagioso o é "de indi
víduo a indivíduo" sem que a imita~ao chegue a propagá-lo de 
maneira a afetar a taxa social dos indivíduos; 2) que "suas conse
qüencias sao sempre muito limitadas" e "intermitentes". 

No contexto da Reserva Francisco Horta Barbosa o "contágio" é 
expressivo e, inversamente ao caso europeu, afeta sima taxa de sui
cídios sempre disposta em todas as sociedades como regulador 
demográfico. Suas repercussoes, por outra via, sao muito expressivas 
e os significados extrapolam os limites de um caso interno as culturas 
que imediatamente os vivenciam. Fala-se pois de transcendencia das 
mortes e das implica~ües sociais abrangentes que levam os analistas 
a duvidarero do individualismo suicída kaiowá. 

Superado o debate vulgar que nega a existencia de mortes 
autoprovocadas entre os povos chamados "primitivos", endoca-se o 
aposto, identificando entre os índios brasileiros urna frequencia 
elevada de suicídios. 

Indo além e tomando como exemplo o caso dos kaiowá, a 
somatória desses falecimentos pode sugeri-los como suicídios "al
truístas", em perfeito contraste comos "egoístas". Sendo que estas 
duas sao as alternativas indicadas para se pensar no compromisso 
das mortes autoprovocadas, dado o número, alia-se elas a proble
mática tribal em relafifao ao mundo. Isto aliás é muito curioso pois 
em conjunto, dentro do ambito social, estas mortes adquirem certo 
caráter heroico: significam urna parcela da sociedade dando suas 
vidas para exprimir um drama coletivo. Tal versao contrasta com as 
explica~oos individuais ou "egoístas" que embutem nas razoes da 
nega~ao da vida fatos aparentemente tolos: briguinhas familiares, 
pequenas desavenfifas, desagrados corriqueiros, pobres_. 

A discussao sobre a taxa de suicídio exige que se considere urna 
dupla alternativa: a "normal" e a "irregular". No primeiro caso, 
fala-se de mortes temporalmente distribuídas, isto é que mantém 
urna certa rotina na frequencia dos falecimentos autoprovocados. 
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No segundo, a adesao é grupal e se dá sincronicamente, numa faixa 
de tempo e sob a determinacao de certas influencias circunstanci
ais. Neste caso o tempo é o fator de diferenciaciio dos suicídios 
coletivos. Meditando-se sobre o assunto pode-se subdividir os sui
cídios globais em "instantaneos" ou em "massa" e em "temporal
mente adensados". Um tipo se diversifica do outro porque no pri
meiro caso a decisao se dá sincronicamente, e no segundo, apesar 
de próxima urnas das outras, as mortes se distribuem em um deter
minado período de tempo. Ainda que nao se possa definir o caso 
de Dourados como suicídio coletivo e em massa, nota-se que a sua 
expressao numérica e a repeticao das formas tem assustado a opi
niao pública, nao faltando, inclusive, aqueles que percebem no 
adensamento urna vocacao para o coletivo em massa. 

Sendo que, segundo ·a sonoridade, o problema público da Reser
va Francisco Horta Barbosa se consubstancia nas mortes 
autoprovocadas, notadamente guarani-kaiowá, é sempre ele o tema 
absoluto das reflexoes. A perversidade desta formulacao contudo é 
desviante, pois, antes da mais nada sugere-o como urna resposta, 
exclusiva, aos conflitos imediatos e diagnosticáveis que seriam, em 
última essencia, manifestados pela negacao da vida, pela inviabili
dade de ajuste entre a sociedade do branco e a do índio. 

Tentando reagir a proposta que isola o suicídio e privilegiando 
o valor da prudencia indicadora de que a morte social pode ser um 
serna de vitalidade do grupo, partimos para o esforfifo de entendi
mento da representacao simbólica do mental indígena. Na mesma 
ordem procurou-se qualificar o sentido do suicídio no ambito das 
tribos guarani-kaiowá, e de sua inse~ao tanto no círculo douradense 
como no nacional. Pensamos que assim nao veríamos o índio como 
ser passivo, vítima bem ou mal "aculturada", o teríamos como ser 
ativo. Porque é evidente que a sociedade dos índios está, intensa
mente, se repensando e em comunicacao dinAmica como mundo 
"de fora", achamos que o suicídio é um fino liame, expressao de 
urna comunicabilidade política reclamada pelas tribos que com
poem a Reserva como um todo. O contingente de suicídas portanto 
- ainda que centradamente kaiowá - é disposto pelas tres tribos 
como expressao dos questionamentos que a aldeia apresenta, sem 
contudo ve-los sequer em fase de resolucao. 

Metodologicamente foi assumida a observacAo armada, partin
do do discurso dos depoentes. Buscando nao julgar mas antes reco
lher interpelacoes instruídas, foi-se formulando um roteiro 
possibilitador da leitura do significado social daqueles corpos mortos. 
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Desde logo mostrou-se significativo conceituar um "dentro" e 
uin "fora". Entendendo por "dentro" as questües internas da vida 

' da Reserva e por "fora" o mundo "branca" qie virtualmente cerca 
a aldeia, passamos a verificar as formas de relacionamento das partes. 
Mesmo valorizando as diferencas dos ethos tribais, foi preciso apro
ximar as condicoes materiais, determinantes da definicao da vida 
dos diversos segmentos. Logicamente nao esteva em nossos hori
zontes análises amplas, abarcadoras do que seria "cultura nacional" 
ou "cultura indígena", nem vagamos pelos movedicos territórios do 
debate antropológico ou do tipo historiográfico. Pelo contrário, nos 
propusemos a enfrentar a questao mais imediata definidora das 
relacoes Dourados/reserva, segundo a percepcao de seus membros 
imediatos. Formulou-se pois um conceito instrumental de cultura, 
sem o qual nao seria viável operar. 

Entendendo Dourados como um entreposto sensível de filtragem 
do branco com o índio, e, da Reserva como lugar em que as tres 
culturas (guaraní, kaiowá e terena) se requalificam, o primeiro fun
cionou como limite do "de fora" e o segundo um "dentro". Um 
representando a "cultura", do branco. Outro o resultado da soma 
das culturas das tribos. 

. A identidade ou o self, quer branco quer indígena, foram formu
lados, obviamente, por aproximacao. Ao conjunto de atitudes que 
caracterizam o mundo branco, em relacao ao índio, foi dada a con
dicao de outsiders e aos índios a de insiders. As simplificacoes 
foram·assumidas desde que inevitáveis. Este posicionamento impli
cou em urna postura curiosa que se viu abrigada a afiancar ao 
conjunto de condutas do branco a marca de cultura (pelo menos no 
que tange a soma das práticas comuns em relacao ao índio). Igual
mente, as manifestacoes dos tres grupos internos da aldeia foram 
também tomadas como cultura, pensando que peremptóriamente 
formulam um conjunto de códigos comunicativos que se exprimem 
a partir da definicao da Reserva como "lugar". 

Por lógico nao se assume que internamente ou externamente 
hajam integracoes absolutas. Tanto na cultura do branco quanto na 
do índio respeitam-se as variacoes, elementos capazes de provocar 
a dinamica das culturas em questao. Entre a cultura dos brancas e 
a dos índios se interpoem um conjunto de referenciacoes expressi
vas que servem para dividir o que é de um e o que é de outro 
mundo. Talvez a mais chocante experiencia que tivemos em termos 
de distincao do "outro" tenha sido quando na primeira entrevista o 
velho !reno disse que o índio nao suportava ser chamado de "bugre". 
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Na cidade, ao interpelar pessoas comuns, era por esta designac§o 
que os índios eram conhecidos. 

A análise do significado prático da Reserva, nao como um pla
no jurídico, mas sim como um espaco social onde sao fermentadas 
algumas situacoes artificiais de convívio cultural, faz com que nao 
sejam desprezadas as consideracoes da aldeia com um laboratório. 
Nela, contudo, fica patente a tensao gerada pelo convívio de cultu
ras expostas a urna vivencia geradora de disfuncoes sociais. Assim, 
as mortes autoprovocadas poderiam ser vistas impulsionadas por 
um complexo motivador, deixando de ser respostas isoladas. Pro
duto das tensoes internas de convívio e da pressáo externa, as tri-

. bos atenderiam aos estímulos e reagiriam. A aceita~áo do suicidio 
como estímulo, portanto, convida a supor urna lutados grupos que 
querendo viver, se valem do contingente disponível, em termos de 
martes autoprovocadas, para se comunicar. Isto reforca o princípio 
que mostra os suicídios como derivados de fatores que enlacam 
razoes materiais, cósmicas, éticas e políticas. Neste sentido, a morte 
deste "exército de Reserva" é uma prava da vitalidade do grupo que 
opta por usá-lo como argumento político. 

A caracterizacao da Reserva como "lugar" passou entao a ser 
um mecanismo fundamental para esta análise. Por certo a Reserva 
é um espaco definido pelo branco, mas, como área "exclusiva" do 
índio. A Reserva pois, idealmente teria que ser um território demar
cado pela legislacao, apoiada no princípio da justica do "coloniza
dor" para garantir o direito do "colonizado". lnerentemente fica 
estabelecido, contudo, a aldeia como ponto nervoso onde a redefi
nicao das culturas internas naquele espaco passariam do plural 
para o singular. No caso douradense, as tres ordens culturais: gua
rani, kaiowá e terena, seriam fundidas em uma só, "indígena". 

Um alerta iluminador residiu na inviabilidade do plano do 
branca em neutralizar as diferencas das tres culturas. A instantanea 
constatacao desta impossibilidade levou-nos a problemas tais como: 
a incompatibilidade dos projetos das partes, tanto indígenas quanto 
dos brancos: a geracao de tensoes a partir da instituicao indiscrimi
nada de solucoes comuns as tres tribos e principalmente da formu· 
lacao de um princípio ingenuo de que as tribos aceitariam passiva
mente as condicoes impostas pelo branco. 

É preciso esclarecer desde logo que todo este esforco de "afina
cao" entre os brancos e os índios foi pleno de contradicoes. Confun
dindo a todos, as aparencias pertubam a leitura mais clara das 
aceitacoes e recusas. Muitas vezes as atitudes dos brancos foram 
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repensadas por diferentes segmentos da Reserva de maneiras diver
sas e se em alguns casos foram até próximas dos branco, em outros 
nao. Isso, contudo, nao elidiu barreiras e boje é viável constatar 
com facilidade que dentro da Reserva convivem dois processos for
mulados pela política indígena: por uma vertente vigora um projeto 
modernizador, terena, de caráter próximo a proposta dos brancas, 
e, de outro, o de viés tradiocionalista, de nítidas tendencias guara
ni-kaiowá. 

No primeiro caso a figura expressiva é a de Ramao, ex-capitao 
e índio mais rico da aldeia - sozinho ele cultiva 10% da Reserva 
concentrada em sua fronteira. A expressao desta tendencia envolve 
praticamente todos os terena e parcela reduzida dos dissidentes 
guaraní e kaiowá. 

No segundo caso, o projeto tradicionalista, representado por 
duas facr;ües distintas implica na recuperar;ao da tradir;áo - em um 
caso de maneira "pura", isto é, sem a participa~ao do branca, e em 
outro de maneira "híbrida" com interferencia tanto das outras tri
bos como dos demais brancas. Representando a primeira visao tra
dicionalista, persiste o velho capitao !reno pelos kaiowá e a índia 
Edna pelos guaraní, e, pela segunda, Joao Machado que enfim é ele 
próprio meio terena, meio kaiowá. 

Ainda que comidas e voilas, com muita contradir;áo, as duas 
linhas de atitude se expressam fortemente na Reserva. Com isto há 
a indicar;ao de que as políticas exercidas pelos brancas logo terao 
que se redefinir levando em canta tais forr;as. É neste contexto 
dinamico que as martes por suicídio se dao e ganham sentido. 

O suicídio segundo a tradi~io guarani - kaiowá 

Mesmo cientes das nuan~as distanciadoras das duas culturas, 
as afinidades entre guaraní e kaiowá justificam alguns elementos 
culturais, os mais importantes, como próximos. Pelo menos no que 
tange a visao cósmica da vida, estas identidades se prestam para 
justificar urna interpretacao comum dos suicídios. 

Em face da morfología das martes, pretendeu-se articular um 
raciocício compreensivo respondendo-se a uma pergunta inicial: 
haveria um jeito guarani-kaiowá de morrer? Em caso afirmativo 
quais as formas exponenciadoras destas martes? Sabe-se, de um 
lado, que a preferencia brasileira por suicídios é de longe por en
forcamento; haveria alguma relar;áo entre a incidencia dos índios 
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douradenses e a nacional? Difíceis respostas até porque elas se 
remetem a generalizat;oes anuladoras das diferencas culturais entre 
brancas e indios. De qualquer forma o exame deste estilo de prefe
rencia entre os índios exigiu um cuidado grande, relevando as 
especificidades e circunstancias das martes. 

O primeiro item contemplado foi o numérico. O fato de haver 
um número tao expressivo de mortes arrebatou a atencao determi
nando o motivo da pesquisa. Mesmo cientes das dificuldades em se 
conseguir exatidao apoiou-se nos dados existentes. A disparidade 
das fontes indicadas pelos jomais tramitava entre um mínimo de 20 
e um máximo de 90, de 1986 até julho de 1991. Explica-se tal 
variacao posto que os registros nao sao regularmente oficializados 
como suicidios. 

O mascaramento, a orientacao desviada ou os equívocos - seja 
qual far a razao exata para a camuflagem das causas das mortes, 
tem atrapalhado a reflexao, exigindo que antes de mais nada o 
pesquisador assuma urna atitude detetivesca para a aferi~ao quan
titativa. De qualquer maneira optamos pelo levantamento procedi
do junto ao livro de óbitos ·da FUNAI e das relacoes apresentadas 
pelo jornal O Progresso que se baseia em dados da polícia. Mesmo 
considerando os limites do levantamento numérico, apoiados no 
livro de registro do Pasto da FUNAI, pode-se dizer que até julho de 
1991 ocorreram: 8 martes de homens e 2 de mullieres. Senda que 
desses, 8 se remetem a faixa etária compreendida entre 10 e 20 
anos. Um tinha 2 7 anos e outro 34. Insistindo que astes números 
sao mínimos, ressalta-se a possibilidade de multiplicá-los. 

De qualquer forma o referencial numérico foi meramente assumi
do como um ponto de partida. Preferimos a reflexao dada a viva voz 
pela partes que diretamente vivem o problema. Como infonnacao, 
contudo, é preciso deixar claro que na opr;áo por entrevistas nao 
diretivas, as men~Oes ao suicidio apareceram com naturalidade. 

Ao anunciar que pela entrevista estávamos atentos a história de 
vida das pessoas e que estas estariam vinculadas a um levantamen
to das experiencias individuais relacionadas a vida da· Reserva, es
pontaneamente aflorava aquele assunto. ·Eram histórias e histórias 
narradas sem que contudo, entre os índios, se procedesse a uma 
análise do conjunto das motivacoes. Contrariamente, os brancas 
tinham sempre hipóteses e estas, quase sempre, eram calcadas nas 

· \ injusti~as sociais e nos problemas de ajustamento ao trabalho. Por 
lógico a colonia era sensível a causa indígena, e portanto aberta a 
culpar o sistema. 
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Mesmo admitindo que alguns depoentes nos viam identificados 
"com a multidao de repórteres e jornalistas que se mostrara ávidos 
pela temática do suicídio, nao é errado dizer que esta era exibida 
dentro de urna dubialidade: falavam nelas como que mecanicamen
te, mas, sem disfa~á-la enquanto um trauma coletivo. 

A expressao comunicativa do suicídio, elemento que marca a 
caracterísitca social destas mortes, distingue-se, contudo, pela 
morfologia. Agressao esta que se duplica, manifestando-se tanto 
pela maneira e número como pela solu~ao divulgadora - jornal e 
televisao -, escolhida pelo mundo dos brancas. 

As licoes da história do tratamento dado no pretérito ao carpo 
do suicida rondaram a reflexao. Impressionados com os registros e 
principalmente com alguns depoimentos que se remetem ao ceri
monial sobre o corpo, no passado e no presente, verificou-se que há 
um sentido pedagógico no tratamento do cadáver do suicida. 

Nao senda possível se reeditar exatamente as mesmas posturas 
do pretérito - quando o corpo era oculto da comunidade, visto 
que, entre outras coisas, representaría um exemplo negativo para os 
demais membros da aldeia -, hoje nota-se que além da exposicao 
do defunto, há também urna reflexao coletiva que atua sobre a 
consciencia da tribo. Neste sentido a sonoridade externa agrava, e 
muito, os dilemas da aldeia. Entre os índios ainda hoje, certamente 
existem aqueles que se ocupam em nao difundir a imagem do morto 
para evitar o "contágio". Quase sempre os pagés ou rezadores, como 
que protegendo a intimidade de alguns assuntos, evitam dar publi
cidade ao tema. Por entender que a marte é questao interna e por 
supor uma proliferacao de atitudes que levariam a outros e para 
nao perder, taticamente, o controle sobre um aspecto tao candente 
na consideracao da identidade indígena, há o esforco contra a di
vulga~o do fato. De qualquer maneira, estas iniciativas tem sido 
atrapalhadas, atualmente, pela imprensa ávida de sensacionalismos. 

Inerente a condicao de "altruista", o suicídio kaiowá se distin
gue por ter um comportamento morfologicamente repetido. Embora 
recentemente os envenenamentos tenham se popularizado como 
alternativa para as martes, quase sempre elas ocorrem ou por asfi
xia ou por enforcamento. 

A mecanizacao da lavoura e a progressao geométrica a que sao 
desafiados os lucros tem levado os plantadores a urna otimiza~o 
das potencialidades produtivas. Fertilizantes, adubos químicos sao 
amplamente utilizados para vigorar os resultados de melhoria do 
plantio. Muitas vezes os plantadores, no trato dos agentes químicos 
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empregados, nao obedecem as instrucoes legais de uso e abusiva
mente tem sido abandonados facilitando o encontro indiscriminado 
de seus restos. Achados com extrema facilidade, pasto que jogados 
em lugares abertos, estas doses servem como pocao mágica que leva 
da vida a marte. Nestes casos, aliás, a indignacao permite supor que 
haja urna intencao ditadora no abandono dos inseticidas dispostos 
ao alcance indígena. Será - haveria exagero na pergunta? - que os 
plantadores sedentos de lucro fácil e imediato nao estariam ofere
cendo gratuitamente e até com urna certa intuicao o veneno para os 
seus vizinhos? Desdobrando-se a questao imagina-se o sentido 
ritualístico que tenha para o índio que encontra o frasco, o fato de 
recolhe-lo, guardá-lo, cuidar que nao seja descoberto e por fim 
determinar o encontro entre a opcao de se matar e a oportunidade 
de ingerí-lo. 

A asfixia é a forma mais comum de marte. Ainda que seja 
confundida com enforcamento, ela se caracteriza por ser provocada 
com intensa participacao do suicida. Nao seria equivocado supor 
que os requintes que cercam esta opcao creditam a ela um ceri
monial prévio que a torna urna das mais sofisticadas formas de 
marte planejada. 

Em todas as fases do suicídio por asfixia, a selecao exige a 
interferencia da vítima. Escolhidos pequenos arbustos, o suicida 
embrenha-se na mata - é importante lembrar que o isolamento 
para a marte se dá sempre em contato com a natureza, como que a 
rememorar o mito da origem indígena guarani-kaiowá, vindo da 
madeira - e lá, ele se auto-executa. O arbusto, árvorezinha mirra
da, é normalmente insignificante em ternos de tamanho, tendo de 
um metro. a um metro e meio de altura. 

Seria impossível definir se a "árvore" é escolhida antes ou se a 
corda o é. Igualmente nao vale supor os requintes que levam a esta 
forma de marte. Segundo depoimentos, assim que a pessoa decide 
pelo suicídio tudo é feito automaticamente, a ponto das tentativas 
que nao atinjam o fim proposto, levarem as vítimas a nao consegui
rem explicar as próprias atitudes. De qualquer forma a corda pre
parada, o nó dado, a sequencia dos fatos coordenados, tudo indica 
a intencao e a memória de outras martes acorridas segundo a tra
dicao guarani-kaiowá. O uso do carpo para promover a asfixia 
quase convida a pensar numa espécie de decisao irrevogável. Preso 
ao arbusto o laca é apertado a partir do movimento intencional e 
sequente, promovido pela cabeca que se afasta até conseguir o in
tento planejado. É urna marte lenta e sua maior ou menor veloci-
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dade depende exatamente da for~a com que as pessoas se propo-
,.. nham a dar. Sendo que no passado esta era a forma mais comum 

de suicídio, é válido pensar que a perda da memória instantanea, 
motivada pelo transe, faz com que se recupere a memória do pre
térito e assim no ato desta forma morte se refaz a tradi~ao "perdi
da", e a cultura kaiowá se reafirma. 

O enforcamento é uma alternativa mais instantAnea e algo menos 
trabalhosa. Há uma prepara~ao identica a da asfixia até a montagem 
donó da corda, a continuidade, contudo, é diversa. A participa~o 
da vítima nesta modalidade é mais mecanica e implica em deixar 
a finaliza~ao do suicídio para o ato de pular. Árvores mais 
constituidas e alturas mais determindas sao exigidas para a 
finaliza~ao, e, dado o salto, a morte se dá coma quebrado pesco~o, 
independentemente das continuidades exigidas pela asfixia. 

Por envenenamento, asfixia ou enforcamento, nota-se a manu
ten~ao da integridade física do cadáver. Sem destro~amento ou frag
menta~ao e sem sangue ou corte, o corpo mantera-se intato, deixan
do-se a a~ao da natureza a sequente decomposi~ao. 

O tórax e a garganta sao as partes do corpo por onde se raate
rializam as tentativas do suicídio. A regiao da garganta é fundamen
talmente importante na decisao da morte. Através da ingestao de 
veneno, pelo enforcamento ou pela asfixia, procede-se o suicídio. 
"Morre urna pessoa, sai urna voz". A fala sustenta a vida e a vida 
se manifesta pela fala, dizem eles. A garganta é portanto o veículo 
da vida mas por ela também corre a morte. 

Sem ser viável compara~oes sobre o teor da espiritualidade dos 
grupos sociais, destaca-se a obsessiva importancia dada a religiosi
dade pelos próprios kaiowá. O teor místico identificado desde os 
primeiros contatos com estes índios demonstra que eles nao conse
guem ser discretos em matéria de fé. É comum ouvir deles que feíta 
a decisao do suicídio, urna tristeza enorme abate a vítima que avisa 
algumas pessoas do que pretende fazer. Estas contudo quase nunca 
denunciam ou tentara demover a vítima. Como se fosse um pacto, 
ou pelo menos urna certa cumplicidade, fica acertado que mesmo 
conhecendo a vontade, as pessoas avisadas nao sabem quando e 
nem o lugar. Conta-se também que de tal maneira a vítima se en
volve e vai aos poucos ficando tao calada que perde lentamente o 
contato com o mundo. A rela~ao com a religiao se expressa no 
desligamento deste mundo e na busca de um lugar melhor em outro. 

Há também casos de índios que se embriagam para a morte. 
Estas situa~oes freqüentes envolvem mais os homens. O fato de 
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beber para se matar sugere um procedimento algo diferente do tran
se descrito e revela que se por um lado se mantem as mesmas 
formas, por outro a instantaneidade da decisao é maior. A inciden
cia de mortos alcoolizados leva a duvidar da facilidade do suicidio. 
Haveria mesmo a irrestível atracao decantada por muitos sobre a 
existencia da "Terra sem mal?" Caso afirmativo, fica fácil explicar 
a morte de meninas que morrem sorrindo. Caso contrario, pelo 
álcool, pode-se duvidar da atrac;:ao do outro mundo. 

Além do mais, a ingestao do álcool pode ser também vista 
considerada a partir de efeitos que se remetam ao significado da 
garganta e da voz entre os kaiowá. Ao se embebedar a fala fica 
comprometida e sempre que isto acorre, segundo os pressupostos 
religiosos deles, a alma sai e a pessoa fica sem govemo. A garganta 
é, outra vez, o veículo por onde a bebida afeta o corpo e é ela que 
fornece o sinal da presen~a (ou nao) da alma no indivíduo. 

O suicídio segundo os brancos 

Diametralmente diferente das explica~oes dos índios, os bran
cas assumem o suicídio segundo critérios exóticos a realidade das 
vítimas. Sendo que a colonia de brancas selecionada é comprome
tida com os índios de Dourados, todos partilhadores da mesma 
problemática, tomou-se óbvio que eles tivessem justificativas mon
tadas para a explica~o do problema, Ainda que haja um território 
argumentativo comum, ficam claras as fronteiras entre a fala do 
índio e a dos contracenantes. Por outra esfera entre os brancas 
também há muita divergencia, decorrente dos compromissos que os 
determinam. 

O conjunto dos depoentes brancos mostrou-se extremamente 
preocupado com as mortes, a ponto de todos se virem forcados a 
um tipo de militancia: religiosa, política, intelectual ou mesmo 
meramente caritativa. Este é, contudo, um contraste gritante como 
resto da popula~o branca douradense que parece alienar-se em um 
outro universo. 

Procuramos fugir do arrolamento de brancos funcionários do go
vemo porque a mensagem oficial, de maneira genérica, parece confu
sa, por demais forcada, prepotente e postica. Nao se conhecendo 
voluntariedade nestas adesé>es e porque o que se viu sobre os funcio
nários da FUNAI era pouco digno de registro, evitamos suas histórias, 
preferindo aquelas que se vocacionaram livremente a militancia. 
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, Pode-se dizer que há dais tipos de participac;oes da colonia esco-
" lhida. De um lado se portamos que atuam institucionalmente, através 

da religiao (reverendo Orlando), pela via partidária (professor Tetil~); 
de outro os que independentemente procuram dar sua colabora~o 
(professoras Marina, Irene e Sultan). Todos porém se mostraram crí
ticos e em oposic;ao as estruturas de poder instaladas na Reserva. 

Os que agem independentemente, ainda que nao definidos <liante 
das posturas que devem tomar em face dos políticos e dos religio
sos, situam-se como pessoas de boa vontade que plasmam na prá
tica a atitude a ser seguida. Urna ou outra via, contudo, carece de 
apoio e fundamentos "científicos" que, no entanto, sao buscados 
com intensidade. O maior mérito <lestes grupos reside no trabalho 
efetivo junto aos índios. A oposic;ao sistemática a explorac;ao de 
fora e a mediac;ao feíta entre os dois mundos, sao tarefas que por si 
só garantem o valor <lestes esforc;os. 

Entre as afinidades dos grupos brancos que atuam na aldeia há 
uro denominador comum: as explicac;oes voltadas a problemática 
definida pelo branco. Mesmo os religiosos, até os missionários mais 
conscientes e identificados com a causa indígena, partem de pres
supostos materiais e éticos para suas explicac;oes. Mesmo sendo 
óbvio que os religiosos consideram a espiritualidade dos índios 
como motor das causas todas, suas primeiras palavras atestara a 
super populac;ao das aldeias, a explorac;ao capitalista, a~ 
indisfaic;áveis injustic;as sociais, como fatores influentes das mar
tes. Por lógico há variac;oes quanto ao grau e a ordem das priorida
des, mas, grosso modo, os elementos materiais sao considerados 
fundamentais por serem de base. 

No fundo, as diversas linhas de atuac;ao branca, na Reserva, 
discutem duas questoes: urna, a maior ou menor conquistabilidade 
e integrac;ao do índio douradense na comunidade de "fora"; outra, 
o destino a ser dado aquelas culturas indígenas. 

Nós, como brancos e particularmente como pessoas desarma
das, ao iniciar o projeto optamos por estruturar hipóteses bem sim
ples, relacionadas as condic;oes materiais de sobrevivencia. Partin
do do princípio que a Reserva se situa em plena área da mais 
adiantada lavoura mecanizada, nao nos furtamos em identificá-la 
como espac;o perfeito para a reproduc;ao do sistema capitalista. 
Adrnitiu-se de partida que as contradic;oes típicas da explorac;ao 
económica estavam presentes lá: além do mais, também constam 
dessa problemática a combinac;ao, interessantíssima aliás, da cida
de e do campo que expressam suas relac;oes nessa situac;ao. 
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Porque a Reserva se localiza praticamente dentro da cidade, e 
dado que ela se exprime por produzir, preliminarmente, urna mio
-de-obra agrícola tem-se por inevitável a relac;ao de troca entre a 
urbe e o campo. Pensando inclusive que a Reserva nao tem um 
comércio interno estabelecido e que toda relac;ao econOmica dos 
índios se resolve na base de soluc;oos extra-aldeia, concluí-se pela 
dependéncia dos índios da circustAncia urbana. 

O intenso e inevitável transito entre a aldeia e a cidade, parti
cularmente daquela para esta, tranc;a urna mistura de tratamentos 
que muitas vezes nao sao conscientemente assumidos. Assim, por 
exemplo, cabe aos brancos "oferecer" trabalho para os indios "fora" 
da Reserva. É verdade que os indígenas podem se negar a ir e neste 
caso deveria ter soluc;oes de vida dentro da própria Reserva, plan
tando ou criando no espac;o de suas modestas glebas. Quase sem
pre, porém, o que ocorre é a prestac;ao de servic;o nas fazendas, 
onde, nas épocas devidas, cerca de um mil índios saem em busca 
de trabalho. Nao é preciso dizer da explora~ao económica que se 
estabelece em cima destes índios deslocados de seus meios. Nem 
sao apenas as questoes salaríais que se interpoem, há também um 
recondicionamento psicológico que atua de maneira dramática a 
fragmentar o cósmo ético do índio. Neste processo se transforma, 
por exemplo, a noc;ao de terra que é básica para os índios. 

Destituída de sua significancia sagrada, a terra deixa de ser o lugar 
da vida espiritual para as tribos e passa a ser o meio de sobrevivéncia 
material. Esta traduc;ao do religioso para o econOmico, que poucas 
vezes preocupa setores brancos, é vital para os índios. 

Há um outro aspecto que também decorre do deslocamento 
populacional: a fragmenta~ao da família e dos papéis sociais que 
transformara a vida os índios. O indígena que vai para fazer a changa 
é ti do como um trabalhador "regular", um empregado qualquer como 
outro branco, e fora de seu meio, ele passa a viver as vezes por 30, 
60 ou 90 dias. Sem defesas comuns aos demais trabalhadores acos
tumados ao sistema, eles se veem submetidos a um convívio com
pletamente alheio ao seu ethos tribal. 

Há toda uma engenharia de transforma~ao disposta a passar o 
índio de uma condic;ao para outra. Mediadores e instituic;oes gover
namentais atuam para "amainar" os choques. De qualquer maneira 
a mudan~a de papéis sociais é violenta. A guisa de exemplificac;Ao 
cabe recortar o significado do papel do "gato" neste trajeto. "Gato" 
como um personagem do mundo da Reserva com vínculos com o de 
fora que domina os dois códigos. Sabendo se comportar dentro dos 
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valores materiais do branco e igualmente tratar das questoes de 
f' sobrevivencia dos índios, estas pessoas sao as que selecionam, con

tratam, organizam os contigentes que vao para os canaviais. Seu 
prestígio é enorme e o papel de quase empresários lhes garante um 
poder imensurável. Afinal, é por eles que passa a questao da sobre
vivencia de muitas famílias. A FUNAI tem por obrigacao intermediar 
a atividade do "gato" comos trabalhadores, mas nem sempre con
segue ter controle suficiente para tanto, e, de qualquer forma refor
c;am a "autoridade" dos gatos. 

Depois de triados pela acao "trabalhista" da FUNAI, os índios 
trabalhadores partem para urna experiencia que nao só transforma a 
rotina de suas vidas, mas de toda a sua farnília e comunidade. A longa 
durac;ao desta atividade afeta enormemente a educac;ao dos índios que 
sao jogados num dilema crucial: ou trabalham como boias-frias, ou, se 
isolam como índios na aldeia, senda lanc;ados a própria sorte. 
Crescentemente aqueles que nao conseguem sementes, fertilizantes, 
insentivos outros, acabam tendo que optar por sair. 

Com a maioria dos homens fora das famílias, as mulheres tem 
que duplicar a ratina que já nao é fácil na normalidade da vida. 
Donas-de-casa, responsáveis únicas pela administrac;ao e sustento 
dos filhos enquanto seus maridos estao fora, elas mal podem se 
mover pois em deixando seus parcos pertences estes podem ser 
roubados. Por outro lado, como ir ao mercado e prover de alimentos 
a fami1ia? Isto sem tocar na afetividade familiar que tao desenvol
vida o é em func;ao de papeis sociais constantes. 

Distantes, nas fazendas, como guetos masculinos - visto que 
tem sido proibido as mulheres a ida aos acampamentos -, as aglo
merac;oes de trabalhadores os envolve em urna problemática abso
lutamente estranha a sua realidade. E expostos a um convívio com
pletamente diferente do que tinham no sistema familiar tribal, ten
do que aprender a se alimentar de outra forma, adquirindo noc;oes 
exóticas, astes índios padecem de pressoos insuportáveis. Uns rea
gem mais, outros menos positivamente a estes desafíos; de qualquer 
maneira eles voltam com experiencias novas e que se integradas a 
própria vida, levam-nos a urna modificacao drástica nos comporta
mentos. Sobretudo denuncia-se a parda dos referenciais das tribos, 
e, isto atua enormentente nos jovens que fragmentara seu universo 
de opc;oes. . 

No trabalho fora, a transformac;ao dos hábitos comec;a pela in-
versáo dos valores tradicionais. Destituídos de suas rotinas, fora do 
ambiente normal, sem lideran~ estabelecidas, com urna orienta-
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c;ao de trabalho autoritária e marcada pelo tempo do capitalismo, os 
índios se investem de atitudes estranhas. Nao é apenas no trabalho 
que se nota a interferencia na cultura do índio. 

O comportamento sexual, por exemplo, é modificado nao ape
nas pela ausencia das mulheres mas também pela aquisic;ao de 
outros critérios e noc;oes de valores. O convívio fo~ado em barra
coes os obriga a aceitac;ao de alternativas que nunca integraram a 
preferencia indígena, como o sexo grupal, feíto quando possível. É 
verdade que no momento há urna dinamica acelerada na regula
mentacao do trabalho. Houve época em que os homens podiam 
levar suas famílias, mulheres ou filhas juntos. Esta prática contudo 
resultou em problemas enormes, particularmente porque as mulhe
res acabavam senda envolvidas em casos complicados de violencia 
sexual. Este hábito, antes identificados nas plantac;oes se transpor
tou para a aldeia e hoje está instalado entre os jovens, com o nome 
de feira. 

Feira é uma prática, notadamente difundida entre os jovens que 
fazem algumas poucas mocas apavoradas correrem nuas pelas plan
ta~oes e atrás sao saltos os rapazas que por ordem de alcance po· 
dem manter relac;ao comas vítimas. O impacto deste "costume" é 
enorme tanto para as moc;as quanto para a autoridade marital e 
paterna que se veem forc;ados . a um controle antes dispensável. 
Alguns casos de suicídios recentes de meninas se vinculam a par· 
ticipacao nas feiras. 

A prática da ingestao de álcool é também difundida nas situa
coes de trabalho. Tendo como óbvio que um dos problemas centrais 
das populac;oes indígenas é o consumo de álcool, entre os índios de 
Dourados isto se toma mais sério porque agravado pelo acesso Iias 
situac;oes de trabalho grupal, nurn meio em que o ambiente familiar 
é ausente. Desfeitas as relacoes normais de convívio, nas changas 
praticamente nao existem possibilidades de participac;ao social. A 
inexistencia de atividades associativas para os índios é fundamen
talmente básica porque corta um dos principais motivos da comu
nicac;ao essencial para eles. Sem seus rezadores, sem suas amizades 
e lacas afetivos os índios tem na bebida mais que uma forma de 
alienac;ao ou um vício, urna oportunidade associativa. 

Afora os problemas materiais da vida, na rotina da Reserva, sem 
dúvida, um dos pontos mais polémicos da questao do suicídio se 
relaciona com o papel das religioes. O fato do índio ser extrema
mente crente garante a religiao um papel fundamental na adaptacao 
ao mundo dos "brancas". 
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Pensando as igrejas como entidades articuladas, mesmo as que 
" aparentemente sao toscas e rudimentares, nota-se a malícia no trato 

da questao. Em primeiro lugar, cabe evidenciar que de um lado 
existem pessoas que delegara parcela considerável do que se passa 
na aldeia a estas institui.;oes. Particularmente, as chamadas igrejas 
pentecostais sao acusadas de deturpar a vida cultural dos índios e 
de os induzir ao suicídio. Contrariamente, nao para eles, há pessoas 
que veem na evangeliza.;áo formas de atenuar as mortes. 

Por outro lado, deve-se falar da tendencia que se desenha agora 
entre os guarani-kaiowá de recupera«;ao de um passado religioso, 
tribal que lhes pertence. Esta prática tem como fundamento estabe
lecer urna polariza«;ao capaz de rejuntar os fragmentos da cultura 
guarani-kaiowá atingida pelas interferencias exóticas a eles. A "im
porta«;ao" de ñhanderu do Paraguai expressa urna linha preocupada 
nao só em restabelecer os valores grupais mas de negar as influen
cias de fora. 

Naturalmente polemica, a volta dos ñhanderu significa a reto
mada do debate eterno entre as religioes dos brancas e seu papel 
entre os índios. Nao faltara defensores da "invasao" religiosa e tam
bém nao sao raros os detratores. Pelo lado da defesa, situam-se os 
que acreditam que o índio é naturalmente religioso e que nao há 
sequer invasao. Achando que els procuram as solu«;ñes religiosas, 
muitos acreditam que a lega«;ao de culpa a religiao é um equívoco. 
Segundo estes, a religiao nao leva ao suicídio, pelo contrário salva. 
Importante é notar que nao faltam brancas que evidenciara a reli
giao, impondo outros padroes conceituais de pecado e mal, interfe
rem na naturalidade indígena. A presen.;a de um pressuposto pró
ximo do mito do "bom selvagem", sem pecado ou mácula, é um 
fator . que apesar de certa ingenuidade, cumpre um papel defensivo 
interessante, particularmente entre os leigos que atuam no caso. 

Ainda que todos os aspectos indicados pelos brancas como 
causadores dos suicídios sejam possíveis determinantes, em con
junto eles falam pouco. Por outro lado, as explica«;oes dos índios 
igualmente sao abstratas demais para que entendamos as propostas, 
e, estes argumentos contracenados implicam na estrutura.;áo de urna 
problemática: há saída para o índio douradense? 

A resposta para esta questao é "sim". No momento a tribo como 
um todo está se repensando e articula estratégias de resistencia. Há 
dais projetos transitando na opiniao pública geral indígena: de um 
lado portam-se os que, como a maioria dos brancas, optam pela 
moderniza~ao do índio. Modemiza~ao esta entendida como forma 
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de atualiza~ao dos hábitos tradicionais e em face da interferencia 
do branco. Nao faltam também os "naturalistas" que preferem que 
baja um resgate das fórmulas de vida do passado e que o índio 
tenha solu~oos e alternativas dentro da propria cultura, sem urna 
voca~ao para aceitar a realidade do branco. Por óbvio náo estáo 
ausentes aqueles que fazem uma composi«;ao das duas partes. 

O suicídio contudo tem que ser visto como uma alerta, como 
um grito contundente que chama a aten«;ao tanto dos grupos inter
nos a aldeia, como dos externos. Paradoxalmente, a morte de par
cela da popula~ao é um apelo a vida. 
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posfácio 



Valeu a pena? 
Valeu a pena gritar em várias línguas 
e con/ erencias e entrevistas e países 
que a civiliza~iio as vezes é assassina? 
Valeu, valeu a pena 
criar unidades sanitdrias aéreas 
para salvar os remanescentes 
das vftimas de posseiros, madereiros, traficantes 
burocratas et reliqua, 
que tiram a f elicidade aos simples 
e em troca lhes atiram de presente 
o samburá de espelhos, canivetes, 
tuberculose e sífilis? 

Carlos Drummond de Andrade - Entre Noel e os índios 

Ainda que os trabalhos iniciais fossem lentos, escrevemos as 
duas primeiras partes com certa facilidade e rapidez. As conclu
soes, contrariamente, foram demoradas, refeitas muitas vezes ao 
sabor das pressoes e do ritmo dos acontecimentos. 

Senda que até julho de 1991, deste ano, haviam acorrido dez 
martes de índios da Reserva Francisco Horta Barbosa, a cada dia 
temíamos abrir o jornal ou recebar mais um telefonema relatando 
novos casos. A tensao natural resultante do envolvimento com o 
assunto arrastava-nos para dentro dos limites da angústia. Tivemos 
que aprender a administrar este e outros sentimentos enredantes. 

Certificados de que este trabalho nao se reveste de sentido re
dentor, a cada momento tínhamos que requalificar as inten~oes e o 
alcance pretendidos. Por outra esfera restava-nos extrair o texto das 
explica~ües panfletárias e de sedu~ao populista. Queríamos tratar 
um problema segundo abordagens serenas mas, confessamos, era 
inegável o registro da dor em faca do padecimento das tribos e do 
desatino dos discursos sobre eles. Nao faltou vontade de gritar 
anunciando a tragédia do que acorre com os índios de Dourados, 
Mato Grosso do Sul. 

A medida que construíamos o texto, dia a dia, desdobravam-se 
os dilemas e a cada passo costurávamos alternativas inéditas. A 
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"descoberta" de angulos diversos evoca o rearranjo dos pontos 
,.. analíticos e íamos edificando urna imagem da Reserva variada da 
que colhíamos pela imprensa. Quando comparávamos nossas pre
missas como mesmismo dado pelos jornais, entendíamos o signi
ficado das dir~oos apostas. 

As conclusoes filtradas pela mídia guiavam a suposi~ao do 
suicídio como auto-destrui~o. Esta visao se inspirava no pressu
posto que ve o índio como indivíduo alienado, que se negava ao 
gosto a vida porque nao suportava mais as injusti~as dos brancas. 
No mesmo impulso levantavam-se temas confusos apregoadores de 
generalidade que, de tao vagas, mais confundiam que explicavam 
qualquer coisa. Afirma~oes do tipo: eles se matam porque perderam 
a própria cultura; o problema do índio é a falta de terra; os indíge
nas nao tem mais sua tradi~ao; as igrejas pentecostais, católicas ou 
protestantes sao as responsáveis. Estas e outras afirmativas nao 
propunham um ponto de partida ou de chegada. Tais cliches mais 
se acercavam do lugar-comum que serviam para qualquer no~áo de 
utilidade analítica. Em decorrencia disso, com urna certa fatalidade, 
éramos convocados, por nós mesmos, a responder sobre as razoes 
do nosso empenho e da finalidade do estudo. Valeria a pena ali
mentar a fogueira de urna questao que nao se resolverá tao facil
mente? 

Desafiados metodologicamente, vimos que além do exercício de 
resoluf;ao de um texto, tínhamos que mostrar um outro lado da 
história. Esta, de tao atraente, nos convidava a supor que pelo menos 
o nosso esfor~o equivaleria a urna alternativa reflexiva e, quem 
sabe, a urna sensibilizaf;áo sobre o tema. 

A medida em que praticávamos nossas entrevistas, multiplica
vam-se os argumentos quase sempre tecidos comos fios dados pela 
parcela branca que capitalizava a culpa secular dos equívocos e da 
falta de ética no trato do índio. Com isto avolumava-se também o 
pressuposto, perverso, de que os índios eram apenas vítimas passi
vas, seres decadentes e incapazes de qualquer rea~ao positiva. 

Neste afa ganhava grandeza reflexiva a necessidade de se visitar 
o debate dicotómico atinente a imagem do "branca mau" e do novo 
"bom selvagem". Nao se duvidava da a~áo maléfica de legiao de 
brancas inescrupulosos que perenemente tem explorado os "nati
vos", mas, por outro passava-se a respeitar crescentemente os indí
genas que se afiguravam como articulados, sabidos, com discursos 
controlados. Mesmos os muitos que exibiam os efeitos das 
expolia~oes, nao eram destituidos de lógica, ainda que nao fosse a 
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nossa. De qualquer forma íamos requalificando o papel dos índios 
a partir nao de sua "bondad e natural" mas sim desde as solu~oos, 
das artimanhas e das políticas que desenvolveram ao longo do 
convívio com os exploradores brancas. 

Uma visao positiva do índio, destituída de romantismos exage
rados mas igualmente distante da concep~ao assistencialista que o 
desmerece em favor de .qualquer capacidade de rea~ao, levou a 
imaginá-los como seres ativos. As mortes portanto passaram a ser 
considerados nao apenas como falencias mas, em conjunto, como 
urna resposta viva, como um brado desafiador da consciencia do 
interlocutor que captasse a mensagem. 

Montadas algumas hipóteses iniciais, suas retomadas fizeram 
com que reformulássemos constantemente os pressupostos básicos 
para algum entendimento da Reserva Francisco Horta Barbosa. A 
dinamica do trabalho imprimiu um ritmo progressivo e acelerado, 
implicador de outras alternativas. Partimos entao da estrutura«;ac:> 
das causas materiais como responsáveis pelas martes e, finalmente, 
acabamos por supor que independentemente dos fatores externos, 
há motores indígenas que as impulsionam. 

Com olhos brancas e provisórios,\a partir das condi«;oes imedia
tas da Reserva foram levados em conta os seguintes fatores: tama
nho da área e ocupa~ao espacial dos tres grupos; localiza~ao da 
Reserva em rela~ao a cidade de Dourados; sistema de tratamento 
dos índios em face da comunica~ao interna na aldeia, considerando 
o convívio obrigatório de tres grupos distintos: kaiowá, guarani e 
terena; o sistema de relaf;ao externa (dos índios com os brancas e 
vice-versa). Entendíamos que independentemente de se reduzir o 
exame aos seus elementos materiais esta seria urna fase obrigatória 
que superada darla largueza para outras possibilidades. 

Superados os arrolamentos dos fatos "objetivos", vimo-nos per
meáveis ao entendimento do universo simbólico dos índios e de 
suas formas de proje~oos culturais. Estas foram contempladas em 
duas ordens: primeiro dentro das especificidades dos grupos, en
quanto tribos distintas, e, em segundo lugar em contraposi~o a 
explora~ao dos brancas. 

Os comportamentos, ou as atitudes mentais das tribos estiveram 
sendo vistos sob o crivo do processo de mudan~a dos padroés de 
vida em confronto com os padroes da cultura de cada unidade 
tribal. Foram eles, aliás, que fo~aram a sugestao de que a explora
~ªº do branca é tao violenta que a Reserva projeta com nítida per
fei~ao o regime capitalista. Nao vale considerar, contudo, o proces-
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so de "aculturacao" como se fosse absoluto e sem contradi~o. Pelo 
(' contrário supoem-se processos dinamicos onde os índios também 
se impoem e agridem a sociedade do branca. Afinal, nao seria a 
fun~áo social do suicídio uma destas estratégias? 

· Estamos falando, com enfase, que naquela aldeia douradense os 
índios, destipificados de sua fisionomía característica, tendem a 
repetir aspectos do cósmo do branca, incorporando inclusive uma 
rela~áo conflituosa de classes sociais. Afirma-se com isso que ape
sar das contradicoes e das pervivencias de outras maneiras de 
intera~áo tribal, partimos do princípio de que uma minoría terena 
exerce um domínio enorme sobre os demais, e, que os guarani, mais 
estruturados que os kaiowá - ainda que íntimamente aparentados 
a estes, daí nao ser contraditório no que concerne aos fundamentos 
religiosos nomeá-los guarani-k.aiowá -, podem ser assumidos como 
segmento intermediário entre um e outro grupo. Na base, imensa 
maioria, os k.aiowá sao dentro da "comunidade" indígena, explora
dos como virtuais escravos. Curiosamente fora da Reserva, mantém
-se, de maneira automática a mesma distin~o - apesar de que para 
o grosso da popula~ao douradense índio é apenas índio indistinta
mente. Ainda que os brancas, de um modo maioritário, nao distin
guem entre kaiowá, guarani e terena, eles se colocam no mercado 
de trabalho respondendo, mais ou menos, a hierarquía proposta: os 
terena sao mais respeitados enquanto os demais se colocara, quase 
sempre, como bóias-frias, empregadas domésticas, prostitutas. 

A nocao de propriedade privada também faz repetir entre os 
índios os princípios do sistema capitalista. Os terena tem clara 
idéia do valor e do significado da propriedade. Porque trabalham 
dentro das orienta~oes dos brancas, sao eles os que em melhor 
nível material se encontram. Mesmo supondo que urna parcela dos 
guaraní e dos kaiowá entendam a sistemática da propriedade priva
da, muitos deles tem dificuldades para conviver com limites mate
riais e com pressoes derivadas da no~ao de posse. Agentes media
dores entre os brancas e os demais indígenas, os terena dominara 
ambos os códigos e assim negociam, agindo como os mais perfeitos 
carrascos dos demais. 

Dos mais surpreendentes dilemas encontrados na Reserva, a 
identifica~ao de certos índios com os fundamentos produtivos da 
terra é o que mais agride. Ainda que a imensa maioria dos índios, 
das tres tribos, seja pobre, quase miserável, encontra-se entre os 
índios proprietários alguns que mereceriam o rótulo de latifundiá
rios. Estes, contudo, apesar das vastas extencoes que "possuem" 
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nao podem, por fo~a da legisla~ao da FUNAI (Funda~o nacional 
de amparo ao índio), vender aterra que, assim, apenas tem valor de 
uso e nao de traca. Este tipo de "propriedade" equivale portanto a 
uma certa maneira de defini~o do poder, independentemente da 
compatibilidade com a riqueza aferida segundo as condicoes do 
brancas. 

As planta~oes - a cana de acúcar, o milho, a soja, o trigo, o 
feijao e demais sementes -, sao produtos cultivados em escala 
relativa por alguns poucos índios, que precisara muito de outros 
para implementá-las. O sistema produtivo instalado dentro da al
deia, surprende por implicar no uso de sofisticada tecnología, com
patível com a melhor empregada pelos fazendeiros da área. O con
traste destas terras com a imensa maioria dos demais índios é no
tável. Enquanto a vasta quantidade de guaraní e kaiowá nao mais 
produzem que algumas mandiocas e outras plantinhas que vendem 
na cidade, os poucos grandes "proprietários" articulam-se com bran
cas, transportes, financiamentos. Surprendentemente esses índios 
fazendeiros, tem trabalhando sob seu comando, expressivo número 
de outros índios, boias-frias, e até mesmo brancas vindos da cidade. 
O fato de existirem índios latifundiários na Reserva impoom a apro
xima~ao da problemática externa, reproduzida com estranha perfei
~ao na aldeia. Nao sem sentido também pode-se falar de contingen
tes de índios sem terra pois, por exemplo, os vastos quarenta hec
tares apossados por um só índio implica na exclusao de outros, 
despossuídos. 

Os terena nao falam sua língua original, e nem o querem. Os 
guarani-kaiowá, contrariamente mostram-se com vocacao nítida para 
a recupera~ao da base comunicativa primitiva. Esta característica 
cultural indica, outra vez, o sentido de distanciamento cultural e J 

até certo ponto de classe instalado entre os índios. Enquanto os 
terena se assumem como_ brancas, os outros se qualificam como .... - -
diferentes ainda que submetidos. ~~ de classes a dos guara-
ni-kaiowá: entre si e externamente. No primeiro caso, os quase apa- , 
rentados se contrapoom na capacidade que aqueles tem de melhor 
conviver comos brancas que estes. Tal re~exAo, contudo, nao nos 
deixa supor urna passividade ditada pelas supremacías absolutas -
dos terena internamente e dos brancos fora do espa~o da aldeia. Os 
índios, todos os tres grupos, se repensara e atuam de urna ou de 
outra forma reagindo as pressoos. Processos seletivos - alguns 
conscientes e outros nao -, se irrompem. A constata~ao disso dita 
estranhas contradi~oes pois, por exemplo, contapoam o incrível 
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aumento da popula~ao indígena como auto-exterminio. Como ex
{' plicar, sem su por que haja uma justificativa, o fato de ao mesmo 
tempo existirem "suicídios" e proliferac;ao? Nao seriam valores 
opostos? Opostos ou complementares? 

O motivo que nos levou a Dourados bem como o impacto que 
manteve acesa a nossa vontade de entender e projetar as questoes 
presentes no drama dos índios da Reserva Francisco Horta Barbosa, 
decorreu dos suicidios. Certamente o suicidio é fenómeno constan
te de qualquer sociedade, mas estes clamaram por nossa atenc;ao 
devido o número elevado e a zona etária em que se concentram as 
martes. 

Sabemos que o suicídio de jovens é um acontecimento doloroso 
ainda que comum em qualquer grupo, porém o fato dos índios de 
Dourados estarem se furtando a vida, centradamente entre 12 e 17 
anos, nos chamou a atenc;ao sobremaneira. Para explicar este acon
tecimento importante, tivemos que imaginar por primeiro que o 
contingente de Reserva, que qualquer sociedade mantem como re
gulador demográfico, tem sido expressado por um segmento rara
mente disposto, em outras sociedades, as martes. Visto que se trata 
de adolescentes, relacionamos seus suicídios com a dicotomia que 
se lhes estabelece exatamente no momento em que eles tem que 
optar entre o casamento ou o ingresso no mercado de trabalho. 
Casar em certa medida implica em se vocacionar para a tradic;ao 
tribal; sair para trabalhar significa, quase sempre, negar o projeto 
indígena. Como pano de fundo, estas martes transcendem quer o 
problema individual, que o da faixa etária e passa a ser urna ques
tao coletiva. Coletiva das tribos em si e da aldeia como um todo. 

No trajeto da elaborac;ao deste estudo, formou-se um espírito de 
grupo de trabalho. Tendo os índios como denominador comum de 
nossas preocupac;oes, a seu exemplo construímos um self. Fundin
do a vontade de acertar, como empenho e a dedicac;ao, nao medi
mos esfor~os para dar vasao ao desejo de chamar a atenc;ao do 
público para os jovens suicidas de Dourados. Demos o nome de 
canto de morte kaiowá a este texto, extraindo de Gonc;alves Dias a 
passagem do Y Yuca-Pirama. Canto de morte também porque a 
inspirac;ao poética convoca um outro personagem, o guerreiro. As
sim se estabelece: meu canto de morte, guerreiros ouvi. Que os 
guerreiros ouc;am este canto de morte ... 
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