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Esta publicação foi selecionada entre os projetos que se inscreveram 

no Programa Cultura e Pensamento – Seleção Pública e Distribuição 

de Revistas Culturais. Foram escolhidos quatro projetos, e desta 

forma contemplamos quatro revistas culturais bimestrais cujas 

tiragens, somadas, chegam a 240 mil exemplares.

 

O objetivo desta iniciativa é estimular a criação de publicações 

culturais permanentes, e de alcance nacional – não apenas em sua 

distribuição, mas também em seu conteúdo.

 

Ao patrocinar este projeto, a Petrobras reafirma, uma vez mais, seu 

profundo e sólido compromisso com as artes e a cultura em nosso 

país – confirmando, ao mesmo tempo, seu decisivo papel de maior 

patrocinadora cultural do Brasil.

 

Desde a sua criação, há pouco mais de meio século, a Petrobras 

mantém uma trajetória de crescente importância para o país. 

Foi decisiva no aprimoramento da nossa indústria pesada, no 

desenvolvimento de tecnologia de ponta para prospecção, exploração 

e produção de petróleo em águas ultraprofundas, no esforço para 

alcançar a autossuficiência. Maior empresa brasileira e uma das 

líderes no setor em todo o mundo, a cada passo dado, a cada desafio 

superado, a Petrobras não fez mais do que reafirmar seu compromisso 

primordial, que é o de contribuir para o desenvolvimento do Brasil. 

 

Patrocinar as artes e a cultura, através de um programa sólido e 

transparente, é parte desse compromisso.



CULTURA E PENSAMENTO é um programa nacional de estímulo à 

reflexão e à crítica cultural. Desde sua primeira edição em 2005, seleciona 

e apoia projetos de debates presenciais e publicações. O objetivo do 

programa é dar suporte institucional e financeiro a iniciativas que 

fortaleçam a esfera pública e proponham questões e alternativas para 

as dinâmicas culturais do país.

Em 2009, o Programa abriu a terceira edição dos editais para 

financiamento de debates e de periódicos impressos de alcance nacional. 

Os editais são abertos a propostas de intelectuais, pensadores da cultura, 

artistas, instituições e grupos culturais, pesquisadores, organizações da 

sociedade civil e outros agentes, visando à promoção do diálogo sobre 

temas da agenda contemporânea.

O projeto de revistas do Programa Cultura e Pensamento busca ofertar 

gratuitamente conteúdos de elevada qualidade a um público amplo e 

diversificado de leitores, através de uma rede de circulação formada 

por 200 pontos de distribuição em todo território nacional, entre eles 

instituições culturais, universidades e pontos de cultura. Ao longo dos 

24 meses o projeto prevê o lançamento de 20 títulos, cada um com 6 

edições bimestrais, totalizando a circulação gratuita de 1.200.000 

exemplares de revistas com discussões sobre arte e cultura, oriundas de 

diversos estados do país. A rede abrangerá mais de 200 colaboradores 

editoriais de cinco regiões e 19 estados brasileiros. 

A edição 2009-2010 do Edital de Revistas do PROGRAMA CULTURA 

E PENSAMENTO tem patrocínio da Petrobras e é realizada pela  

Associação dos Amigos da Casa de Rui Barbosa. 

Este projeto foi contemplado pela seleção pública de revistas culturais 

do programa CULTURA E PENSAMENTO 2009/2010.

Missão cumprida

Depois de quase um ano fora de circulação, as revistas selecionadas 

por edital do Programa Cultura e Pensamento, do Ministério da 

Cultura, finalmente fecham um ciclo de seis edições. 

A ÍNDIO está entre as quatro publicações contempladas, que, 

juntas, ajudaram a revigorar e fortalecer as mídias alternativas, 

trazendo reflexões, inquietações e informações que raramente se vê 

no mercado editorial brasileiro.

Chegar ao fim desse projeto traz um sentimento de missão 

cumprida. Mas também fica a impressão de que poderíamos ter 

alcançado muito mais, se não fossem as constantes dificuldades 

de ver nossos prazos cumpridos e de fazer com que as revistas 

chegassem ao maior número possível de leitores. 

Apesar dos problemas, não há como negar o valor do trabalho que 

construímos conjuntamente. A contribuição mais rica dos editores 

e colaboradores da Babel, da ÍNDIO, da Piseagrama e da Recibo foi 

justamente mostrar novos olhares e dar voz a temas que quase 

nunca encontram eco na grande imprensa. 

Esperamos que a poesia da Babel, a arte da Recibo e as reflexões 

urbanas da Piseagrama tenham vida longa pelo Brasil afora. 

A ÍNDIO se despede por enquanto, com o sonho de que um dia 

possamos voltar com mais força, à altura da beleza e do vigor dos 

povos indígenas do Brasil. 

Christiane Peres, Júlia Magalhães, Marcelo Aflalo
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Cantora e folclorista. Está à frente do programa de música caipira 
Viola, minha viola, da TV Cultura, há 30 anos e pesquisa as origens da música 

caipira desde sua meninice. Nesta edição, Inezita resgata as influências 
indígenas na música brasileira e na sua vida.

É sertanista. Entrou na Funai em 1971 e há mais de 20 anos atua na proteção dos 
índios isolados na região do Envira. Em 2010, pediu demissão do órgão indigenista e 

hoje trabalha como consultor do Governo do Estado do Acre.

Trabalhou na redação da União Nacional dos Estudantes (UNE); no setor de Conteúdo 
do Público do Universo Online (UOL); e no Diário LANCE! de Esportes. Atualmente, faz 

cursos de especialização em mídias sociais e estuda a população indígena no Brasil.

Doutorando em Antropologia pela Universidade de São Paulo (USP) 
e bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 
Realiza pesquisas e reportagens junto aos Guarani-Kaiowá desde 1997. É também 

jornalista e membro do Conselho Editorial da ÍNDIO.

É jornalista e fotógrafo. Mestrando do Programa de Pós Graduação em Relações Inter-
nacionais San Tiago Dantas (UNESP/UNICAMP/PUC-SP) e bolsista da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Foi repórter da revista Carta 
Capital, do jornal Folha de S.Paulo e da Editora Abril.

Nascido na cidade de Brodowski, no interior paulista, foi um dos grandes artistas 
plásticos brasileiros. Pintou mais de cinco mil obras – de pequenos esboços a gigantes 
murais, como os painéis Guerra e Paz, presenteados à sede das Nações Unidas. Nesta 
edição de ÍNDIO, a reprodução da tela Descobrimento (1956), gentilmente cedida 
pela família Portinari, ilustra a famosa carta de Pero Vaz de Caminha, em 1500.
 

É chargista e ativista político. Reconhecido internacionalmente por seu trabalho em 
apoio à causa palestina, nas lutas zapatistas, e, mais recentemente, nas rebeliões do 
mundo árabe. Emprestou seu humor e seu senso crítico à causa indígena nos últimos 
tempos com as charges cedidas para os Olhares, da ÍNDIO.
 

Fotógrafo alemão com diversos trabalhos premiados. Reside no Brasil desde 1989. 
Morou na capital federal por dois anos, mas foi em terras maranhenses que se 
estabeleceu. Desde então percorre o Brasil documentando comunidades indígenas, 
lugares ainda isolados e paisagens já conhecidas. 

Bruno
Huberman

Inezita
Barroso

Cândido 
Portinari 

(1903 – 1962)

Christian 
Knepper

José Carlos 
Meirelles 
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Blumberg
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Latuff
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Por Inezita Barroso

As influências do universo indígena sobre a cultura brasileira a partir dos estudos 
da folclorista e cantora Inezita Barroso

A árvore genealógica da minha família é a prova da 
mestiçagem com índios. Por parte de pai, minha fa-
mília é paraense. Gente muito ativa, muito ligada às 
artes, às letras e à música. Desse lado, tenho uma ta-
taravó índia. Já da parte materna, tenho familiares es-
panhóis casados com indígenas. Ou seja, tenho, com 
muito orgulho, ascendência duplamente índia. Por 
isso, vou aproveitar para contar como a história dos 
índios acaba por cruzar a minha trajetória pessoal.

Sou uma espécie de mestiça nascida na capital paulis-
ta exatamente em um domingo de carnaval de 1925. 
Aliás, sabemos que a cidade de São Paulo se originou a 
partir do aldeamento de índios e jesuítas. No Planalto 
de Piratininga, a construção do Pateo do Colégio mar-
cou o início do trabalho de catequização dos índios co-
mandado pelos padres José de Anchieta e Manoel da 
Nóbrega. Vários outros pequenos aldeamentos foram 
construídos em torno desse ponto inicial para fortale-
cer essa ocupação.

Os jesuítas conseguiram o apoio de grande parte dos 
índios, mas outras etnias resistiram e guerrearam. 
Inúmeros foram os relatos de conflitos entre tupis, 
guaianás e tamoios. Vale lembrar que a catequiza-
ção envolvia orações, ritos católicos, ensinamentos 
da bíblia, mas também uma troca de hábitos com os 
índios. Os padres enxergavam um ambiente rico em 
crenças, histórias e músicas, então resolveram apro-
veitar isso. Peças de teatro, por exemplo, eram escri-
tas por José de Anchieta e encenadas pelos índios em 
suas próprias línguas. 

Um dos principais resultados desse encontro de cultu-
ras se deu na música. Relatos descrevem que os índios 
ficavam encantados com o leque polifônico do canto 
e as afinações possíveis da viola trazida pelos portu-
gueses. A música passou a ser uma ponte entre dois 
mundos. A viola de arame portuguesa foi se tornando 
brasileira. Aquele instrumento ganhou uma fabrica-
ção mais rústica – feita com pequenas facas –, novas 
afinações, encordoamentos e maneiras de se tocar.

Uma coisa que pouca gente sabe é que as sabatinas 
do Pateo do Colégio foram uma das origens da moda 
de viola. Esses encontros agregavam a comunidade. A 
música servia para os jesuítas ensinarem a louvação 
dos santos, mas também para os índios contarem seus 
feitos, suas histórias e suas notícias. Se o índio quises-
se contar que matou uma onça, ele fazia aquilo com 
todos os detalhes acompanhados do som da viola.

Daí vem o costume de as modas de viola serem tão 
longas. A limitação de tempo veio somente com o 
advento da música caipira na indústria fonográfica. 
Cada música tinha que ter no máximo quatro minu-
tos. Esse modelo acabou por influenciar o tradicional 
jeito de cantar (e contar) as histórias. 

O cururu, outro gênero caipira com viola, também po-
dia ser um desafio cantado por uma hora sem parar. 
Bastava haver talento nos cantadores.

cultura

Memórias índias
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O catira também surgiu das danças indígenas nos 
centros das aldeias. As batidas de pé são marcantes 
nessas danças. E o fino dessa apresentação para o cai-
pira paulista não era o jeito como se aprendeu no Rio 
Grande do Sul por influência de Portugal. O tradicional 
era sapatear meio corcunda e com os braços soltos, 
fazendo o palmeado abaixo da linha da cintura – com 
uma influência indígena.

A miscigenação dos índios com os brancos e a suces-
são de hábitos passados de geração em geração deram 
lastro para a formação da cultura caipira: um jeito de 
falar (como bem estudou o linguista Amadeu Amaral) 
e um jeito de festejar, de tocar e de cantar (como re-
gistraram vários estudiosos como Mário de Andrade, 
Oneyda Alvarenga e Alceu Maynard Araújo). 

O modernista Mário de Andrade morava na Rua Lo-
pes Chaves, ao lado da casa de minha tia, mas, infeliz-
mente, nunca tive o prazer de conhecê-lo pessoalmen-
te. Só fui uma leitora voraz de seus livros, sobretudo 
Macunaíma. Por outro lado, tive muito contato com o 
folclorista Alceu Maynard Araújo. Quando eu era me-
nina, ele foi meu professor no Parque da Água Branca, 
em São Paulo. Ele viajou muito pelo Brasil para suas 

Minha paixão pela música surgiu dentro da família. 
Minha avó paterna tinha uma voz linda e tocava mui-
to bem piano. Mas o preconceito com a mulher era 
muito forte na família. E ela foi impedida de cantar 
pelo meu avô. Em troca, ela jurou que ele nunca mais 
a ouviria tocar ou cantar. E assim o fez.

Mas ela foi minha inspiração. Quando eu já estava 
casada e vendo rompido o preconceito da família por 
ver uma mulher artista, gravei um pequeno disco, em 
1951, sem tiragem comercial. 

Nele, uma canção afro-brasileira chamada Funeral do 
Rei Nagô, de Hekel Tavares e Murilo Araújo, e a lenda 
indígena Curupira, de Waldemar Henrique.

“Já andei três dias e três noites pelo 
mato / Sem parar / E no meu caminho 
não encontrei nenhuma / Caça pra 
matar / Só escuto pela frente pelo lado 
o Curupira / Me chamar.”

cultura: Memórias índias

pesquisas e fez um acervo maravilhoso que ficou dei-
xado de lado por muito tempo.

Maynard tinha apreço e fascínio por acompanhar as 
comunidades indígenas.  Lembro que ele chegava a 
passar temporadas em aldeias e comunidades dis-
tantes. Seu trabalho, posteriormente, foi reconhecido 
dentro da Escola de Sociologia e Política. Tenho com 
carinho as primeiras edições dos três volumes da sé-
rie Folclore Nacional. Basta ir até eles para saber a pre-
sença indígena no toré, na dança de santa cruz, no 
caiapó, no caboclinho e no cateretê. Essa é uma fonte 
séria para quem quiser pesquisar folclore.

O admirável mundo da música 

Os primeiros entusiasmos sobre a musicalidade em 
minha vida me remetem às férias infantis nas fazen-
das de café que meus tios tinham no interior paulista: 
Matão, Itapira, Campinas. Descobri o admirável mun-
do da viola caipira e das maravilhosas letras cantadas 
pelo homem do campo. Aprendi nesta época a tocar 
viola escondido, porque o instrumento de dez cordas 
era “coisa de homem”. 

Já fui indagada várias vezes sobre como era o precon-
ceito com a música baseada em temas indígenas no 
meu início de carreira. A minha experiência mostrou 
o contrário. Claro que o público urbano nunca veria 
um coro guarani no Teatro Municipal, mas os temas 
indígenas eram recorrentes entre os artistas e intelec-
tuais. E o público gostava muito. Houve uma postura 
dos poetas, escritores, jornalistas e artistas a partir 
da influência da vanguarda modernista. Toda movi-
mentação da Semana de Arte Moderna continuou a 
repercutir por muito tempo.

Havia uma sedução pelo folclore e pelas coisas do 
Brasil. Muitos, vale dizer, buscavam transformar isso 
tudo em coisas “modernas” e, muitas vezes, alteravam 
todo o contexto das músicas. Acho que a música popu-
lar pode (e deve) se inspirar na tradição, mas também 
penso (e defendo) que o folclore precisa ter espaço 
para ser preservado e valorizado como é. 

Outra canção de inspiração indígena que gravei foi 
Papa Curumiassu, um canto de ninar da Serra dos Pa-
rintins. A canção é assinada por Heckel Tavares, mas 
faz parte do repertório de domínio público. Tenho a 
partitura original guardada até hoje. É um ritmo bem 
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batido. A cena é a da criança indiazinha dentro da 
rede sendo encantada pela cantiga de ninar. A estrofe 
é pequena e se repete.

“Papa Curumiassu / Mama Curumiari 
/ Meu galo canta na serra / Meu galo 
araguari.”

Essa composição tem semelhança com uma antiga 
música recolhida pelo maestro Heitor Villa-Lobos. 
O título é o mesmo, mas ele vem acompanhado do 
subtítulo Canção de rede dos caboclos do Pará ou Berceuse 
do caboclo. Guardo ainda a partitura registrada em 
1929 em uma partitura impressa na França. A 
diferença na música está no terceiro verso. 

“O gallo canta da serra / Meu gallo 
canta dahí / Meu galo canta dahí / 
Schô! Gallo ingrato.”

Também tive uma parceria muito fértil com o saudoso 
maestro e amigo Hervê Cordovil. Em uma seleção de 
canções que gravamos em 1955, está Sapo Cururu, uma 
cantiga infantil que traz o adjetivo tupi kuru’ru, aquele 
que canta rouco. As crianças amavam isso. Também 
gravamos a tradicional Nhapopé, a lenda de uma pe-
quena perdiz que o Waldemar Henrique musicou. 

“Ouvi contá certa noite no terreiro / 
Quando a lua em farinheiro peneirava 
pelo chão / Que Nhapopé quando 
sente a asa ferida / Vai buscar resto de 
vida no calor de um coração. Você é 
Nhapopé / O meu amor / Em ti tem fé.”

Waldermar Henrique era paraense, bem como 
parte da minha família. Cheguei a conhecê-lo 
pessoalmente. E tenho quase todas as lendas que ele 
musicou. Tamba-tajá também é dele e o público ainda 
hoje chora ao ouvir. 

“Tamba-tajá / Me faz feliz / Que meu 
amor / Seja só meu / Todinho meu / 
De mais ninguém.”

O tajá é uma planta muito comum. E possui diversos 
subtipos. Dizem que cada variedade serve para um 
uso. Para morte, para casamento, para amor. Um ta-
lismã. Waldemar Henrique se inspirou na Tajá-Panema.

“Tajá-panema chorou no terreiro / 
Tajá-panema chorou no terreiro / E a 
virgem morena fugiu no costeiro / Foi 
boto, sinhá / Foi boto, sinhô.”

Falando em Pará, lembro também de um costume for-
te que veio das crenças indígenas. Cheguei a ver isso 
no Mercado Ver-o-Peso. Havia uma crendice que o pás-
saro uirapuru trazia sorte no amor. Só que na cidade 
eles passaram a vender o bichinho empalhado como 
amuleto. Era vendido como tesouro e escondido. Era 
uma espécie talismã, guardado debaixo do travessei-
ro. Reza a lenda que “se pegava o homem que queria”.

Meu maior contato com as comunidades indígenas se 
deu em minhas viagens pelo Brasil. Mas nunca fiquei 
muito tempo em aldeia. No litoral paulista havia 
uma aldeia próxima a Itanhanhém que frequentei 
algumas vezes.

Mas muitas das minhas referências vieram dos ami-
gos. O escritor José Mauro Vasconcelos era um deles. 
Filho de índia, ele é autor de Meu Pé de Laranja Lima, 
que, por sinal, lá pelo meio registra um diálogo as-
sim: “Todos lá em casa são meio índios”.  Ele era uma 
pessoa muito doce. Chegou a acompanhar os irmãos 
Orlando e Cláudio Villas-Boas pelos rios da Bacia do 
Tocantins-Araguaia para trabalhar na defesa dos ín-
dios. Declarou sua admiração por eles em alguns de 
seus livros.

No Arraia de Fogo (1969), por exemplo, José Mauro es-
creveu um trecho bonito dessa simplicidade de viver 
dos índios:

“Canoá veio chegando suavemente e 
sempre sorrindo. Na sua linguagem 
atrapalhada engrolou:
— “Titio”, dormir?
— Sim, meu filho.
Ele pegou sua minúscula rede, que 
mal recebia o corpo encolhido, e 
armou-a. Todo índio xinguano tinha a 
mania daquelas redes minúsculas.
Caiá sorriu, recordando-se de que 
uma vez, nos Jurunas, Orlando [Villas-
Boas] fizera uma rede dum saco de 
estopa para um garoto dormir e 
quando amanhecera, encontrara o pai 
dormindo junto com o filho.”

Viola, minha viola

Pouca gente sabia desses meus contatos com o univer-
so indígena, mas quando conheci uma dupla caipira 
fiquei impressionada com o comentário de um deles 
sobre mim. “Você é família de índio, não é?”, disse An-
tônio Borges de Alvarenga, o Cacique, da dupla Cacique 
e Pajé. Nascido em uma aldeia às margens do Rio Ver-
melho, em Mato Grosso, ele foi trazido para São Paulo 
para fugir de uma epidemia de febre amarela. Acabou 
um índio-caipira. A dupla se apresenta com duas vio-
las, uma formação difícil para os cantadores.

Em 1981, a TV Cultura levou no Viola, Minha Viola um 
grupo folclórico de Piracaia (SP). Era o Grupo Caiapó. 
Foi muito importante para ver a manifestação que si-
mulava o conflito entre os índios e os bandeirantes. Os 
personagens, como o pajé e curumim, fizeram no palco 
uma encenação de vida e morte. Lembro dos instru-
mentos – caixas, reco-recos, pandeiros e uma buzina 
de chifre – davam o tom do folguedo. 

Tempos depois, o programa recebeu o Grupo de Tra-
dições da Amazônia e o Grupo Sabor Marajoara. No 
repertório, o carimbó e o folclore do Pará. Além deles, 
minha amiga Marlui Miranda presenteou o público do 
programa várias vezes com seu conhecimento dos rit-
mos e melodias indígenas. Ela é uma das grandes inte-
ressadas no assunto. 

Em 2010, a partir de conversas com o produtor do Viola, 
Minha Viola, Aloisio Milani, organizamos um progra-
ma inédito sobre as raízes indígenas e a música caipira. 
Fomos até a aldeia Krukutu, dos Guarani que moram 
em Parelheiros, no sul da capital paulista, e convida-
mos o coro de crianças para cantar no programa. Foi a 
primeira vez que a manifestação indígena pura apare-
ceria na tela em mais de três décadas de história. 

cultura: Memórias índias

Até o Teatro Franco Zampari, no centro da capital, os 
meninos e as meninas foram levados por Olivio Jekupe, 
presidente da Associação Guarani Nhe’ E Porã. Segundo 
o próprio Olivio, aquele era um momento histórico para 
ele, que nunca tinha visto uma apresentação inteira de 
um coro indígena na TV brasileira. Isso me emocionou 
muito. Foi uma apresentação muito bonita. As crianças 
mal falavam o português, porque frequentam a escola 
na língua nativa. Acompanhados de um violão e uma 
rabeca, eles cantaram Apyka Xuxi, Oveve, um tipo de 
canto religioso. 

Em minha conversa com Olivio Jekupe, percebi que as 
tradições e as raízes eram muito estimuladas na aldeia. 
O grupo conta com um Centro de Educação Indígena 
(Ceci), cujo currículo é focado na educação com valores 
e conceitos da própria etnia. Jekupe comentou comigo 
da referência que ainda existe hoje do xamã da aldeia 
guarani do Jaraguá, região norte de São Paulo. Essa 
aldeia às margens da Rodovia dos Bandeirantes tem 
parentesco com a aldeia da região sul. Ambas trocam 
informações, ajuda e rituais. É um dos jeitos de afirmar 
suas vidas na maior metrópole do país.

Nesse mesmo programa, tivemos as modas de viola da 
dupla Cacique e Pajé, a participação de outra amiga, Je-
rusa Xavante, que chegou a dar aula de folclore comigo 
em Mogi das Cruzes, além de uma versão reduzida da 
dança de Santa Cruz, manifestação ainda bem seme-
lhante à fusão original da louvação dos jesuítas com as 
danças indígenas. 

Em um breve relato de vida e vivências podemos ver 
que o universo indígena na música brasileira está aí, 
explícito, e precisando ser estudado e valorizado. Não 
precisamos ir longe para encontrar as influências. Bas-
ta abrirmos os olhos, ouvidos e coração.
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Por Christiane Peres

Além da hidrelétrica de Belo Monte, outro grande projeto ameaça o bem-estar de índios 
e ribeirinhos na Volta Grande do Xingu, no Pará: a maior mineração de ouro do Brasil

Do cais de Altamira (PA) uma voadeira sai rumo a 
Volta Grande do Xingu. Lá, índios e ribeirinhos vivem 
espalhados pelos 100 quilômetros de curva do rio Xin-
gu. Tiram o sustento, a água de beber, lavar roupa e 
banhar. Mas o lugar, famoso pelas cachoeiras e cor-
redeiras formadas no período de seca, também tem 
ganhado destaque pelos grandes projetos que vêm 
disputando espaço na região. Além de abrigar a ter-
ceira maior hidrelétrica do mundo, Belo Monte, re-
centemente, a Volta Grande começou a ser pleiteada 
por uma empresa canadense chamada Belo Sun. A 
proposta? Fazer no local um dos maiores projetos de 
mineração de ouro do país, com a extração de 4,6 to-
neladas do minério por ano, durante 12 anos. 

Sem que nada fosse divulgado, o processo de licen-
ciamento ambiental da mineração começou em se-
tembro de 2012 e está correndo em âmbito estadual, 
apesar de acumular impactos da megausina e passar 
a poucos quilômetros das terras indígenas Arara da 
Volta Grande e Paquiçamba. Mas ainda assim, para 
os órgãos ambientais, a dimensão do projeto não é 
grande o suficiente para que o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) assuma o caso.

“Mais uma vez a gente não foi consultado 

sobre nada. Ficamos sabendo só depois desse 

projeto que vai trazer mais desgraça pro nosso 

povo”, reclama Josinei Arara, jovem liderança 

do grupo.

A afirmação do indígena se fundamenta no cálculo 
dos danos que serão causados pelos projetos. Belo 
Monte, por exemplo, acumula impactos na região. Um 
dos maiores deles será a redução em até 80% da va-
zão do rio Xingu na Volta Grande, o que ocasionará a 
piora considerável na qualidade da água, impactando 
a população local que depende do rio para sobreviver. 
No caso da mineração, há o risco do rompimento das 
barragens de rejeitos tóxicos que serão construídas 
próximas à margem do Xingu, podendo gerar a conta-
minação da água que já estará escassa no local. Ape-
sar disso, a empresa ignora qualquer impacto na vida 
das comunidades indígenas e ribeirinhas.

“O mesmo argumento que se usou para Belo Monte está 
sendo utilizado agora, de que apenas porque a obra não 
é dentro da terra ela não a impacta. Como é possível 
afirmar que não há impacto sobre a vida dos índios da 
Volta Grande com a diminuição de 80% da vazão do rio 
Xingu e a subsequente instalação da maior mineração 
de ouro do país na mesma região?”, indaga Raul do 
Valle, advogado do Instituto Socioambiental (ISA).

Abrindo caminhos

Além dos problemas socioambientais, a abertura da área 
de mineração trará acesso a regiões bastante preserva-
das, como a área destinada aos índios isolados – Terra 
Indígena Ituna/Itatá, vizinha à Terra Indígena Trincheira 
Bacajá, dos Xikrin –, que faz fronteira com algumas ou-
tras áreas pleiteadas pela Belo Sun para mineração.

Só na Volta Grande do Xingu existem 489 processos 
minerários, sendo 228 para a extração de ouro, e os 
demais divididos entre diamante, cobre, ferro e ou-
tros. Do total de solicitações de pesquisa e lavra na 
área, 39 estão em nome da Belo Sun, sendo que 22 já 
possuem autorização de pesquisa e 17 ainda aguar-
dam aval para os estudos.

De acordo com os dados de requerimento de pesquisa 
que constam no Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM), só nas terras indígenas da Volta 
Grande do Xingu existem 40 pedidos para estudo. A 
exploração seria, sobretudo, de ouro, cobre e alumínio, 
mas não foram autorizadas, pois ainda não existe 
regulamentação para isso, tornando então qualquer 
extração mineral em terra indígena ilegal – o que 
pode mudar em breve, já que um projeto de lei para 
regularizar mineração em TI tramita no Congresso. 

Essa corrida minerária na bacia do Xingu é uma ame-
aça iminente aos territórios indígenas. E ao que tudo 
indica será mais uma preocupação para essas popula-
ções, uma vez que, nos últimos tempos, o governo fe-
deral vem incentivando a produção nacional do miné-
rio e espera que ela dobre, e o país passe da 11ª posição 
para a 7ª no ranking mundial de produtores de ouro.
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opinião

Das páginas de jornal 
ao ativismo online 
Por Roberto Almeida

As imagens dos isolados do Envira, no Acre, haviam 
causado um estardalhaço. Era meados de 2009 quan-
do os índios pintados de urucum, apontando flechas 
para o fotógrafo da Funai, apareceram para o mundo. 
A Survival International, ONG ligada a direitos indí-
genas com sede em Londres, havia disparado as fotos 
para a imprensa internacional. Todos os jornais britâ-
nicos, desde os tablóides conservadores até os diários 
mais progressistas, deram um espaço considerável ao 
caso, estimulando a mídia de toda a Europa a fazer o 
mesmo. Houve uma enorme repercussão.

Os isolados, quando aparecem, são manchete certeira. 
Para editores do jornal O Estado de S.Paulo, em que 
eu trabalhava na época, eles eram sinônimo de furo 
internacional. Se um par de fotos é capaz de rodar o 
mundo, o que esperar de uma reportagem completa, 
com as respostas básicas a todas as especulações 
que a imagem desperta: quem são, como vivem, que 
língua falam os isolados do Envira? Algumas poucas 
informações seriam um prato cheio para exposição 
da marca do jornal no Brasil e no exterior. Uma nova 
foto seria essencial, digna de prêmio.

Poucos meses depois, a Frente Etnoambiental do Vale 
do Javari, à época comandada pelo indigenista Rieli 
Franciscato, partiria para uma expedição pelos rios 
Jutaí e Boia, no extremo leste da Terra Indígena Vale 
do Javari, para recolher indícios de isolados. O jornal 
O Estado de S.Paulo, na esteira das fotos do Envira, 
prontamente tomou a dianteira para enviar um 
jornalista e um fotógrafo. Eu dei dezenas de passos 
à frente para ser esse repórter, mesmo sem saber 
exatamente tudo o que envolvia uma expedição 
desse porte. Seriam dois meses na Amazônia, longe 
da redação. Era uma oportunidade única e especial. 

Foram, de fato, dois meses incríveis, humanos, viscerais. 
Mas, jornalisticamente falando, nem tão especiais 
assim. A expedição encontrou vestígios dos isolados, 
anotou seus passos para tentar garantir a proteção 
ao seu isolamento no sudoeste do Amazonas. Porém, 
faltou a imagem fetichizada do isolado e a narrativa 
da imagem. Faltou responder às dezenas de perguntas 
que a imagem do isolado desperta. Para o jornalismo, 
em suma, faltou o essencial. E, nessa essencialização, o 
conflito com a realidade tornou-se evidente. 

Os caminhos da (auto) representação indígena no Brasil
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Ao mesmo tempo que o jornalismo busca o isolado por 
sua “pureza”, reafirmando um ideal de “indianidade 
autêntica”, ele não dá o mesmo peso ao garimpo e 
às derrubadas perenes na região, à falta de remédio 
para a malária dos Katukina do Rio Biá, à hepatite 
de todo o Vale do Javari, ou à dificuldade de manter 
os Korubo, recém-contatados, com saúde – eles que 
estão à mercê de um genocídio. Trabalhando na 
esteira das manchetes internacionais da Survival 
International, o jornalismo na Amazônia perde seu 
vigor em retratar um contexto tão ou mais rico, em 
termos de informação, que a notícia em si. 

Acima de tudo, ele perde a capacidade de considerar 
como humano o índio que não é idealizado e, assim, 
produz efeitos perversos. “A imagem do índio puro 
não é boa para ninguém. A imagem que o jornalismo 
deve buscar é imagem da realidade. É essa a imagem 
que tem faltado. A mídia se perde entre buscar a 
imagem de pureza ideal e negar os direitos indígenas. 
São duas inflexões marcantes e equivocadas”, afirma 
o experiente jornalista Altino Machado, do Blog da 
Amazônia, no portal Terra. 

É preciso revisitar um ponto crucial da relação entre a 
imprensa e os grupos indígenas: a quem interessou a 
essencialização da indianidade, em um movimento que 
pode ser traçado até o final dos anos 1970, e a quem 
ela interessa hoje, 40 anos depois, em um momento de 
tensionamento da política identitária indígena no Brasil.

Cocares, redemocratização e neoliberalismo

A identidade indígena, não há dúvidas, é um instru-
mento político de sobrevivência, e a atração que ela 
exerce na imprensa brasileira é excepcional, muito 
superior à de outros países latino-americanos. Essa 
hipnose colonialista pela aventura do urucum, do 
cocar e dos rituais, que em suas devidas propor-
ções remonta os tempos de Theodore Roosevelt na-
vegando com Marechal Cândido Rondon ou Claude 
Lévi-Strauss atrás do “selvagem” em Tristes Trópicos, 
tornou-se a melhor saída para uma relação absolu-
tamente desigual e permanente entre índio e Estado 
no Brasil. 

Com a tensão crescente no final do período militar, 
o movimento pelos direitos indígenas ganhou força 
e surgiram as primeiras grandes lideranças, capazes 
de atrair por si só os holofotes da imprensa nacional e 
internacional. Pela primeira vez, eles não precisaram 
de intermediários e intérpretes, como antropólogos 
ou indigenistas. Cientes da força de sua imagem, as-
sociada à “pureza” da indianidade e ao ambientalismo 
brasileiro da década de 1970, e de suas palavras, na 
corda bamba entre o se fazer entender e a politica-
mente necessária preservação de sua linguagem, os 
índios pegaram o microfone para não largar mais.

Apesar da asserção política à flor da pele, com gran-
de exposição positiva na mídia durante a década 

de 1980, e com as vitórias, algumas só no papel, na 
Constituição Federal de 1988, a introdução do mode-
lo econômico neoliberal pelo ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB), continuado nos governos 
de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ambos 
do PT, foi bastante responsável pelo fim da lua de mel 
entre a imprensa e o movimento pelos direitos indíge-
nas, pois recolocou na balança o peso do poder econô-
mico para contestar a demarcação de terras. Ao mes-
mo tempo, de modo sintomático, jornais começaram 
a reduzir o número de sucursais no interior do país.

No final da década de 1990, antropólogos como Alcida 
Rita Ramos e analistas políticos como Deborah 
Yashar, da Universidade Princeton, já estudavam os 
efeitos da nova política de FHC no movimento indíge-
na, demonstrando sua inevitável fragilização, apesar 
do feroz combate com o poder institucionalizado da 
bancada ruralista no Congresso. A disputa por terri-
tório acabou, ironicamente, bloqueando os interesses 
do Banco Mundial, do FMI e da USAID, entre outras 
entidades internacionais, em definir os direitos à 
propriedade da terra no Brasil para incrementar 
investimentos e obter mais retorno financeiro.

Com o recrudescimento das disputas nas frentes 
econômicas, o caminho do movimento pelos direitos 
indígenas foi de renovação. A imprensa, em geral, 
pouco capturou essa transformação, menos ainda o 
surgimento de novas lideranças.

O que o futuro reserva

O argumento de que a população indígena no Brasil 
é pequena demais para merecer manchetes em 
períodos eleitorais, por exemplo, é comum nas 
grandes redações. Como não elegem presidente, 
governador e, dificilmente, um prefeito ou vereador, a 
relevância como cidadãos se perde nas porcentagens 
de votação nas urnas. Alijados do processo decisório, 
não encontram eco nas páginas dos jornais - a não ser 
que, em algum momento, a produtiva isca da imagem 
idealizada surja por vias internacionais, como foi o 
caso dos isolados do Envira.

Há, no entanto, um processo paralelo que começa a 
emergir aos poucos, mudando o vetor da representa-
ção dos grupos indígenas brasileiros. Antes retratados 
pela grande imprensa sob um viés único, eles passa-
ram à autorrepresentação nas décadas de 1980 e 1990, 
com as antigas câmeras de videocassete, e agora estão 
ativos nas redes sociais, produzindo conteúdo próprio. 
Se é o suficiente para reequilibrar a balança da exposi-
ção midiática do indígena? Ainda não, mas é o começo 
de uma nova narrativa para o movimento.

“Os índios já não são, nas redes sociais principalmente, 
objetos excluídos. Eles são participantes ativos. Usam 
as redes e as ferramentas online para denunciar 
violência, como, por exemplo, no caso dos Kaiowá e 
dos Suruí, ou então para pautar a agenda, como a luta 
xavante em Maraiwatsede, com grande mobilização 
em rede social e produção de conteúdo no que seria 
‘imprensa alternativa’ - que cada vez mais deixa de 
ser ‘alternativa’ para se tornar prioritária forma de 
formação de opinião”, acredita o jornalista Felipe 
Milanez, ex-editor da National Geographic.

As redes sociais, por exemplo, foram cruciais para 
a divulgação e mobilização contra a Portaria 303 
da Advocacia-Geral da União, que busca rever a 
demarcação de terras indígenas no Brasil, cuja 
legalidade foi questionada pelo jurista Dalmo Dallari, 
em artigo reproduzido na edição passada da revista 
ÍNDIO. Um espasmo que se sobrepôs ao discurso 
sisudo da imprensa tradicional, mostrando como o 
ativismo online é capaz de dar voz a uma minoria, 
sem essencializar ou idealizar a imagem do índio. O 
diálogo passa a ser, nesse caso, de ser humano para 
ser humano. Sem intermediários.

• Roberto Almeida, 31, é jornalista e mestre em antropologia, com 
especialidade em desenvolvimento e direitos pela Universidade de 
Londres. Trabalhou no jornal O Estado de S.Paulo de 2008 a 2011, 
onde fez matérias sobre os isolados da Amazônia e o Xingu. É 
correspondente do portal Opera Mundi para assuntos europeus.

o ativismo online é capaz de dar voz a uma minoria, sem 
essencializar ou idealizar a imagem do índio. O diálogo passa a ser, 
nesse caso, de ser humano para ser humano. Sem intermediários.



20 21

crônica

Existe um povo nas terras firmes do alto rio Envira 
que já viu muitas coisas estranhas que homens de 
outro povo fazem, riscando árvore de leite, cortando 
madeira e não plantando nada no lugar, matando 
veados, porcos e onças e aproveitando só o couro. 
Sem nenhum motivo, “os homens desse estranho 
povo, com suas armas compridas e ocas que gritam 
como trovões, enchem os corpos dos nossos de 
caroços pequenos e enfeitiçados que matam”. Nas 
noites sem lua, à beira da fogueira, os mais velhos 
conversam, pensam, falam, trocam ideias e tentam 
colocar os que fazem isso na categoria de homens 
verdadeiros. Amanhã é dia de caçar. O moquém está 
vazio e as mulheres estão brabas!

E nós – 21 trabalhadores da firma que foi demarcar 
a Terra Indígena Kampa e Isolados do Envira, três 
Ashaninka, eu e mais dois mateiros – nos preparamos 
para entrar na mata e fazer as picadas da demarcação. 
Picadas que desconfiei que passassem próximas à 
maloca dos índios isolados. A impressão de que isso 
não ia dar certo não me saía da cabeça. E lá fomos 
nós, dar aos índios o direito àquela terra! 

Ispaô, homem de meia idade, bom caçador e filósofo, 
farejava um bando de porcos do mato, usando só a 
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“Meu avô dizia que a terra não é nossa, nós somos 

da terra. Sábio avô, com o nome que herdei. Primeiro neto, nome 

do avô. Os porcos estavam perto, o cheiro doía nas ventas”.

De volta pra maloca, quase correndo, a cabeça 
zunindo de tanto pensar, Ispaô deu a notícia ao 
povo, entre exclamações e gestos rituais. A noite era 
pequena para a reunião dos homens em torno dos 
mais velhos.

“Sim, é preciso fazer alguma coisa. Amanhã vamos 
ver onde estão acampados, quantos são, o jeito deles”.

Saí para dar uma volta em torno do acampamento, 
ver sinais e matar alguma caça. Vi caça braba e 
macaco arisco. Vi também vestígios de parentes 
isolados, do dia !!! A sensação do isto-não-vai-dar-
certo voltou mais forte. À noite, inambus, macacos, 
urus, macucaus e mutuns resolveram dormir perto 
do acampamento. Os parentes!

Ispaô e outros homens foram escalados para vigiar 
os homens do caminho grande e, de preferência, não 
deixá-los dormir, arremedando todo tipo de bicho.

“Quem sabe eles não ficam com medo e vão embora. 
Ao mesmo tempo, outros homens foram escalados 
para queimar a casa do barbudo, de onde esse bando 
de gente veio”.

Assim foi feito. De manhã, quando falamos com nossa 
base, que havia ficado com apenas dois trabalhadores, 
fomos informados de que a Frente Envira havia sido 
totalmente queimada! A presença de espírito de 
nossos mateiros salvou somente o radiotransmissor, 
a bateria e a antena. O resto virou cinza.

E todos nós na mata estávamos cercados pelos pa-
rentes. Voltar como? Solicitei um helicóptero do Exér-
cito para nos retirar, com temor de que, na volta, pu-
déssemos ser atacados pelos parentes que estavam 
só esperando a gente se movimentar. Na mata se 
enxerga com o nariz e os ouvidos. Quem não quer 
ser visto que fique quieto. Não ande. Assim fizemos, 
além de uma clareira, em tempo que, se cronometra-
do, entraria para o livro dos recordes. Dois dias de-

pois, fomos retirados por um helicóptero do Exército, 
em três viagens.

Ispaô e seus companheiros, depois de correrem as-
sustados com “o gafanhoto enorme que comeu os ho-
mens do caminho e os levou em sua barriga verde”, 
foram examinar o caminho. Tanta árvore derrubada, 
mato cortado, um estrago.

“Pedras quadradas, feitas pelos homens do caminho 
grande, apareciam depois de se andar uma mesma 
distância. Pedras estranhas, com um olho amarelado 
brilhante em sua cabeça”.

Nós deixamos para trás uma picada com seis metros 
de largura, os marcos de mil em mil metros e uma 
enormidade de mata derrubada.

Aliviados com nossa saída, Ispaô e os seus, após 
várias noites de histórias, risos e dúvidas, ainda 
não tinham chegado à conclusão de que tipo de 
homens eram aqueles que derrubam mato à toa, 
fazem caminho que não leva a lugar nenhum, não 
plantam nada onde derrubam e são engolidos por um 
gafanhoto gigante. E o pior: como chamá-los, quando 
a história fosse contada para as futuras gerações?

As chuvas do inverno começaram. Dentro da maloca, 
as discussões continuaram sobre o povo misterioso 
do caminho grande. Ispaô, num canto, ajeitava a pena 
de mutum numa flecha de matar macaco. A roda de 
homens continuava a discutir o assunto. Afinal, que 
povo doido era esse? Lampejando sabedoria, Ispaô, 
num pulo, gritou: 

– “É o povo que planta pedra!!!”

Todos sorriram, a discussão acabou. Era hora de 
dormir. No dia seguinte, tinha muito que fazer. 
As mulheres já tinham ido, muito brabas, com a 
discussão que não acabava mais, reclamando que os 
maridos acordariam tarde e com preguiça de caçar.

vista, pois a cabeça pensava na terra, naquele chão 
que ele e os porcos pisavam.

“Meu avô dizia que a terra não é nossa, nós somos 
da terra. Sábio avô, com o nome que herdei. Primeiro 
neto, nome do avô. Os porcos estavam perto, o cheiro 
doía nas ventas”.

Atravessaram uma grota e... “Um caminho estranho 
na mata. Largo, uns seis ou sete passos, todo cortado. 
Os matos finos com corte liso, como mordida de onça. 
Os mais grossos com pequenas mordidas, como 
besouro serra-pau, rolados em pedaços. Muito rastro 
estranho, com pés sem dedos”.

O ouvido fino de Ispaô escutou um som rouco, ora 
agudo, ora grave. O som parou e deu lugar ao de 
uma grande árvore caindo. Os porcos, espaventados, 
correram a todo casco, como quem farejou o diabo! 
Ispaô tomou chegada pelo lado do caminho até ver 
quase 30 homens, todos entretidos na tarefa de fazer 
o caminho que vai no rumo da maloca.

“As histórias do vovô!!! Trovões, gritos, mulheres 
mortas, crianças espetadas e nossos homens sendo 
mortos...”.
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A Cabeça do Cachorro, região cujo nome é dado exa-
tamente pelo seu contorno no mapa brasileiro, ocupa 
200 mil quilômetros quadrados. Faz parte do municí-
pio de São Gabriel da Cachoeira, o terceiro maior do 
País em extensão territorial, cuja população é 90% de 
origem indígena. 

Constituída à margem esquerda do Rio Negro, está 
a 1.146 quilômetros de Manaus por via fluvial, dis-
tância maior do que São Paulo a Porto Alegre. Dá 
um trabalho danado chegar lá: apenas de barco, que 
custa três dias de paciência, e de avião. O observa-
dor desavisado, que do avião olha para baixo, tem a 
impressão de um deserto pintado de verde, inóspito, 
onde habitam apenas verdadeiras cobras negras, vi-
vas, pulsantes águas do Rio Negro. Ledo engano. 

A região do Alto e Médio Rio Negro é habitada há 
pelo menos três mil anos por um conjunto diversifi-
cado de pelo menos 23 povos indígenas, que falavam 
idiomas pertencentes às famílias linguísticas aruak, 
maku, tukano e yanomami. Uma imensa diversida-
de de idiomas e tradições culturais, tão complexas 
quanto à grande floresta que os cerca.

O Rio Negro, que drena a área pelo seu curso Alto e 
Médio, é considerado o maior afluente do Rio Amazo-
nas e forma a maior bacia de água preta do mundo.  
Suas águas escuras se encontram como óleo e água, 
com a cor barrenta do Amazonas, formando uma das 
mais belas paisagens fluviais do Brasil.

A baixa concentração de peixes e de animais de caça 
– devido à acidez da água negra e a precariedade do 
solo – criam limites rígidos para o tamanho das co-
munidades ribeirinhas. Cada família realiza as tare-
fas necessárias à subsistência. As mulheres são en-
carregadas de cuidar das roças, trazer madeira para 
o fogo, buscar água nos rios e igarapés, preparar fari-
nha, cuidar dos filhos, cozinhar e lavar, entre outros 
afazeres. Os homens caçam e ajudam na roça, assim 
como os filhos.

Não é fácil a vida de quem é obrigado a sobreviver de 
caça e pesca em locais em que os peixes rareiam nas 
cheias e os animais estão cada vez mais arredios. A 
agricultura não é menos trabalhosa, numa terra infér-

til que, além de mandioca e de meia dúzia de frutas, 
nada produz. Uma natureza cheia de caprichos, com 
floresta exuberante, mas solo ingrato para agricultura.

As distâncias descomunais e as dificuldades de na-
vegabilidade encarecem o custo de vida. É muito 
mais barato fazer compras no Rio de Janeiro do que 
na Cabeça do Cachorro. Isso sem falar dos índios que 
tentam a vida na cidade. Quando vários indígenas 
ocupam postos de trabalho remunerado ou se fazem 
pequenos comerciantes, suas relações com grandes 
comerciantes de São Gabriel da Cachoeira são nitida-
mente caracterizadas pela patronagem.

Os povos que habitam as margens dos rios se organi-
zam em “comunidades”, nome dado há décadas pe-
los missionários. Há cerca de três gerações os índios 
não vivem mais em malocas, presentes hoje apenas 
na memória e em poucos povoados.

A comunidade compõe-se, geralmente, de um con-
junto de casas com paredes de casca de árvore, pau-
-a-pique ou tábuas e cobertura de palha ou zinco, 
construído em um pátio aberto, uma capela (católica 
ou, como na maioria das vezes, protestante), uma 
escolinha e, eventualmente, posto de saúde. Cada 
comunidade possui um capitão, não mais cacique, 
sempre um homem, que tem o papel de reunir o gru-
po. Não se trata de um chefe que dá ordens e aplica 
punições. Na maioria dos casos ele apenas orienta.

Vigoram na área especializações artesanais (produ-
ção especializada de certos artefatos por diferentes 
etnias) que define uma rede de troca. Os Tukano são 
conhecidos por seus bancos de madeira, os Desana e 
Baniwa por seus balaios, os Kubeo pelas suas másca-
ras funerárias, os Maku pelas flautas de pã. Esses ar-
tigos carregam símbolos e contêm, nas entrelinhas, 
uma história de sobrevivência em meio aos avanços 
da sociedade capitalista.

As imagens deste ensaio foram feitas em duas via-
gens a São Gabriel da Cachoeira: a primeira na estia-
gem, em janeiro de 2010, e a outra na cheia, em julho 
do mesmo ano. Rever essas fotos depois de quase 
dois anos foi um prazer para nós. Esperamos que o 
mesmo aconteça para vocês. 

ensaio À beleza do Negro
Filha do capitão do Balaio não se 
contém e solta uma gargalhada

Por Bruno Huberman e Patricia Blumberg
Fotos de Bruno Huberman
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Índio tukano toca flauta durante apresentação 
na comunidade do Balaio. Abaixo, 

garotas tukano se escondem da câmera 
observadas por um cachorro no Balaio

Seo Izaias, tukano do Balaio, vive do conserto de 
bicicletas. Abaixo, imagem da viagem de barco de 

Manaus a São Gabriel da Cachoeira pelo Rio NegroBruno Huberman e Patricia Blumberg
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 Imagens da viagem de barco de Manaus a 
São Gabriel da Cachoeira pelo Rio Negro
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Na página ao lado, dois tipos de brinco decoram a orelha de 
mulher yanomami. Abaixo, yanomami vestido para a guerra 

durante reunião de capitães indígenas da regiãoBruno Huberman e Patricia Blumberg
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Família tukano da comunidade do Balaio
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Na página ao lado, garoto brinca na água 
negra do noroeste amazônico. Abaixo,

menina acompanha os afazeres da mãe.
Bruno Huberman e Patricia Blumberg
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Imagem da viagem de barco de Manaus a São 
Gabriel da Cachoeira pelo Rio Negro

í
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reflexão

Não há dúvida de que, muito mais do que preconcei-
to de raça, desprezo religioso ou elitismo cultural, os 
interesses econômicos e seus agentes, que visam as 
terras e suas riquezas naturais, são os piores inimigos 
dos índios. Esses interesses advêm, majoritariamente, 
da sociedade brasileira, mas também do capital es-
trangeiro e até do próprio Estado brasileiro, que, no 
final, os sustenta a todos. Não importa mais a mão de 
obra indígena, a não ser em casos excepcionais e mui-
to localizados. Importam as terras ocupadas por po-
vos indígenas, suas riquezas minerais, seu potencial 
hídrico, suas madeiras e sua biodiversidade; e importa 
aos interesses econômicos ter o aval, a aceitação, a in-
diferença ou a incapacidade de resistência dos índios 
para que eles obtenham tais terras. 

O caso mais visível e contencioso é o de fazendeiros 
que, por concessões irregulares dos estados, desde 
São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondô-
nia, Pará, Bahia, entre outros, e por via de manobras 
jurídicas, só nestes últimos 100 anos (e a despeito 

dos protestos de Rondon, do SPI e das ações jurídicas 
da Funai), açambarcaram largas extensões de terras 
que pertenciam a grupos indígenas. Já garimpeiros 
em levas numerosas e anárquicas invadem terras 
indígenas e exploram ouro, diamantes ou cassiteri-
ta, em alguns casos e em certas épocas, até com o 
aval de dirigentes corruptos da Funai e, muitas ve-
zes, contando com a aquiescência dos índios. E há 
os grandes projetos de desenvolvimento econômico 
– hidrelétricas, mineração, estradas, ferrovias, hidro-
vias – que se esparramam pelo país, especialmente 
pela Amazônia, trazendo consigo destruição, capital, 
gente, vilarejos, cidades, atração e sedução.
 
Fazendeiros, posseiros, lavradores sem-terra 
e a nova devastação da Amazônia

Ser fazendeiro na Amazônia, atualmente, não signi-
fica simplesmente ter uma gleba de terra com soja, 
milho, algodão, café ou cacau plantado, algumas cen-
tenas ou milhares de cabeças de gado e duas ou três 

Os índios e o Brasil 
Os interesses econômicos 

Fazendeiros, posseiros, lavradores sem-terra e a nova devastação da Amazônia

dezenas de trabalhadores braçais com suas famílias. 
Significa, em primeiro lugar, fazer parte de um sis-
tema político-econômico que permite ser investido 
um pequeno capital excedente, o qual se multiplica 
imediatamente várias vezes pelos incentivos fiscais 
do governo e pelas facilidades de crédito barato obti-
das através de patronagem política. Não precisa mo-
rar na fazenda, muito menos ter família residente, 
aliás, quase sempre existe mais de uma grande casa 
para a mesma família e está sempre vazia. Basta ter 
um capataz, um serviço de rádio amador e um meio 
rápido de locomoção – um avião, de preferência. Sem 
raízes, sem interesses que não econômicos, ligado a 
um sistema político de autofavorecimento, acossado 
por demandas sociais e vilipendiado nacionalmente, 
o fazendeiro não vai ter simpatias nem responsabili-
dades para com os índios e os seus direitos originá-
rios e constitucionais. O seu modo de ser é a ofensiva 
contra inimigos visíveis e invisíveis, para que não 
recue à defensiva e perca os espaços garantidos de 
poder político e econômico. Mesmo nos anos em que 

este modo de produção demonstra sinais de fraqueza 
por sua dificuldade em gerar lucros sem o auxílio do 
governo, o fazendeiro não desiste. Pelo contrário, vo-
cifera com a fúria dos injustiçados, com a arrogância 
de uma elite centenária, e assim arrebata de roldão 
o apoio dos que acham que compartilham do mesmo 
estado e dos que vivem à sua sombra. 

Tradicionalmente, foram os fazendeiros - incluindo os 
donos de lavouras de produtos de exportação, como 
soja, milho, arroz e, antigamente, café, cacau e cana-
-de-açúcar, e os criadores de gado - os mais violentos 
inimigos dos índios. Eles dizimaram os índios do Nor-
deste a partir da expulsão dos holandeses, os índios do 
sul da Bahia e vale do Rio Doce, e reduziram os índios 
do sul do país e do Mato Grosso do Sul à condição de 
minorias enquistadas com tão pouca terra que, para 
obter o mínimo necessário à sobrevivência, têm de 
trabalhar fora como boias-frias ou peões de fazenda. 
A maneira e o processo que permitem a sua expansão 
atual na Amazônia nos autorizam a concluir que, se 

O artigo a seguir faz parte do livro Os índios e o Brasil – passado, presente e futuro, do antropólogo Mércio Pereira Gomes, 
recém lançado pela Editora Contexto. O autor faz uma análise sobre quem são os povos indígenas brasileiros, em que 
realidade eles vivem e quais os desafios para o futuro. Neste trecho, ele discorre sobre os profundos problemas gerados 
por conflitos agrários no país.
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deixados à sua disposição, farão o mesmo que fizeram 
com os outros índios em outros tempos. 

O fazendeiro, como o senhor ao escravo, diria He-
gel, só existe como categoria socioeconômica em 
função do posseiro. Não do peão, do seu trabalhador 
braçal, do seu capataz – que, parcialmente, o negam 
e o afirmam enquanto ser social –, mas é das levas 
de famílias pobres e despossuídas que vivem como 
seres destituídos e, ao mesmo tempo, dependentes 
do governo, que o fazendeiro se constitui categoria 
socioeconômica total. Pelo menos na Amazônia. O 
possuidor de terras o é porque há os despossuídos. 
Os incentivos que recebe do governo aparecem jus-
tificados duplamente em função dos despossuídos: 
primeiro, para alimentá-los como povo e como na-
ção; segundo, porque os despossuídos também são 
amparados pelo governo e assim se igualam sob o 
manto do Estado protetor. Essa inversão ideológica é 

que permite aos fazendeiros manter a sua postura de 
se considerar ao mesmo tempo elite e vítima, e assim 
manipular a sua imagem perante a opinião pública 
ao seu bel-prazer. 

A consequência mais nefasta disso, em relação aos 
índios, é que os posseiros, os despossuídos de terras, 
surgem no panorama como algozes equivalentes aos 
fazendeiros, como se quisessem expulsar os índios de 
suas terras e fizessem parte, no mesmo grau dos fa-
zendeiros, do processo de esbulho histórico. Na mais 
simples ou complexa análise que se fizer sobre a ques-
tão agrária no país, pode-se notar imediatamente que 
a classe fazendeira perderia a sua razão de ser se os 
despossuídos obtivessem as terras a que têm direito, 
e certamente ainda sobrariam as terras indígenas e 
muito mais para o futuro. 

Os posseiros são também uma espécie de ponta de 
lança dos fazendeiros do capitalismo agrário. Eles 
vêm na frente, despossuídos e expulsos das terras 
onde trabalhavam havia muitas gerações, derru-
bam a mata para plantar e, em seguida, são forçados 

a marchar mais para a frente, deixando a terra ao 
fazendeiro para plantar capim para boi. Este modo 
de ser produz um homem destemido e sem raízes, 
disposto a lutar por algum sonho concreto –  como 
o ouro nos garimpos, para onde vai muitas vezes –, 
mas à mercê tanto do desconhecido quanto do pode-
roso conhecido, o fazendeiro, o político ou o governo. 
O seu contato com o índio é marcado por esta condi-
ção que o leva a atitudes tanto de expectativa quan-
to de agressividade e desprezo. De qualquer forma, é 
injusto imputar ao posseiro uma animosidade intrín-
seca ou uma oposição estrutural ao índio. A sua gê-
nese é, em boa parte, indígena, tanto genética quanto 
culturalmente, mas hoje em dia não é mais a sua ne-
gação, como o era nos três primeiros séculos de colo-
nização. Posseiros e indígenas, cada um no seu canto, 
convivem  muito bem em diversas partes do Brasil e 
só entram em conflito quando são acionados os me-
canismos de superopressão em cima dos posseiros. 

1970 e 1980,  recebia ostensivo apoio político e econô-
mico para sua permanência em terra indígena. Em-
bora o povoado se sustentasse majoritariamente pelo 
trabalho de pequenos lavradores, os comerciantes 
monopolizavam a produção de arroz e se arvoravam 
representantes do povo, dando assim a impressão da 
inaceitabilidade do reconhecimento do direito indí-
gena sobre aquelas terras. Afinal, em 1990, o governo 
do Maranhão, pressionado e agora com recursos do 
Banco Mundial, conseguiu extinguir o povoado, que 
já havia sido declarado município pela constituição 
estadual, e seus moradores retirados e assentados 
em terras vizinhas. 

Em contraste, onde a frente de expansão foi exclusi-
vamente de lavradores pobres, migrantes nordestinos 
e futuros posseiros – como nos municípios de Santa 
Luzia, Bom Jardim, Buriticupu e Arame, também no 
Maranhão –, as terras indígenas, logo que reconheci-
dos os limites, foram quase sempre respeitadas. As-
sim, hoje há seis terras indígenas demarcadas na pré-
-Amazônia maranhense, porque na década de 1970 os 
posseiros esbarraram nos limites estabelecidos pela 
Funai. As invasões ocorridas foram, em grande maio-
ria, entradas esporádicas para caçar e coletar coco 
babaçu, fontes extrativas de uma economia de baixa 
produtividade, embora houvesse algumas que chega-
ram a plantar roças de arroz e retirar madeira para 
construção de casas. Em todos os casos, uma fiscali-
zação em conjunto com a Polícia Federal era suficien-
te para reverter o problema. Entretanto, a partir dos 
anos 1990 madeireiros passaram a pressionar e aliciar 
lideranças indígenas para vender madeira, o que tem 
deixado a T.I. Arariboia em condições de periculosi-
dade em sua integridade. Agrava-se ainda mais essa 
situação por causa da presença de um grupo de índios 
Guajá que vive autonomamente e, vez por outra, é sur-
preendido pela presença de derrubadas de árvores e 
imensos caminhões carregando toras de madeira.

Em outro município do Maranhão, Montes Altos, se 
localizava outro grande e prolongado problema de 
invasões em terras indígenas. Esta é uma região de 
cerrado com floresta esparsa que foi colonizada por 
imigrantes cearenses desde finais do século 19. A ter-
ra dos índios Krikati, reclamada por seus legítimos 
donos, era vista como parte do patrimônio difuso dos 
fazendeiros, que, em 1928, já tinham tentado desba-
ratar os Krikati. Os Krikati resistiram bravamente, 
lutando ou se escondendo, até que tiveram condições 
dadas pelo SPI e depois pela Funai para refazer suas 
vidas, reconstituir sua cultura e reconstruir sua al-
deia. Sua população começou a crescer na década de 
1970 e, consequentemente, sua demanda por reco-
nhecimento da terra. Após longos anos de disputas 
com fazendeiros locais, reconhecimento de antropó-
logos, idas e vindas jurídicas, finalmente sua terra foi 

demarcada com 144 mil hectares, para o furor dos 
fazendeiros e o consternação da população local. 
Após ser homologada em 2005, os posseiros e inva-
sores começaram a ser ressarcidos por suas benfei-
torias avaliadas pela Funai, num processo de duras 
negociações e extremos desgastes que envolvem os 
índios que, de certa forma, haviam se acostumados 
com a presença desses moradores. Com efeito, em 
muitos casos de relacionamento longo entre índios 
e lavradores invasores de suas terras, cria-se um 
ambiente de compadrio, troca de favores, cordialida-
des que são subitamente desenlaçados pelo processo 
de demarcação. Um novo mundo de atitudes vai se 
constituindo e tudo vai depender das condições so-
cioeconômicas para os índios se elevarem nesse novo 
panorama social. 

No Pará, pelos últimos 50 anos, os casos indígenas 
entre posseiros e fazendeiros corroboram os exem-
plos maranhenses. Comparando as demarcações das 
terras dos índios Apinayé, onde houve interesses con-
cretos de fazendeiros e políticos, com a dos Parakanã, 
onde havia posseiros, vê-se que a violência e não reso-
lução definitiva da primeira contrasta com os acertos 
e presteza da segunda. 

Na terra indígena dos Gavião, problematizada pela 
passagem das linhas de transmissão da Eletronorte 
e da Ferrovia Carajás, as dificuldades aumentaram 
após a alocação de posseiros numa parte dela, fru-
to de entendimentos entre o Getat – hoje extinto e 
pertencente ao Incra –  e fazendeiros locais onde mo-
ravam aqueles posseiros. É claro que os índios pro-
testaram e exigiram a saída dessas pessoas, porém 
não conseguiram forçar a sua retirada. Sua terra foi 
demarcada deixando de lado essa área que margeia o 
rio Tocantins. 

As inúmeras e continuadas invasões na T.I. Guamá, 
dos índios Tembé, localizada no nordeste do Pará, 
deveram-se quase que exclusivamente à expulsão 
dos posseiros das terras onde viviam e que foram 
sendo griladas por grandes empresas de capital na-
cional e multinacional, como a Codepar, a Swift e a 
Volkswagen. Esse quadro de lutas regionais gerou por 
alguns meses uma espécie de paladino dos pobres, 
defensor-bandido dos posseiros, conhecido como 
Quintino, o “Lampião do Norte”, que, com um bando 
de ex-posseiros, combatia os capangas das empresas 
e as polícias municipal e estadual, até ser morto em 
janeiro de 1985.

Sem raízes, sem interesses que não econômicos, ligado a um 
sistema político de autofavorecimento, acossado por demandas 
sociais e vilipendiado nacionalmente, o fazendeiro não vai ter 
simpatias nem responsabilidades para com os índios e os seus 
direitos originários e constitucionais.

Vejamos, como exemplos, alguns casos no Maranhão 
e Pará. No interior mais isolado desses estados, onde 
estavam os índios e os antigos posseiros, as disputas 
por terra que se deram a partir da década de 1960 
foram ocasionadas pela entrada de médios e gran-
des fazendeiros goianos, mineiros e paulistas, mui-
tos munidos de documentos grilados e outros que 
passaram a comprar as posses e as velhas fazendas 
de baixa produtividade da elite local, expulsando, 
assim, os moradores, posseiros e meeiros tradicio-
nais. Estes, por seu turno, se viam sem terra para 
trabalhar e assim eram insuflados a invadir as terras 
indígenas, especialmente as que ainda não estavam 
oficialmente demarcadas. No Maranhão, isso aconte-
ceu, por exemplo, com as terras indígenas Canabrava 
e Arariboia, dos índios Guajajara. Em ambos os ca-
sos, para retirar os invasores, esses índios tiveram 
que mobilizar toda a sua força endógena, junto com 
o auxílio de alguns dedicados funcionários da Funai, 
antropólogos, jornalistas e a opinião pública em ge-
ral. A T.I. Canabrava, cuja demarcação foi iniciada 
em 1923, ficou até 1990 com uma grande invasão, o 
povoado São Pedro dos Cacetes que, nas décadas de 

• Mércio Pereira Gomes é antropólogo e professor do programa de pós-
graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia 
(HCTE) da UFRJ. Entre outros livros, é autor de “O índio na história” e 
presidiu a Funai entre 2003 e 2007.
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especial: Guarani Kaiowá

No dia 9 de outubro de 2012, membros do Conselho da 
Aty Guasu, a grande assembleia guarani kaiowá, pos-
taram no perfil do grupo no Facebook uma carta dos 
integrantes de Pyelito Kue/Mbarakay, um dos mais de 
30 acampamentos indígenas que atualmente existem 
em Mato Grosso do Sul. 

Não era a primeira carta que relatava as agruras so-
fridas por esses índios desde agosto de 2011, quando 
eles reocuparam a área de onde contam terem sido 
expulsos décadas atrás. Diversos relatos já vinham 
sendo publicados nos meses anteriores, a respeito 
de ataques de homens portando armas com balas de 
borracha e que queimaram barracos erguidos pelos 
indígenas, espancaram várias pessoas, incluindo ido-
sos, e geraram ferimentos cujas sequelas vitimaram 
dois homens do acampamento.

A carta trazia mais uma vez o descontentamento do 
grupo com o tratamento do governo e da Justiça. O 
documento era uma reação à ordem de despejo de-
cretada pela Justiça Federal em atendimento a uma 
ação de um dos fazendeiros que disputam a terra com 
os índios. 

Em pouco mais de duas semanas, as 170 pessoas de 
Pyelito, escondidas em algum ponto das matas cilia-
res do rio Hovy para fugir à perseguição de homens 
armados que tentam expulsá-los dali, tornou-se pro-
tagonista de um dos maiores movimentos de solida-
riedade já surgidos no Brasil a partir da internet.

Desta vez, a mobilização não ficou restrita aos grupos 
que já denunciam o caso há anos, como Justiça Global 
e Survival. Artistas, intelectuais, militantes de toda 

No acampamento Kurusu Ambá crianças brincam e 
correm soltas ao lado de imensas plantações de soja

Por Spensy Pimentel
Fotos de Edson Beiriz

Guarani Kaiowá
Somos todos

Após decisão judicial de despejo, uma carta anunciou a “morte coletiva” dos Guarani 
Kaiowá de Pyelito. O documento teve repercussão internacional, gerou mobilização 
inédita na internet em defesa dos direitos indígenas. Agora, o grupo-símbolo da luta 
pela terra espera a devolução e regularização de seu território pelo governo federal 
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A Aty Guasu e a Associação Cultural de Realizadores 
Indígenas (Ascuri) divulgaram, posteriormente, uma 
entrevista com Líder Lopes, do acampamento Pyelito 
Kue, em que ele explica melhor as intenções do grupo: 
“Se a gente vai se suicidar? Se a gente vai se matar? 
Não, nós não iremos fazer isso. Se for para a gente se 
entregar, nós não nos entregaremos fácil. É por causa 
da terra que estamos aqui, nós estamos unidos com 
o mesmo sentimento e com a mesma palavra para 
morrermos na nossa terra. Esta terra é nossa mesmo!”

O grupo de Pyelito Kue/Mbarakay nem mesmo é o 
único a sofrer com a pressão dos fazendeiros da re-
gião atualmente. No mesmo dia em que se publicou 
a famosa carta dos moradores do acampamento, foi 
divulgado outro comunicado, sobre a situação de Paso 
Piraju, em Dourados (MS), mais uma comunidade 

parte se solidarizaram. Do chargista Carlos Latuff, 
internacionalmente famoso por seus desenhos em 
apoio à causa palestina (veja charge em Olhares desta 
edição), aos artistas dos movimentos de cultura da 
periferia de São Paulo. Foram inúmeras pessoas que 
divulgaram textos, vídeos e fotos na rede em apoio 
aos Guarani Kaiowá.

Os integrantes do Conselho da Aty Guasu postaram 
um agradecimento aos internautas que, em solidarie-
dade, agregaram “Guarani Kaiowá” a seus nomes no 
Facebook: “Através desse gesto de amor a nossa vida, 
praticadas por vocês, nos trazem um pouquinho de 
paz e esperança e espíritos de justiça verdadeira. Por 
fim, passamos a entender que existem neste Brasil ci-
dadãos (as) movidos pelo amor verdadeiro ao próximo 
e tem sede de exigir e fazer justiça” (sic).

A falta de infraestrutura é comum na maior parte dos 
acampamentos guarani kaiowá, mas mesmo assim, o grupo 

permanece lutando por seus territórios tradicionais

especial: Guarani Kaiowá

“Através desse gesto de amor a nossa vida, 
praticadas por vocês, nos trazem um pou-
quinho de paz e esperança e espíritos de 
justiça verdadeira. Por fim, passamos a en-
tender que existem neste Brasil cidadãos (as) 
movidos pelo amor verdadeiro ao próximo e 
tem sede de exigir e fazer justiça” (sic).

Fotos Christian Knepper - Imagem da Vida



44 45

viviam espalhados pelas matas da região sul de Mato 
Grosso do Sul. Mas a migração massiva de colonos 
de outras partes do país para a região, promovida a 
partir do governo de Getúlio Vargas, desconsiderou a 
presença indígena ali e gerou um ambiente de conflito 
que emergiu com força na redemocratização do país, 
nos anos 80. Os brancos recém-chegados ganharam 
títulos de terra e, com isso, expulsaram dezenas de 
grupos guarani kaiowá das terras por eles ocupadas.

Milhares de indígenas foram levados, contra sua von-
tade, a oito pequenas áreas de terra, antigas reservas 
do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), de apenas 18 mil 
hectares, que rapidamente ficaram inabitáveis. Os pas-
tos, a soja e a cana rapidamente substituíram as áreas 
de mata, enquanto nas oito reservas guarani kaiowá, 
superlotadas, a violência chegou a níveis elevados. 

Pouco a pouco, com a luta organizada em torno das 
assembleias, os indígenas foram reconquistando seus 
tekoha (“lugar onde se pode viver do nosso jeito”), mas a 
extensão das terras demarcadas continuou insuficiente.

Segundo relatório do Conselho Indigenista Missionário 
(Cimi), entre 2003 e 2011, ocorreram mais assassinatos 
de indígenas em Mato Grosso do Sul (279) do que em 
todo o resto do Brasil (224 mortes). Quase todos os 
casos aconteceram entre os Guarani Kaiowá, que são, 
hoje, o segundo maior povo indígena do país – e o maior 
fora da Amazônia. A população de 43,4 mil pessoas, 
segundo o Censo de 2010, vive atualmente em áreas 
que, ao todo, somam pouco mais de 40 mil hectares.

Há, ainda, os suicídios, que ocorrem principalmen-
te entre jovens. Nesse mesmo período (2003-2011), o 
Cimi registrou 43 casos de suicídio em outros esta-
dos, e o Ministério da Saúde encontrou 555 casos em 
Mato Grosso do Sul, quase todos, novamente, entre 
os Guarani Kaiowá.

Nos anos 90, em função disso, o grupo ficou conheci-
do como “índios suicidas”. E foram justamente estas 
palavras, “suicídio coletivo”, que fizeram com que a 
carta do grupo de Pyelito se espalhasse pela internet. 

A repercussão gerou mobilização no governo. A 
liminar que mandava os Guarani Kaiowá saírem 
do território que ocupam foi cassada pelo Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região (SP e MS) e de uma hora 
para outra, a demarcação das terras do grupo virou 
prioridade. O fato é que esse é um processo longo, 
que depende sempre de vontade política e neste 
caso de meios para garantir a integridade física do 
grupo, constantemente ameaçado. Resta ver se após 
o esfriamento das mobilizações o assunto continuará 
na pauta. Com a palavra (e ações), o governo. í

ameaçada de despejo. Ao longo de agosto e setembro 
de 2012, diversos informes vieram a público, relatando 
as ocupações de terras reivindicadas em Arroio Korá 
e Potrero Guasu, ambas terras em Paranhos (MS), em 
avançado estágio de regularização, além de ameaças 
em Guaiviry, acampamento onde um ataque armado 
vitimou o líder Nísio Gomes, em novembro de 2011.

Pyelito Kue/Mbarakay virou um ícone da luta guarani 
kaiowá, mas, para que novas situações dramáticas 
como a do grupo não surjam, governo federal, 
Judiciário e Legislativo ainda terão muito a fazer. 
Em 2008, seis grupos de trabalho foram lançados 
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) após anos 
de pressão do Ministério Público Federal. O objetivo: 
identificar ao menos 39 áreas reivindicadas pelos 
Guarani Kaiowá e resolver o atraso nas demarcações 
– as quais, segundo a Constituição, deveriam ter sido 
concluídas em 1993. Esses relatórios estão prestes 
a ser publicados, e do andamento desses processos 
depende o futuro de boa parte desse povo indígena.

Histórico de perseguições

Os Guarani Kaiowá foram submetidos, ao longo do 
século 20, a um processo de confinamento. Até mea-
dos do século passado, dezenas de grupos familiares 

especial: Guarani Kaiowá

Nós (50 homens, 50 mulheres, 70 crianças) comunidades Guarani-Kaiowá originárias de tekoha Pyelito kue/

Mbrakay, vimos através desta carta apresentar a nossa situação histórica e decisão definitiva diante de 

despacho/ordem de nossa expulsão/despejo expressado pela Justiça Federal de Navirai-MS, conforme o processo 

nº 0000032-87.2012.4.03.6006, em 29/09/2012. Recebemos esta informação de que nós comunidades, logo 

seremos atacada, violentada e expulsa da margem do rio pela própria Justiça Federal de Navirai-MS. Assim, fica 

evidente para nós, que a própria ação da Justiça Federal gera e aumenta as violências contra as nossas vidas, 

ignorando os nossos direitos de sobreviver na margem de um rio e próximo de nosso território tradicional Pyelito 

Kue/Mbarakay. Assim, entendemos claramente que esta decisão da Justiça Federal de Navirai-MS é parte da 

ação de genocídio/extermínio histórico de povo indígena/nativo/autóctone do MS/Brasil, isto é, a própria ação da 

Justiça Federal está violentando e exterminado as nossas vidas. Queremos deixar evidente ao Governo e Justiça 

Federal que por fim, já perdemos a esperança de sobreviver dignamente e sem violência em nosso território 

antigo, não acreditamos mais na Justiça Brasileira. A quem vamos denunciar as violências praticadas contra 

nossas vidas??  Para qual Justiça do Brasil?? Se a própria Justiça Federal está gerando e alimentando violências 

contra nós.  Nós já avaliamos a nossa situação atual e concluímos que vamos morrer todos mesmo em pouco 

tempo, não temos e nem teremos perspectiva de vida digna e justa tanto aqui na margem do rio quanto longe 

daqui. Estamos aqui acampados 50 metros de rio Hovy onde já ocorreram 4 mortos, sendo 2 morreram por 

meio de suicídio, 2 morte em decorrência de espancamento e tortura de pistoleiros das fazendas. Moramos na 

margem deste rio Hovy há mais de um ano, estamos sem assistência nenhuma, isolada, cercado de pistoleiros 

e resistimos até hoje. Comemos comida uma vez por dia. Tudo isso passamos dia-a-dia para recuperar o nosso 

território antigo Pyleito Kue/Mbarakay. 

De fato, sabemos muito bem que no centro desse nosso território antigo estão enterrados vários os nossos avôs 

e avós, bisavôs e bisavós, ali estão os cemitérios de todos nossos antepassados. Cientes desse fato histórico, nós 

já vamos e queremos ser morto e enterrado junto aos nossos antepassados aqui mesmo onde estamos hoje, por 

isso, pedimos ao Governo e Justiça Federal para não decretar a ordem de despejo/expulsão, mas solicitamos para 

decretar a nossa morte coletiva e para enterrar nós todos aqui. Pedimos, de uma vez por todas, para decretar 

a nossa dizimação/extinção total, além de enviar vários tratores para cavar um grande buraco para jogar e 

enterrar os nossos corpos. Esse é nosso pedido aos juízes federais. Já aguardamos esta decisão da Justiça Federal. 

Assim, é para decretar a nossa morte coletiva Guarani e Kaiowá de Pyelito Kue/Mbarakay e para enterrar-nos 

todos aqui. Visto que decidimos integralmente a não sairmos daqui com vida e nem morto e sabemos que não 

temos mais chance em sobreviver dignamente aqui em nosso território antigo, já sofremos muito e estamos 

todos massacrados e morrendo de modo acelerado. Sabemos que seremos expulsas daqui da margem do rio 

pela justiça, porém não vamos sair da margem do rio. Como um povo nativo/indígena histórico, decidimos 

meramente em ser morto coletivamente aqui. Não temos outra opção, esta é a nossa última decisão unânime 

diante do despacho da Justiça Federal de Navirai-MS.     

Atenciosamente,

Tekoha Pyelito Kue/Mbarakay-Iguatemi-MS, 08 de outubro de 2012

Carta da comunidade Guarani-Kaiowá de Pyelito Kue/
Mbarakay-Iguatemi-MS para o Governo e Justiça do Brasil

Além das ameaças de pistoleiros, os indígenas convivem com 
o risco da vida à beira de estradas
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A pretensão deste artigo é fazer uma breve análise 
das motivações principais que levaram historicamen-
te e ainda levam hoje os Guarani e Kaiowá a retorna-
rem aos territórios tradicionais, tekoha guasu, de onde 
foram expulsos e dispersos. Além disso, pretende-se 
ressaltar os significados vitais dos territórios especí-
ficos reivindicados para os povos Guarani e Kaiowá. 
Esses territórios tradicionais estão localizados nas 
margens das bacias dos rios situados no cone sul do 
estado do Mato Grosso do Sul.

Como é sabido, no início da segunda metade do século 
20, intensificou-se o processo de colonização oficial do 
sul do atual estado do Mato Grosso do Sul, e inúmeras 
comunidades Guarani e Kaiowá foram expropriadas e 
expulsas de seus territórios antigos, sendo, na maio-
ria dos casos, transferidas e confinadas nas Reservas 
Indígenas e/ou Postos Indígenas do Serviço de Prote-
ção dos Índios (SPI). Diante desse quadro, iniciativas 
de articulação e luta de várias lideranças guarani e 
kaiowá para retornar aos antigos territórios começa-
ram a despontar no final da década de 1970. 

Os grandes rituais religiosos – jeroky guasu – foram 
fundamentais para os líderes políticos e religiosos 
se envolverem nos processos de reocupação e recu-
peração dos territórios tradicionais. Nesse sentido, é 
importante explicitar que as manifestações rituais e 
religiosas observadas em situações de reocupação de 
territórios tradicionais expressam uma ação e con-
cepção indígena bem específica e inteiramente des-
conhecida dos não indígenas, gerando diferentes rea-
ções e posições entre as diversas autoridades envolvi-
das em conflitos fundiários, tais como, fazendeiros e 
instituições do Estado brasileiro, e Justiça.

É relevante considerar que os Guarani e Kaiowá 
sentem-se originários dos espaços territoriais reivin-
dicados, e que, nos últimos 30 anos, tendo sido pri-
vados da possibilidade de se reassentarem nos seus 
territórios tradicionais e sobreviver conforme seus 
usos, costumes e crenças, passaram a investir reite-
radamente nas táticas de recuperação deles.
 
Em relação ao significado vital do território para o 
povo Guarani e Kaiowá é preciso observar em deta-

especial: Guarani Kaiowá

A importância da luta Guarani e Kaiowá 
por seus territórios tradicionais

Por Tonico Benites

Há um compromisso irrenunciável entre os Guarani e Kaiowá e o guardião/protetor 
da terra; há um pacto de diálogo e apoio recíproco e mútuo: os Guarani e Kaiowá 
protegem e gerenciam os recursos da terra, por sua vez, o guardião da terra vigia e 
nutre os Guarani e Kaiowá

“...os Guarani e Kaiowá têm ligação e conexão direta com os 
territórios, e o consideram humano. Possuem um forte sentimento 
religioso de pertencimento ao território específico, fundamentado 
em termos cosmológicos...”

lhe o modo específico de relacionamento desses indí-
genas com os seres invisíveis/guardiões (protetores/
deuses) da terra, manifestados através de cantos e 
rituais diversos dos líderes espirituais. O respeito a 
esses seres humanos invisíveis e a forma de diálogo 
com eles marca uma diferença muito importante em 
relação à percepção e ao uso dos recursos naturais 
da terra. Este é um aspecto fundamental e determi-
nante do relacionamento dos Guarani e Kaiowá com 
os territórios antigos. Ao lutar pela recuperação dos 
territórios, já nas terras reocupadas/retomadas, os 
Guarani e Kaiowá demonstram e acionam claramen-
te a sua especificidade e condição de pertencimentos 
aos territórios de origem. 

Importa observar que os Guarani e Kaiowá têm liga-
ção e conexão direta com os territórios, e o conside-
ram humano. Possuem um forte sentimento religioso 
de pertencimento ao território específico, fundamen-
tado em termos cosmológicos, sob a compreensão re-
ligiosa de que os Guarani e Kaiowá foram destinados, 
em sua origem como humanidade, a viver, usufruir e 
a cuidar deste território específico, de modo recíproco 

e mútuo, portanto eles podem até morrer para salvar 
a terra. Há um compromisso irrenunciável entre es-
ses indígenas e o guardião/protetor da terra, há pacto 
de diálogo e apoio recíproco e mútuo: os Guarani e 
Kaiowá protegem e gerenciam os recursos da terra, 
por sua vez, o guardião da terra vigia e nutre os Gua-
rani e Kaiowá.

A compreensão dos espaços territoriais por eles tem 
uma concepção cosmológica específica, sui generis, e 
uma fundamentação cosmológica e histórica que se 
enraíza em tempos passados. Assim, o processo de 
luta antiga pela reocupação e recuperação dos ter-
ritórios tradicionais é uma ação exclusivamente in-
dígena interconectada aos seres do cosmo Guarani e 
Kaiowá, ou seja, trata-se de uma concepção etnica-
mente diferenciada, pois eles sentem profundamente 
a importância de retornar ao território específico. 

• Tonico Benites é Guarani-Kaiowá, mestre e doutorando em Antro-
pologia Social do Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).
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ideias contemporâneas

Bahia. Após seis anos, em 1630, os holandeses anexa-
ram o território de Pernambuco, onde estabeleceram 
uma organizada estrutura administrativa e eclesiás-
tica. Estes investiram na evangelização dos indígenas, 
chegando a confeccionar um catecismo trilingue (ho-
landês – português – tupi). Tais atividades cessaram 
com a expulsão dos holandeses em 1654. 

Já em fins do século 19, o reverendo presbiteriano 
José Primênio de Pernambuco, publicou no jornal 
O Estandarte uma série de artigos intitulados 
Evangelização Braziliense, nos quais discorreu sobre os 
primeiros contatos entre cristãos e indígenas no Brasil 
e sobre a necessidade do protestantismo brasileiro 
de então se preocupar com a evangelização dos 
“legítimos” brasileiros. Os artigos de José Primênio são 
provavelmente as primeiras manifestações protes-
tantes em prol da evangelização dos indígenas no 
período republicano brasileiro. É sugestivo o fato de 
os textos terem sido publicados num jornal a partir 
do Presbitério Pernambucano, já que a atuação dos 
calvinistas holandeses na região, no século 17, tinha 
nos indígenas e nos escravos negros os principais 
alvos da evangelização e doutrinação protestantes.

Até a década de 1920, quando tiveram início as ações 
para a organização de uma estação missionária lide-
rada por igrejas protestantes brasileiras, as investidas 
para evangelização de indígenas foram efetivadas sob 
a direção de igrejas e entidades missionárias estran-
geiras, com pouca ou nenhuma participação de reli-
giosos brasileiros.

A Missão Caiuá, trabalho missionário da Associação 
Evangélica de Catequese aos Índios do Brasil, fundada 

em São Paulo em agosto de 1928, foi a primeira 
empresa missionária criada e conduzida por igrejas 
protestantes brasileiras, com o fim de cristianizar 
povos indígenas, especialmente, os Guarani. Esta 
peculiaridade faz desta entidade, ainda em atuação 
junto aos povos indígenas do atual Mato Grosso do 
Sul, uma experiência singular para a reflexão sobre 
os ambíguos, contraditórios e complexos caminhos 
construídos por religiosos de confissão protestante 
entre indígenas no país.

Missão Evangélica Caiuá

Aldear, civilizar, educar, cristianizar e curar foram 
palavras publicadas num editorial do jornal metodista 
O Expositor Cristão, no dia 12 de setembro de 1928, 
para sintetizar os planos a serem desenvolvidos pelos 
“corajosos e patriotas” missionários que se dirigiram 
para os sertões de Mato Grosso.

A criação da Associação de Catequese dos Índios 
e a instalação da Missão entre os índios Kaiowá 
(ou Caiuá) devem ser entendidas no contexto de 
um amplo movimento de cooperação eclesiástica 
e de busca por uma unidade de pensamento e ação 
(teológica e institucional), que possibilitasse às 
igrejas protestantes históricas, sobretudo metodista 
e presbiteriana, superarem um problema histórico 
característico do protestantismo: a tendência ao 
divisionismo eclesiástico (GONÇALVES, 2011). 

A instalação definitiva da Missão Caiuá, contígua 
geográfica e ideologicamente à Reserva Indígena 
de Dourados (criada em 1915), ocorreu nos meses 
de abril e maio de 1929, com a chegada da primeira 

A presença de missionários e de instituições cristãs 
entre povos indígenas no Brasil não é recente. Desde 
os tempos coloniais, investidas missionárias marca-
ram profundamente a história de muitos povos indí-
genas do país, em especial dos Guarani. Tais agentes 
desempenharam papéis controversos, ambivalentes e 
contraditórios. Contribuíram, em vários casos e mo-
mentos, para a desintegração cultural e submissão 
dos povos ao domínio econômico ou político dos não 
indígenas. Em outros, foram fundamentais para evi-
tar a destruição física ou desaparecimento dos povos 
nativos. Assim, missionários e povos indígenas esta-
beleceram um intenso e complexo processo de dispu-
ta, negociação, tradução e troca ao longo da história.

As primeiras investidas de inserção do cristianismo 
no continente Americano, especialmente na porção 
Sul, ocorreu por meio do viés católico portador de uma 
teologia que outorgava o poder de invadir, conquistar, 
expulsar, derrotar e subjugar os que eram contrários 
ao Evangelho ensinado (CHAMORRO, 2009). O protes-
tantismo, por sua vez, foi sendo inserido lentamente 
por missionários de igrejas e de instituições protes-
tantes. Enquanto a Igreja Romana foi introduzida a 
partir do século 16 nas Américas, o protestantismo 
ganhou corpo a partir do século 18 com o surgimento 
das primeiras organizações missionárias. Contudo, foi 
no século 19 que emergiu no seio de igrejas protestan-
tes européias e norte-americanas expressivas e plane-

jadas ações com vistas a uma maior expansão da fé 
protestante pelos continentes ainda “não alcançados” 
pelo Evangelho. 

Os primeiros contatos entre protestantes e povos 
indígenas no Brasil ocorreram ainda no período 
colonial, na Baía de Guanabara (1555 – 1560), durante 
a ocupação francesa, e em Pernambuco (1630-1654), 
durante o domínio holandês.

A missão dos huguenotes franceses contou com o apoio 
de João Calvino, que enviou ao Brasil os pastores Pedro 
Richier e Guilherme Chartieur, além de Jean de Léry. 
Este último escreveu o livro Viagem à terra do Brasil, no 
qual relatou o “modo de vida religioso dos selvagens” 
da costa do Brasil, no entanto, sem reconhecer nos 
costumes, danças, cânticos e ritos tupinambá uma 
forma de manifestação religiosa.

As concepções cristãs de Léry o levaram a escrever 
que os nativos não adoravam qualquer divindade 
terrestre ou celeste, mas afirmou que pairava alguma 
“luz” entre as “trevas da ignorância” indígena, uma vez 
que os mesmos acreditavam na existência de espíritos 
maus e na imortalidade da alma.

Os holandeses empreenderam duas tentativas de fun-
dação de uma colônia no Brasil. No primeiro momen-
to, em 1624, foram expulsos ao tentarem conquistar a 

Missão Evangélica Caiuá
Por Carlos Barros Gonçalves e Leandro Possadagua

82 anos de uma história entre os Guarani 

As crenças e os ritos foram demonizados, taxados como práticas 
anticristãs. Hábitos alimentares, de moradia e de vestes foram 
interpretados como sinônimos de atraso tecnológico. Tais imagens 
atestavam, na visão dos religiosos, o estado “selvagem” no qual se 
encontram os Guarani e justificava a missão “civilizadora” cristã.



50 51

equipe de missionários, composta de cinco adultos 
e uma criança, ao então Sul de Mato Grosso. Foram 
eles: o casal norte-americano Albert Sidney Maxwell 
e Mabel Davis Maxwell, representantes da Missão 
Leste do Brasil, entidade missionária da Igreja Presbi-
teriana do Sul dos Estados Unidos, o médico Nélson 
de Araújo, representante da Igreja Metodista, o 
professor e dentista Esthon Marques, representante 
da Igreja Presbiteriana Independente, João José da 
Silva e Guilhermina Alves da Silva, acompanhados 
pelo filho Erasmo (criança), representantes da Igreja 
Presbiteriana do Brasil.

Após a fixação na então Vila de Dourados, os mis-
sionários mantiveram estreito vínculo com suas 
congregações de origem e com suas denominações 
por meio de cartas, relatórios, fotografias e relatos 
das atividades desenvolvidas no campo missionário, 
os quais foram em grande parte publicados nos 
periódicos eclesiásticos de suas respectivas igrejas.

Esta imprensa religiosa desempenhou importante 
papel na instalação e na efetivação da Missão junto 
aos indígenas, como ponte entre a entidade e os cris-
tãos (e igrejas) que a mantinham com contribuições 
financeiras e de materiais como ferramentas, roupas, 
remédios, sementes e animais. No que se refere aos 
índios do antigo Sul de Mato Grosso, os periódicos são 
também fontes para o estudo da história e da etno-
grafia indígena, na medida em que os religiosos fize-
ram registros dos modos de vida (costumes, hábitos 
alimentares, crenças, vestimentas) dos indígenas e 
das diversas reações esboçadas por esses indivíduos 
ante a presença dos missionários. Cabe ressaltar que 
tais descrições foram construídas a partir da visão 
do homem “civilizado”, ou seja, sem a compreensão 
da diversidade cultural própria aos indígenas. Dessa 
forma, muito do conteúdo dos artigos publicados so-
maram à construção de uma iconografia que retrata-
va o indígena como um ser pobre, bárbaro e relegado 
à própria sorte, que necessitava, portanto, ser evan-
gelizado - civilizado.

A formação profissional dos missionários sintetizava 
os planos a serem postos em prática junto aos índios: 

desacreditar os modos de crença e introduzir novos ele-
mentos sagrados, introduzir noções e práticas com vis-
tas a fixá-los na terra, substituir os conhecimentos mé-
dicos dos indígenas por novas técnicas e alfabetizá-los. 

Através das ações a serem desenvolvidas pelo mis-
sionário agrônomo, os índios receberiam instruções 
(valores) relacionadas a novos costumes e métodos 
de trabalho agrícola, entendidos como mais eficientes 
e vantajosos. Com o missionário médico, seriam mi-
nistrados novos métodos profiláticos e de cura, con-
siderados mais eficazes que as formas tradicionais de 
tratamento de doenças, geralmente, ministradas por 
líderes religiosos indígenas.

O investimento na alfabetização em português 
se justificava por ser a língua nacional o veículo 
facilitador de comunicação e transmissão de saberes 
do mundo dos não-índios. Por último, o ensino dos 
valores cristãos protestantes seria realizado através 

estado “selvagem” no qual se encontram os Guarani e 
justificavam a missão “civilizadora” cristã.

Uma das áreas de atuação na qual a Missão destacou-
se ao longo dos anos foi sem dúvida o trabalho de 
assistência à saúde indígena. As ações médicas foram 
desenvolvidas pelos missionários desde os primeiros 
anos em Dourados. Com a fundação do primeiro 
hospital na década de 1930, estes cuidados passaram 
a ser mais bem planejados, desenvolvidos e tiveram 
alcance progressivamente maior. O cuidado para com 
a saúde dos indígenas foi de suma importância, por 
exemplo, no combate à tuberculose, que vitimou um 
grande número de indígenas na segunda metade do 
século 20.

O historiador Antonio Brand, em entrevista à Revista 
Eletrônica História em Reflexão (UFGD), ao se referir 
ao papel ambíguo das missões religiosas entre povos 
indígenas, afirmou que na década de 1970 havia dado 
carona para indígenas que acometidos gravemente 
pela tuberculose, buscavam os cuidados da Missão.

Outra área de destaque da Missão Caiuá foi a alfabe-
tização, sobretudo das crianças. O conhecimento da 
escrita e da leitura foi indispensável para o bom an-
damento das práticas de ensino e de doutrinamento 
cristão. Além disso, no decorrer dos anos, a alfabeti-
zação concorreu para os esforços da Missão em pre-
parar missionários índios com o fim de que estes pu-
dessem também atuar junto aos respectivos patrícios. 

Um personagem emblemático, fruto das ações de 
alfabetização na Missão Caiuá, foi Marçal de Souza. 
Marçal foi adotado quando criança pela família do 
missionário João José da Silva e ainda muito jovem 
foi enviado para estudar no Instituto Bíblico de 
Patrocínio (MG). Mais tarde, Marçal de Souza concluiu 
também, por meio da Missão, o curso de auxiliar de 
enfermagem. Os conhecimentos adquiridos por meio 
da Missão protestante foram instrumentos utilizados 
pelo Tupãy (pequeno deus no idioma Guarani) em 
sua destacada luta pela causa dos indígenas. Marçal 
tornou-se mundialmente conhecido ao discursar em 
defesa dos interesses indígenas e denunciar a condição 
desumana na qual se encontravam os índios no país 
durante a visita do Papa João Paulo II ao Brasil em 
1980. Esta trajetória foi violentamente interrompida 
em 1983, quando Marçal foi brutalmente assassinado.

Ao longo de seus 82 anos de existência, a Missão Caiuá 
passou por mudanças internas (administrativas, 
eclesiásticas) e externas (aproximação com o poder 
público). Atualmente, seu campo de atuação estende-
se a outras aldeias de Mato Grosso do Sul, com 
oferta de atendimento médico e educacional, ambas 
com apoio dos poderes públicos. As ações religiosas 
também prosseguiram. A Missão possui também um 

Instituto Bíblico e pequenos templos no interior do 
território indígena.

A população indígena tem uma longa história com a 
Missão Caiuá, frequenta a escola, os cultos, usam o 
Hospital da Missão e o Instituto Bíblico, de certa forma 
já não há um estranhamento de parte da comunidade 
indígena frente ao trabalho da missão. Além disso, 
existem hoje líderes políticos e espirituais egressos 
das escolas da Missão, engajados na promoção da 
religião indígenas e também participantes dos cultos 
protestantes (CHAMORRO, 2009).

O cenário no qual a Missão se encontra também 
mudou. Há alguns anos os territórios indígenas 
foram alcançados por um grande número de pe-
quenos templos de igrejas que podem, a princípio, 
ser denominadas de pentecostais. Tais templos, não 
raro sob a direção de indígenas, desenvolvem ações 
menos comprometidas com as demandas concretas 
dos indígenas e mais voltadas às demandas de 
ordem religiosa. Outro aspecto são as intensas (e não 
poucas vezes sob o signo da violência física contra 
os indígenas) disputas por terras entre fazendeiros 
e índios. Tais conflitos intensificaram-se com as 
(tardias) publicações pela Funai das portarias de 
autorização para o início de estudos para identificação 
de territórios tradicionais indígenas. Nestes últimos 
três anos houve reocupação de terras pelos indígenas, 
assassinatos de professores índios, destruição de 
acampamentos, uma intensa propaganda na mídia 
local e estadual contrária às reivindicações dos 
indígenas e o reforço de estereótipos, preconceitos e 
imagens negativas dos índios pelos não-indígenas.

Neste “novo” e complexo cenário, pouco se tem notado 
a atuação dos agentes religiosos cristãos, sobretudo 
protestantes, em defesa das lutas indígenas. O desejo 
de justiça e paz entre os homens não deveria ser 
entendido como face de uma missão de todos?
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Neste “novo” e complexo cenário, pouco se tem notado a atuação 
dos agentes religiosos cristãos, sobretudo protestantes, em defesa 
das lutas indígenas. O desejo de justiça e paz entre os homens não 
deveriam ser entendidos como faces de uma missão de todos?

das leituras bíblicas, dos cânticos, como também das 
orações e das devoções. 

Convém lembrar que, ao mesmo tempo em que o Es-
tado, através do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), e as 
missões religiosas propugnavam por tornar os indíge-
nas aptos e autônomos para conviverem com a popu-
lação não-índia da sociedade, os espaços tradicionais 
de ocupação eram progressivamente invadidos, os 
indígenas eram recrutados como mão de obra barata 
para os estabelecimentos agropecuários vizinhos e 
as terras eram oficialmente delimitadas, entenda-se, 
reduzidas. Ou seja, defendia-se uma autonomia para 
os índios, porém, estranha aos seus modelos tradicio-
nais de organização social.

É necessário dizer também que diversos elementos 
constitutivos do modo de vida dos Guarani foram 
percebidos como sinônimos de inferioridade e de 
ignorância religiosa. As crenças e os ritos foram 
demonizados, taxados como práticas anticristãs. 
Hábitos alimentares, de moradia e de vestes foram 
interpretados como sinônimos de atraso tecnológico. 
Tais imagens atestavam, na visão dos religiosos, o 
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Em 1935, Claude Lévi-Strauss e sua primeira esposa vi-
eram ao Brasil. O destino: Mato Grosso, mais especifica-
mente, as aldeias Kadiwéu e Bororo. A ideia era levar ao 
Museu do Homem coleções etnográficas dos grupos. De 
acordo com relatos de Lévi-Strauss, a viagem, depois da 
chegada ao Brasil, durava seis dias: três em um trem, 
puxado por uma locomotiva aquecida a lenha; e outros 
três a cavalo até as aldeias Kadiwéu.
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A maior parte das etnias que vivem 
no Brasil dorme em diferentes tipos 
de rede, tecidas de algodão, palha de 
buriti ou de alguma outra palmeira. 
Mas não os Nambikwara. Estes 
dormem no chão puro, fato que causa 
estranheza entre outras etnias.

Pintura de velho, de homem, mulher e criança. Entre os Ikpeng, no 
médio Xingu, assim como entre vários grupos indígenas, cada um 
tem um tipo de pintura diferente. Ela serve para os dias de festa, para 
guerra ou só para se sentir mais bonito. Algumas delas lembram 
animais, como irara, jabuti e peixe sabão. 
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Há milhares de anos, indígenas escolheram o que hoje se conhece por Vila Velha, 
em Ponta Grossa, no Paraná, para ser a terra dos homens, a abaretama. 

O local guardaria o itainhareru, o precioso tesouro, que ficaria sob a proteção 
de Tupã e a vigília dos apiabas. Estes eram os varões, escolhidos entre os mais 
valorosos homens de todas as etnias da região, treinados especialmente para 
proteger o tesouro.

Desfrutavam de todas as regalias, mas havia uma condição: era vedado 
qualquer contato com mulheres. 

A tradição dizia que as mulheres, uma vez de posse do segredo da abaretama, 
contariam a todos e o tesouro ficaria desprotegido e poderia cair nas mãos do inimigo.

Caso isso acontecesse, Tupã deixaria de proteger aquele povo e lançaria sobre ele 
as maiores desgraças. 

Certo dia, Dhui fora escolhido chefe dos apiabas. Como todos os outros, foi 
preparado desde a mais tenra infância para a sagrada missão. Entretanto, não 
era de seu desejo seguir aquele destino que lhe impunha o celibato. Era fascinado 
pelas mulheres.

Ao saber da fraqueza do chefe dos apiabas, os grupos rivais escolheram entre as 
suas mais belas donzelas a que deveria ir tentar o jovem guerreiro, conquistar-
lhe o coração e arrebatar-lhe o segredo. 

Aracê Poranga foi a escolhida. E não foi difícil despertar a atenção de Dhui. Em pouco 
tempo, o rapaz estava apaixonado e Aracê Poranga penetrou na terra dos homens.

Em nome do amor, Dhui esqueceu seu dever e Aracê traiu seus irmãos. Numa 
tarde primaveril, quando os ipês, depois da floração, deixavam cair pétalas 
douradas como se fora chuva de ouro, Aracê foi ao encontro de Dhui, levando 
uma taça de uirucuri, o licor do butiá, para embriagá-lo. 

Mas em vez de dar só ao rapaz, Aracê também bebeu, e à sombra do ipê, 
languidamente, os dois quedaram entrelaçados. 

Como prometido, Tupã se vingou. Um terremoto abalou toda a planície e a região 
foi totalmente destruída. Abaretama virou pedra; o tesouro foi transformado 
em líquido e os dois amantes, castigados, foram petrificados um lado do outro. 
Não muito longe, a taça que originou a vingança também virou pedra.

Dizem que ainda hoje, quando alguém por ali passa, ouve o vento a repetir a 
última frase de Aracê: “Xê pocê ó quê”, dormirei contigo. 

Foi assim que Abaretama tornou-se Itacueretaba, a aldeia de pedra, antigo 
nome dado a hoje conhecida Vila Velha.

A cidade de pedra
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Por Pero Vaz de Caminha

A Carta

outras palavras

Senhor,
posto que o Capitão-mor desta Vossa frota, e assim os outros capitães 
escrevam a Vossa Alteza a notícia do achamento desta Vossa terra 
nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de também 
dar disso minha conta a Vossa Alteza, assim como eu melhor puder, 
ainda que – para o bem contar e falar – o saiba pior que todos fazer!

Todavia tome Vossa Alteza minha ignorância por boa vontade, a qual 
bem certo creia que, para aformosentar nem afear, aqui não há de pôr 
mais do que aquilo que vi e me pareceu.

Da marinhagem e das singraduras do caminho não darei aqui conta 
a Vossa Alteza – porque o não saberei fazer – e os pilotos devem ter 
este cuidado.

E portanto, Senhor, do que hei de falar começo:

E digo quê:

A partida de Belém foi – como Vossa Alteza sabe, segunda-feira 9 de 
março. E sábado, 14 do ditto mês, entre as 8 e 9 horas, nos achamos 
entre as Canárias, mais perto da Grande Canária. E ali andamos todo 
aquele dia em calma, à vista delas, obra de três a quatro léguas. E 
domingo, 22 do dito mês, às dez horas mais ou menos, houvemos vista 
das ilhas de Cabo Verde, a saber da ilha de São Nicolau, segundo o dito 
de Pero Escolar, piloto.

Na noite seguinte à segunda-feira amanheceu, se perdeu da frota Vas-
co de Ataíde com a sua nau, sem haver tempo forte ou contrário para 
poder ser !

Fez o capitão suas diligências para o achar, em umas e outras partes. 
Mas... não apareceu mais !

E assim seguimos nosso caminho, por este mar de longo, até que terça-
-feira das Oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos al-
guns sinais de terra, estando da dita Ilha – segundo os pilotos diziam, 
obra de 660 ou 670 léguas – os quais eram muita quantidade de ervas 
compridas, a que os mareantes chamam botelho, e assim mesmo ou-
tras a que dão o nome de rabo-de-asno. E quarta-feira seguinte, pela 
manhã, topamos aves a que chamam furabuchos.

Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra! A 
saber, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo; e 
de outras serras mais baixas ao sul dele; e de terra chã, com grandes 
arvoredos; ao qual monte alto o capitão pôs o nome de O Monte Pascoal 
e à terra A Terra de Vera Cruz!

Mandou lançar o prumo. Acharam vinte e cinco braças. E ao sol-
posto umas seis léguas da terra, lançamos ancoras, em dezenove 
braças – ancoragem limpa. Ali ficamo-nos toda aquela noite. E 
quinta-feira, pela manhã, fizemos vela e seguimos em direitura à 
terra, indo os navios pequenos diante – por dezessete, dezesseis, 
quinze, catorze, doze, nove braças – até meia légua da terra, onde 
todos lançamos ancoras, em frente da boca de um rio. E chegaríamos 
a esta ancoragem às dez horas, pouco mais ou menos.

E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns sete ou oito, 
segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro.

Então lançamos fora os batéis e esquifes. E logo vieram todos os capi-
tães das naus a esta nau do Capitão-mor. E ali falaram. E o Capitão 
mandou em terra a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que 
ele começou a ir-se para lá, acudiram pela praia homens aos dois e 
aos três, de maneira que, quando o batel chegou à boca do rio, já lá 
estavam dezoito ou vinte.

Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Tra-
ziam arcos nas mãos, e suas setas. Vinham todos rijamente em dire-
ção ao batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E 
eles os depuseram. Mas não pôde deles haver fala nem entendimento 
que aproveitasse, por o mar quebrar na costa. Somente arremessou-lhe 
um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça, 
e um sombreiro preto. E um deles lhe arremessou um sombreiro de 
penas de ave, compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e 
pardas, como de papagaio. E outro lhe deu um ramal grande de conti-
nhas brancas, miúdas que querem parecer de aljôfar, as quais peças 
creio que o Capitão manda a Vossa Alteza. E com isto se volveu às 
naus por ser tarde e não poder haver deles mais fala, por causa do mar.

À noite seguinte ventou tanto sueste com chuvaceiros que fez caçar as 
naus. E especialmente a Capitaina. E sexta pela manhã, às oito horas, 
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pouco mais ou menos, por conselho dos pilotos, mandou o Capitão le-
vantar ancoras e fazer vela. E fomos de longo da costa, com os batéis e 
esquifes amarrados na popa, em direção norte, para ver se achávamos 
alguma abrigada e bom pouso, onde nós ficássemos, para tomar água e 
lenha. Não por nos já minguar, mas por nos prevenirmos aqui. E quando 
fizemos vela estariam já na praia assentados perto do rio obra de sessen-
ta ou setenta homens que se haviam juntado ali aos poucos. Fomos ao 
longo, e mandou o Capitão aos navios pequenos que fossem mais chega-
dos à terra e, se achassem pouso seguro para as naus, que amainassem.

E velejando nós pela costa, na distância de dez léguas do sítio onde 
tínhamos levantado ferro, acharam os ditos navios pequenos um 
recife com um porto dentro, muito bom e muito seguro, com uma mui 
larga entrada. E meteram-se dentro e amainaram. E as naus foram-
se chegando, atrás deles. E um pouco antes de sol-pôsto amainaram 
também, talvez a uma légua do recife, e ancoraram a onze braças.

E estando Afonso Lopez, nosso piloto, em um daqueles navios 
pequenos, foi, por mandado do Capitão, por ser homem vivo e destro 
para isso, meter-se logo no esquife a sondar o porto dentro. E tomou 
dois daqueles homens da terra que estavam numa almadia: mancebos 
e de bons corpos. Um deles trazia um arco, e seis ou sete setas. E na 
praia andavam muitos com seus arcos e setas; mas não os aproveitou. 
Logo, já de noite, levou-os à Capitaina, onde foram recebidos com 
muito prazer e festa.

A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos 
e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem 
fazem mais caso de encobrir ou deixa de encobrir suas vergonhas do 
que de mostrar a cara. Acerca disso são de grande inocência. Ambos 
traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, 
de comprimento de uma mão travessa, e da grossura de um fuso de 
algodão, agudo na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de 
dentro do beiço; e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita 
a modo de roque de xadrez. E trazem-no ali encaixado de sorte que não 
os magoa, nem lhes põe estorvo no falar, nem no comer e beber.

Os cabelos deles são corredios. E andavam tosquiados, de tosquia alta 
antes do que sobre-pente, de boa grandeza, rapados todavia por cima 
das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte, na 
parte detrás, uma espécie de cabeleira, de penas de ave amarela, que 
seria do comprimento de um coto, mui basta e mui cerrada, que lhe 
cobria o toutiço e as orelhas. E andava pegada aos cabelos, pena por 
pena, com uma confeição branda como, de maneira tal que a cabeleira 
era mui redonda e mui basta, e mui igual, e não fazia míngua mais 
lavagem para a levantar.

O Capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, aos 
pés uma alcatifa por estrado; e bem vestido, com um colar de ouro, 
mui grande, ao pescoço. E Sancho de Tovar, e Simão de Miranda, e 
Nicolau Coelho, e Aires Corrêa, e nós outros que aqui na nau com ele 
íamos, sentados no chão, nessa alcatifa. Acenderam-se tochas. E eles 
entraram. Mas nem sinal de cortesia fizeram, nem de falar ao Capitão; 
nem a alguém. Todavia um deles fitou o colar do Capitão, e começou a 
fazer acenos com a mão em direção à terra, e depois para o colar, como 
se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. E também olhou para 
um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente 
para o castiçal, como se lá também houvesse prata!

Mostraram-lhes um papagaio pardo que o Capitão traz consigo; toma-
ram-no logo na mão e acenaram para a terra, como se os houvesse ali.

Mostraram-lhes um carneiro; não fizeram caso dele.

Mostraram-lhes uma galinha; quase tiveram medo dela, e não lhe que-
riam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados.

Deram-lhes ali de comer: pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, 
figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada; e se prova-
vam alguma coisa, logo a lançavam fora.

Trouxeram-lhes vinho em uma taça; mal lhe puseram a boca; não gos-
taram dele nada, nem quiseram mais.

Trouxeram-lhes água em uma albarrada, provaram cada um o seu bo-
checho, mas não beberam; apenas lavaram as bocas e lançaram-na fora.

Viu um deles umas contas de rosário, brancas; fez sinal que lhas des-
sem, e folgou muito com elas, e lançou-as ao pescoço; e depois tirou-as 
e meteu-as em volta do braço, e acenava para a terra e novamente para 
as contas e para o colar do Capitão, como se dariam ouro por aquilo.

Isto tomávamos nós nesse sentido, por assim o desejarmos! Mas se ele 
queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isto não queríamos 
nós entender, por que lho não havíamos de dar! E depois tornou as con-
tas a quem lhas dera. E então estiraram-se de costas na alcatifa, a dor-
mir sem procurarem maneiras de encobrir suas vergonhas, as quais 
não eram fanadas; e as cabeleiras delas estavam bem rapadas e feitas.
O Capitão mandou pôr por baixo da cabeça de cada um seu coxim; e o 
da cabeleira esforçava-se por não a estragar. E deitaram um manto por 
cima deles; e consentindo, aconchegaram-se e adormeceram.

Sábado pela manhã mandou o Capitão fazer vela, fomos demandar 
a entrada, a qual era mui larga e tinha seis a sete braças de fundo. E 
entraram todas as naus dentro, e ancoraram em cinco ou seis braças 
– ancoradouro que é tão grande e tão formoso de dentro, e tão seguro 
que podem ficar nele mais de duzentos navios e naus. E tanto que as 
naus foram distribuídas e ancoradas, vieram os capitães todos a esta 
nau do Capitão-mor. E daqui mandou o Capitão que Nicolau Coelho e 
Bartolomeu Dias fossem em terra e levassem aqueles dois homens, e 
os deixassem ir com seu arco e setas, aos quais mandou dar a cada um 
uma camisa nova e uma carapuça vermelha e um rosário de contas 
brancas de osso, que foram levando nos braços, e um cascavel e uma 
campainha. E mandou com eles, para lá ficar, um mancebo degredado, 
criado de dom João Telo, de nome Afonso Ribeiro, para lá andar com 
eles e saber de seu viver e maneiras. E a mim mandou que fosse com 
Nicolau Coelho. Fomos assim de frecha direitos à praia. Ali acudiram 
logo perto de duzentos homens, todos nus, com arcos e setas nas mãos. 
Aqueles que nós levamos acenaram-lhes que se afastassem e depu-
sessem os arcos. E eles os depuseram. Mas não se afastaram muito. E 
mal tinham pousado seus arcos quando saíram os que nós levávamos, 
e o mancebo degredado com eles. E saídos não pararam mais; nem 
esperavam um pelo outro, mas antes corriam a quem mais correria. 
E passaram um rio que aí corre, de água doce, de muita água que lhes 
dava pela braga. E muitos outros com eles. E foram assim correndo 
para além do rio entre umas moitas de palmeiras onde estavam outros. 
E ali pararam. E naquilo tinha ido o degredado com um homem que, 

logo ao sair do batel, o agasalhou e levou até lá. Mas logo o tornaram 
a nós. E com ele vieram os outros que nós leváramos, os quais vinham 
já nus e sem carapuças.

E então se começaram de chegar muitos; e entravam pela beira do mar 
para os batéis, até que mais não podiam. E traziam cabaças d’água, 
e tomavam alguns barris que nós levávamos e enchiam-nos de água 
e traziam-nos aos batéis. Não que eles de todo chegassem a bordo do 
batel. Mas junto a ele, lançavamnos da mão. E nós tomávamo-los. E 
pediam que lhes dessem alguma coisa.

Levava Nicolau Coelho cascavéis e manilhas. E a uns dava um cas-
cavel, e a outros uma manilha, de maneira que com aquela encarna 
quase que nos queriam dar a mão. Davam-nos daqueles arcos e setas 
em troca de sombreiros e carapuças de linho, e de qualquer coisa que 
a gente lhes queria dar.

Dali se partiram os outros, dois mancebos, que não os vimos mais.

Dos que ali andavam, muitos – quase a maior parte –traziam aqueles 
bicos de osso nos beiços.

E alguns, que andavam sem eles, traziam os beiços furados e nos bura-
cos traziam uns espelhos de pau, que pareciam espelhos de borracha. 
E alguns deles traziam três daqueles bicos, a saber um no meio, e os 
dois nos cabos.

E andavam lá outros, quartejados de cores, a saber metade deles da 
sua própria cor, e metade de tintura preta, um tanto azulada; e outros 
quartejados d’escaques.

Ali andavam entre eles três ou quatro moças, bem novinhas e gentis, 
com cabelos muito pretos e compridos pelas costas; e suas vergonhas, 
tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as nós 
muito bem olharmos, não se envergonhavam. Ali por então não houve 
mais fala ou entendimento com eles, por a barbana deles ser tamanha 
que se não entendia nem ouvia ninguém. Acenamos-lhes que se fos-
sem. E assim o fizeram e passaram-se para além do rio. E saíram três 
ou quatro homens nossos dos batéis, e encheram não sei quantos barris 
d’água que nós levávamos. E tornamo-nos às naus. E quando assim 
vínhamos, acenaram-nos que voltássemos. Voltamos, e eles mandaram 
o degredado e não quiseram que ficasse lá com eles, o qual levava uma 
bacia pequena e duas ou três carapuças vermelhas para lá as dar ao 
senhor, se o lá houvesse. Não trataram de lhe tirar coisa alguma, antes 
mandaram-no com tudo. Mas então Bartolomeu Dias o fez outra vez 
tornar, que lhe desse aquilo. E ele tornou e deu aquilo, em vista de nós, a 
aquele que o da primeira agasalhara. E então veio-se, e nós levamo-lo.

Esse que o agasalhou era já de idade, e andava por galanteria, cheio 
de penas, pegadas pelo corpo, que parecia seteado como São Sebastião. 
Outros traziam carapuças de penas amarelas; e outros, de vermelhas; 
e outros de verdes. E uma daquelas moças era toda tingida de baixo a 
cima, daquela tintura e certo era tão bem feita e tão redonda, e sua ver-
gonha tão graciosa que a muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhe 
tais feições envergonhara, por não terem as suas como ela. Nenhum 
deles era fanado, mas todos assim como nós.

E com isto nos tornamos, e eles foram-se.

À tarde saiu o Capitão-mor em seu batel com todos nós outros capi-
tães das naus em seus batéis a folgar pela baía, perto da praia. Mas 
ninguém saiu em terra, por o Capitão o não querer, apesar de ninguém 
estar nela. Apenas saiu – ele com todos nós – em um ilhéu grande que 
está na baía, o qual, aquando baixamar, fica mui vazio. Com tudo está 
de todas as partes cercado de água, de sorte que ninguém lá pode ir, a 
não ser de barco ou a nado. Ali folgou ele, e todos nós, bem uma hora e 
meia. E pescaram lá, andando alguns marinheiros com um chinchorro; 
e mataram peixe miúdo, não muito. E depois volvemo-nos às naus, já 
bem noite.

Ao domingo de Pascoela pela manhã, determinou o Capitão ir ouvir 
missa e sermão naquele ilhéu. E mandou a todos os capitães que se 
arranjassem nos batéis e fossem com ele. E assim foi feito. Mandou 
armar um pavilhão naquele ilhéu, e dentro levantar um altar mui bem 
arranjado. E ali com todos nós outros fez dizer missa, a qual disse o 
padre frei Henrique, em voz entoada, e oficiada com aquela mesma voz 
pelos outros padres e sacerdotes que todos assistiram, a qual missa, 
segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção.

Ali estava com o Capitão a bandeira de Cristo, com que saíra de Belém, 
a qual esteve sempre bem alta, da parte do Evangelho.

Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta; e 
nós todos lançados por essa areia. E pregou uma solene e proveitosa 
pregação, da história evangélica; e no fim tratou da nossa vida, e do 
achamento desta terra, referindo-se à Cruz, sob cuja obediência vie-
mos, que veio muito a propósito, e fez muita devoção.

Enquanto assistimos à missa e ao sermão, estaria na praia outra tanta 
gente, pouco mais ou menos, como a de ontem, com seus arcos e setas, 
e andava folgando. E olhando-nos, sentaram. E depois de acabada a 
missa, quando nós sentados atendíamos a pregação, levantaram-se 
muitos deles e tangeram corno ou buzina e começaram a saltar e dan-
çar um pedaço. E alguns deles se metiam em almadias – duas ou três 
que lá tinham – as quais não são feitas como as que eu vi; apenas 
são três traves, atadas juntas. E ali se metiam quatro ou cinco, ou 
esses que queriam, não se afastando quase nada da terra, só até onde 
podiam tomar pé.

Acabada a pregação encaminhou-se o Capitão, com todos nós, para os 
batéis, com nossa bandeira alta. Embarcamos e fomos indo todos em 
direção à terra para passarmos ao longo por onde eles estavam, indo 
na dianteira, por ordem do Capitão, Bartolomeu Dias em seu esquife, 
com um pau de uma almadia que lhes o mar levara, para o entregar a 
eles. E nós todos trás dele, a distância de um tiro de pedra.

Como viram o esquife de Bartolomeu Dias, chegaram-se logo todos 
à água, metendo-se nela até onde mais podiam. Acenaram-lhes que 
pousassem os arcos e muitos deles os iam logo pôr em terra; e outros 
não os punham.

Andava lá um que falava muito aos outros, que se afastassem. Mas 
não já que a mim me parecesse que lhe tinham respeito ou medo. Este 
que os assim andava afastando trazia seu arco e setas. Estava tinto de 
tintura vermelha pelos peitos e costas e pelos quadris, coxas e pernas 
até baixo, mas os vazios com a barriga e estômago eram de sua pró-
pria cor. E a tintura era tão vermelha que a água lha não comia nem 
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desfazia. Antes, quando saía da água, era mais vermelho. Saiu um 
homem do esquife de Bartolomeu Dias e andava no meio deles, sem 
implicarem nada com ele, e muito menos ainda pensavam em fazer-lhe 
mal. Apenas lhe davam cabaças d’água; e acenavam aos do esquife 
que saíssem em terra. Com isto se volveu Bartolomeu Dias ao Capitão. 
E viemo-nos às naus, a comer, tangendo trombetas e gaitas, sem os 
mais constranger. E eles tornaram-se a sentar na praia, e assim por 
então ficaram.

Neste ilhéu, onde fomos ouvir missa e sermão, espraia muito a água 
e descobre muita areia e muito cascalho. Enquanto lá estávamos 
foram alguns buscar marisco e não no acharam. Mas acharam alguns 
camarões grossos e curtos, entre os quais vinha um muito grande e 
muito grosso; que em nenhum tempo o vi tamanho. Também acharam 
cascas de berbigões e de amêijoas, mas não toparam com nenhuma 
peça inteira. E depois de termos comido vieram logo todos os capitães a 
esta nau, por ordem do Capitão-mor, com os quais ele se aportou; e eu 
na companhia. E perguntou a todos se nos parecia bem mandar a nova 
do achamento desta terra a Vossa Alteza pelo navio dos mantimentos, 
para a melhor mandar descobrir e saber dela mais do que nós podíamos 
saber, por irmos na nossa viagem.

E entre muitas falas que sobre o caso se fizeram foi dito, por todos ou 
a maior parte, que seria muito bem. E nisto concordaram. E logo que 
a resolução foi tomada, perguntou mais, se seria bem tomar aqui por 
força um par destes homens para os mandar a Vossa Alteza, deixando 
aqui em lugar deles outros dois destes degredados.

E concordaram em que não era necessário tomar por força homens, 
porque costume era dos que assim à força levavam para alguma parte 
dizerem que há de tudo quanto lhes perguntam; e que melhor e muito 
melhor informação da terra dariam dois homens desses degredados 
que aqui deixássemos do que eles dariam se os levassem por ser gente 
que ninguém entende. Nem eles cedo aprenderiam a falar para o sabe-
rem tão bem dizer que muito melhor estoutros o não digam quando cá 
Vossa Alteza mandar.

E que portanto não cuidássemos de aqui por força tomar ninguém, nem 
fazer escândalo; mas sim, para os de todo amansar e apaziguar, uni-
camente de deixar aqui os dois degredados quando daqui partíssemos.

E assim ficou determinado por parecer melhor a todos.

Acabado isto, disse o Capitão que fôssemos nos batéis em terra. E ver-
se-ia bem, quejando era o rio. Mas também para folgarmos.

Fomos todos nos batéis em terra, armados; e a bandeira conosco. Eles 
andavam ali na praia, à boca do rio, para onde nós íamos; e, antes 
que chegássemos, pelo ensino que dantes tinham, puseram todos os 
arcos, e acenaram que saíssemos. Mas, tanto que os batéis puseram as 
proas em terra, passaram-se logo todos além do rio, o qual não é mais 
ancho que um jogo de mancal. E tanto que desembarcamos, alguns dos 
nossos passaram logo o rio, e meteram-se entre eles. E alguns aguar-
davam; e outros se afastavam. Com tudo, a coisa era de maneira que 
todos andavam misturados. Eles davam desses arcos com suas setas 
por sombreiros e carapuças de linho, e por qualquer coisa que lhes da-
vam. Passaram além tantos dos nossos e andaram assim misturados 
com eles, que eles se esquivavam, e afastavam-se; e iam alguns para 

cima, onde outros estavam. E então o Capitão fez que o tomassem ao 
colo dois homens e passou o rio, e fez tornar a todos. A gente que ali 
estava não seria mais que aquela do costume. Mas logo que o Capitão 
chamou todos para trás, alguns se chegaram a ele, não por o reconhece-
rem por Senhor, mas porque a gente, nossa, já passava para aquém do 
rio. Ali falavam e traziam muitos arcos e continhas, daquelas já ditas, 
e resgatavam-nas por qualquer coisa, de tal maneira que os nossos 
levavam dali para as naus muitos arcos, e setas e contas.

E então tornou-se o Capitão para aquém do rio. E logo acudiram mui-
tos à beira dele.

Ali veríeis galantes, pintados de preto e vermelho, e quartejados, as-
sim pelos corpos como pelas pernas, que, certo, assim pareciam bem. 
Também andavam entre eles quatro ou cinco mulheres, novas, que as-
sim nuas, não pareciam mal. Entre elas andava uma, com uma coxa, 
do joelho até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta; e 
todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as 
curvas assim tintas, e também os colos dos pés; e suas vergonhas tão 
nuas, e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso 
desvergonha nenhuma.

Também andava lá outra mulher, nova, com um menino ou menina, 
atado com um pano aos peitos, de modo que não se lhe viam senão as 
perninhas. Mas nas pernas da mãe, e no resto, não havia pano algum.

Em seguida o Capitão foi subindo ao longo do rio, que corre rente à 
praia. E ali esperou por um velho que trazia na mão uma pá de alma-
dia. Falou, enquanto o Capitão estava com ele, na presença de todos 
nós; mas ninguém o entendia, nem ele a nós, por mais coisas que a 
gente lhe perguntava com respeito a ouro, porque desejávamos saber 
se o havia na terra.

Trazia este velho o beiço tão furado que lhe cabia pelo buraco um gros-
so dedo polegar. E trazia metido no buraco uma pedra verde, de ne-
nhum valor, que fechava por fora aquele buraco. E o Capitão lha fez 
tirar. E ele não sei que diabo falava e ia com ela para a boca do Capitão 
para lha meter. Estivemos rindo um pouco e dizendo chalaças sobre 
isso. E então enfadou-se o Capitão, e deixou-o. E um dos nossos deu-lhe 
pela pedra um sombreiro velho; não por ela valer alguma coisa, mas 
para amostra. E depois houve-a o Capitão, creio, para mandar com as 
outras coisas a Vossa Alteza.

Andamos por aí vendo o ribeiro, o qual é de muita água e muito boa. 
Ao longo dele há muitas palmeiras, não muito altas; e muito bons pal-
mitos. Colhemos e comemos muitos deles.

Depois tornou-se o Capitão para baixo para a boca do rio, onde tínhamos 
desembarcado. E além do rio andavam muitos deles dançando e folgan-
do, uns diante os outros, sem se tomarem pelas mãos. E faziam-no bem. 
Passou-se então para a outra banda do rio Diogo Dias, que fora almoxa-
rife de Sacavém, o qual é homem gracioso e de prazer. E levou consigo um 
gaiteiro nosso com sua gaita. E meteu-se a dançar com eles, tomando-os 
pelas mãos; e eles folgavam e riam e andavam com ele muito bem ao 
som da gaita. Depois de dançarem fez ali muitas voltas ligeiras, andan-
do no chão, e salto real, de que se eles espantavam e riam e folgavam 
muito. E conquanto com aquilo os segurou e afagou muito, tomavam 
logo uma esquiveza como de animais montezes, e foram-se para cima.

E então passou o rio o Capitão com todos nós, e fomos pela praia, de 
longo, ao passo que os batéis iam rentes à terra. E chegamos a uma 
grande lagoa de água doce que está perto da praia, porque toda aquela 
ribeira do mar é apaulada por cima e sai a água por muitos lugares.

E depois de passarmos o rio, foram uns sete ou oito deles meter-se en-
tre os marinheiros que se recolhiam aos batéis. E levaram dali um tu-
barão que Bartolomeu Dias matou. E levavam-lho; e lançou-o na praia. 

Bastará que até aqui, como quer que se lhes em alguma parte aman-
sassem, logo de uma mão para outra se esquivavam, como pardais do 
cevadouro. Ninguém não lhes ousa falar de rijo para não se esquivarem 
mais. E tudo se passa como eles querem – para os bem amansarmos!

Ao velho com quem o Capitão havia falado, deu-lhe uma carapuça 
vermelha. E com toda a conversa que com ele houve, e com a carapu-
ça que lhe deu tanto que se despediu e começou a passar o rio, foise 
logo recatando. E não quis mais tornar do rio para aquém. Os outros 
dois o Capitão teve nas naus, aos quais deu o que já ficou dito, nunca 
mais aqui apareceram – fatos de que deduzo que é gente bestial e de 
pouco saber, e por isso tão esquiva. Mas apesar de tudo isso andam 
bem curados, e muito limpos. E naquilo ainda mais me convenço que 
são como aves, ou alimárias montezinhas, as quais o ar faz melhores 
penas e melhor cabelo que às mansas, porque os seus corpos são tão 
limpos e tão gordos e tão formosos que não pode ser mais! E isto me 
faz presumir que não tem casas nem moradias em que se recolham; e 
o ar em que se criam os faz tais. Nós pelo menos não vimos até agora 
nenhumas casas, nem coisa que se pareça com elas.

Mandou o Capitão aquele degredado, Afonso Ribeiro, que se fosse outra 
vez com eles. E foi; e andou lá um bom pedaço, mas a tarde regressou, 
que o fizeram eles vir: e não o quiseram lá consentir. E deram-lhe ar-
cos e setas; e não lhe tomaram nada do seu. Antes, disse ele, que lhe 
tomara um deles umas continhas amarelas que levava e fugia com 
elas, e ele se queixou e os outros foram logo após ele, e lhas tomaram e 
tornaram-lhas a dar; e então mandaram-no vir. Disse que não vira lá 
entre eles senão umas choupaninhas de rama verde e de feteiras muito 
grandes, como as de Entre Douro e Minho. E assim nos tornamos às 
naus, já quase noite, a dormir. 

Segunda-feira, depois de comer, saímos todos em terra a tomar água. 
Ali vieram então muitos; mas não tantos como as outras vezes. E tra-
ziam já muito poucos arcos. E estiveram um pouco afastados de nós; 
mas depois pouco a pouco misturaram-se conosco; e abraçavam-nos 
e folgavam; mas alguns deles se esquivavam logo. Ali davam alguns 
arcos por folhas de papel e por alguma carapucinha velha e por qual-
quer coisa. E de tal maneira se passou a coisa que bem vinte ou trinta 
pessoas das nossas se foram com eles para onde outros muitos deles 
estavam com moças e mulheres. E trouxeram de lá muitos arcos e 
barretes de penas de aves, uns verdes, outros amarelos, dos quais creio 
que o Capitão há de mandar uma amostra a Vossa Alteza.

E segundo diziam esses que lá tinham ido, brincaram com eles. Neste 
dia os vimos mais de perto e mais à nossa vontade, por andarmos 
quase todos misturados: uns andavam quartejados daquelas tintu-
ras, outros de metades, outros de tanta feição como em pano de ras, 
e todos com os beiços furados, muitos com os ossos neles, e bastan-
tes sem ossos. Alguns traziam uns ouriços verdes, de árvores, que 

na cor queriam parecer de castanheiras, embora fossem muito mais 
pequenos. E estavam cheios de uns grãos vermelhos, pequeninos que, 
esmagando-se entre os dedos, se desfaziam na tinta muito vermelha 
de que andavam tingidos. E quanto mais se molhavam, tanto mais 
vermelhos ficavam.

Todos andam rapados até por cima das orelhas; assim mesmo de so-
brancelhas e pestanas. Trazem todos as testas, de fonte a fonte, tintas 
de tintura preta, que parece uma fita preta da largura de dois dedos.

E o Capitão mandou aquele degredado Afonso Ribeiro e a outros dois 
degredados que fossem meter-se entre eles; e assim mesmo a Diogo 
Dias, por ser homem alegre, com que eles folgavam. E aos degredados 
ordenou que ficassem lá esta noite.

Foram-se lá todos; e andaram entre eles. E segundo depois diziam, fo-
ram bem uma légua e meia a uma povoação, em que haveria nove ou 
dez casas, as quais diziam que eram tão compridas, cada uma, como 
esta nau capitaina. E eram de madeira, e das ilhargas de tábuas, e 
cobertas de palha, de razoável altura; e todas de um só espaço, sem 
repartição alguma, tinham de dentro muitos esteios; e de esteio a esteio 
uma rede atada com cabos em cada esteio, altas, em que dormiam. E de 
baixo, para se aquentarem, faziam seus fogos. E tinha cada casa duas 
portas pequenas, uma numa extremidade, e outra na oposta. E diziam 
que em cada casa se recolhiam trinta ou quarenta pessoas, e que assim 
os encontraram; e que lhes deram de comer dos alimentos que tinham, 
a saber muito inhame, e outras sementes que na terra dá, que eles co-
mem. E como se fazia tarde fizeram-nos logo todos tornar; e não quise-
ram que lá ficasse nenhum. E ainda, segundo diziam, queriam vir com 
eles. Resgataram lá por cascavéis e outras coisinhas de pouco valor, que 
levavam, papagaios vermelhos, muito grandes e formosos, e dois ver-
des pequeninos, e carapuças de penas verdes, e um pano de penas de 
muitas cores, espécie de tecido assaz belo, segundo Vossa Alteza todas 
estas coisas verá, porque o Capitão vo-las há de mandar, segundo ele 
disse. E com isto vieram; e nós tornamo-nos às naus.

Terça-feira, depois de comer, fomos em terra, fazer lenha, e para lavar 
roupa. Estavam na praia, quando chegamos, uns sessenta ou setenta, 
sem arcos e sem nada. Tanto que chegamos, vieram logo para nós, sem 
se esquivarem. E depois acudiram muitos, que seriam bem duzentos, 
todos sem arcos. E misturaram-se todos tanto conosco que uns nos 
ajudavam a acarretar lenha e metê-las nos batéis. E lutavam com os 
nossos, e tomavam com prazer. E enquanto fazíamos a lenha, constru-
íam dois carpinteiros uma grande cruz de um pau que se ontem para 
isso cortara. Muitos deles vinham ali estar com os carpinteiros. E creio 
que o faziam mais para verem a ferramenta de ferro com que a faziam 
do que para verem a cruz, porque eles não tem coisa que de ferro seja, 
e cortam sua madeira e paus com pedras feitas como cunhas, metidas 
em um pau entre duas talas, mui bem atadas e por tal maneira que 
andam fortes, porque lhas viram lá. Era já a conversação deles conosco 
tanta que quase nos estorvavam no que havíamos de fazer.

E o Capitão mandou a dois degredados e a Diogo Dias que fossem lá 
à aldeia e que de modo algum viessem a dormir às naus, ainda que os 
mandassem embora. E assim se foram. Enquanto andávamos nessa 
mata a cortar lenha, atravessavam alguns papagaios essas árvores; 
verdes uns, e pardos, outros, grandes e pequenos, de sorte que me pa-
rece que haverá muitos nesta terra. Todavia os que vi não seriam mais 
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que nove ou dez, quando muito. Outras aves não vimos então, a não 
ser algumas pombas-seixeiras, e pareceram-me maiores bastante do 
que as de Portugal. Vários diziam que viram rolas, mas eu não as vi. 
Todavia segundo os arvoredos são mui muitos e grandes, e de infinitas 
espécies, não duvido que por esse sertão haja muitas aves!

E cerca da noite nós volvemos para as naus com nossa lenha.

Eu creio, Senhor, que não dei ainda conta aqui a Vossa Alteza do feitio 
de seus arcos e setas. Os arcos são pretos e compridos, e as setas com-
pridas; e os ferros delas são canas aparadas, conforme Vossa Alteza 
verá alguns que creio que o Capitão a Ela há de enviar.

Quarta-feira não fomos em terra, porque o Capitão andou todo o dia 
no navio dos mantimentos a despejá-lo e fazer levar às naus isso que 
cada um podia levar. Eles acudiram à praia, muitos, Segundo das naus 
vimos. Seriam perto de trezentos, segundo Sancho de Tovar que para 
lá foi. Diogo Dias e Afonso Ribeiro, o degredado, aos quais o Capitão 
ontem ordenara que de toda maneira lá dormissem, tinham voltado já 
de noite, por eles não quererem que lá ficassem. E traziam papagaios 
verdes; e outras aves pretas, quase como pegas, com a diferença de 
terem o bico branco e rabos curtos. E quando Sancho de Tovar recolheu 
à nau, queriam vir com ele, alguns; mas ele não admitiu senão dois 
mancebos, bem dispostos e homens de prol. Mandou pensar e curá-los 
mui bem essa noite. E comeram toda a ração que lhes deram, e man-
dou dar-lhes cama de lençóis, segundo ele disse. E dormiram e folgaram 
aquela noite. E não houve mais este dia que para escrever seja.

Quinta-feira, derradeiro de abril, comemos logo, quase pela manhã, 
e fomos em terra por mais lenha e água. E em querendo o Capitão 
sair desta nau, chegou Sancho de Tovar com seus dois hóspedes. E 
por ele ainda não ter comido, puseram-lhe toalhas, e veio-lhe comida. 
E comeu. Os hóspedes, sentaram-no cada um em sua cadeira. E de 
tudo quanto lhes deram, comeram mui bem, especialmente lacão cozi-
do frio, e arroz. Não lhes deram vinho por Sancho de Tovar dizer que 
o não bebiam bem.

Acabado o comer, metemo-nos todos no batel, e eles conosco. Deu um 
grumete a um deles uma armadura grande de porco montês, bem re-
volta. E logo que a tomou meteu-a no beiço; e porque se lhe não queria 
segurar, deram-lhe uma pouca de cera vermelha. E ele ajeitou-lhe seu 
adereço da parte de trás de sorte que segurasse, e meteu-a no beiço, 
assim revolta para cima; e ia tão contente com ela, como se tivesse 
uma grande jóia. E tanto que saímos em terra, foi-se logo com ela. E 
não tornou a aparecer lá.

Andariam na praia, quando saímos, oito ou dez deles; e de aí a pouco 
começaram a vir. E parece-me que viriam este dia a praia quatrocen-
tos ou quatrocentos e cinqüenta. Alguns deles traziam arcos e setas; 
e deram tudo em troca de carapuças e por qualquer coisa que lhes 
davam. Comiam conosco do que lhes dávamos, e alguns deles bebiam 
vinho, ao passo que outros o não podiam beber. Mas querme parecer 
que, se os acostumarem, o hão de beber de boa vontade! Andavam 
todos tão bem dispostos e tão bem feitos e galantes com suas pinturas 
que agradavam. Acarretavam dessa lenha quanta podiam, com mil 
boas vontades, e levavam-na aos batéis. E estavam já mais mansos e 
seguros entre nós do que nós estávamos entre eles.

Foi o Capitão com alguns de nós um pedaço por este arvoredo até um 
ribeiro grande, e de muita água, que ao nosso parecer é o mesmo que 
vem ter à praia, em que nós tomamos água. Ali descansamos um 
pedaço, bebendo e folgando, ao longo dele, entre esse arvoredo que é 
tanto e tamanho e tão basto e de tanta qualidade de folhagem que 
não se pode calcular. Há lá muitas palmeiras, de que colhemos muitos 
e bons palmitos.

Ao sairmos do batel, disse o Capitão que seria bom irmos em direitura 
à cruz que estava encostada a uma árvore, junto ao rio, a fim de ser 
colocada amanhã, sexta-feira, e que nos puséssemos todos de joelhos 
e a beijássemos para eles verem o acatamento que lhe tínhamos. E 
assim fizemos. E a esses dez ou doze que lá estavam, acenaram-lhes 
que fizessem o mesmo; e logo foram todos beijá-la.

Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala 
e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem 
crença alguma, segundo as aparências. E portanto se os degredados 
que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, 
não duvido que eles, segundo a santa tenção de Vossa Alteza, se farão 
cristãos e hão de crer na nossa santa fé, à qual praza a Nosso Senhor 
que os traga, porque certamente esta gente é boa e de bela simplicida-
de. E imprimirse- á facilmente neles qualquer cunho que lhe quiserem 
dar, uma vez que Nosso Senhor lhes deu bons corpos e bons rostos, 
como a homens bons. E o Ele nos para aqui trazer creio que não foi sem 
causa. E portanto Vossa Alteza, pois tanto deseja acrescentar a santa 
fé católica, deve cuidar da salvação deles.

E prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim!

Eles não lavram nem criam. Nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha 
ou galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver 
do homem. E não comem senão deste inhame, de que aqui há muito, e 
dessas sementes e frutos que a terra e as árvores de si deitam. E com 
isto andam tais e tão rijos e tão nédios que o não somos nós tanto, com 
quanto trigo e legumes comemos.

Nesse dia, enquanto ali andavam, dançaram e bailaram sempre com 
os nossos, ao som de um tamboril nosso, como se fossem mais amigos 
nossos do que nós seus. Se lhes a gente acenava, se queriam vir às 
naus, aprontavam-se logo para isso, de modo tal, que se os convidára-
mos a todos, todos vieram. Porém não levamos esta noite às naus se-
não quatro ou cinco; a saber, o Capitão-mor, dois; e Simão de Miranda, 
um que já trazia por pagem; e Aires Gomes a outro, pagem também. 
Os que o Capitão trazia, era um deles um dos seus hóspedes que lhe 
haviam trazido a primeira vez quando aqui chegamos – o qual veio 
hoje aqui vestido na sua camisa, e com ele um seu irmão; e foram esta 
noite mui bem agasalhados tanto de comida como de cama, de colchões 
e lençóis, para os mais amansar.

E hoje que é sexta-feira, primeiro dia de maio, pela manhã, saímos em 
terra com nossa bandeira; e fomos desembarcar acima do rio, contra o 
sul onde nos pareceu que seria melhor arvorar a cruz, para melhor ser 
vista. E ali marcou o Capitão o sítio onde haviam de fazer a cova para 
a fincar. E enquanto a iam abrindo, ele com todos nós outros fomos pela 
cruz, rio abaixo onde ela estava. E com os religiosos e sacerdotes que 
cantavam, à frente, fomos trazendo-a dali, a modo de procissão. Eram 
já aí quantidade deles, uns setenta ou oitenta; e quando nos assim vi-

ram chegar, alguns se foram meter debaixo dela, ajudar-nos. Passamos 
o rio, ao longo da praia; e fomos colocá-la onde havia de ficar, que será 
obra de dois tiros de besta do rio. Andando-se ali nisto, viriam bem 
cento cinqüenta, ou mais. Plantada a cruz, com as armas e a divisa 
de Vossa Alteza, que primeiro lhe haviam pregado, armaram altar ao 
pé dela. Ali disse missa o padre frei Henrique, a qual foi cantada e 
oficiada por esses já ditos.

Ali estiveram conosco, a ela, perto de cinqüenta ou sessenta deles, as-
sentados todos de joelho assim como nós. E quando se veio ao Evange-
lho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, eles se 
levantaram conosco, e alçaram as mãos, estando assim até se chegar 
ao fim; e então tornaramse a assentar, como nós. E quando levantaram 
a Deus, que nos pusemos de joelhos, eles se puseram assim como nós 
estávamos, com as mãos levantadas, e em tal maneira sossegados que 
certifico a Vossa Alteza que nos fez muita devoção.

Estiveram assim conosco até acabada a comunhão; e depois da comu-
nhão, comungaram esses religiosos e sacerdotes; e o Capitão com al-
guns de nós outros. E alguns deles, por o Sol ser grande, levantaram-se 
enquanto estávamos comungando, e outros estiveram e ficaram. Um 
deles, homem de cinqüenta ou cinqüenta e cinco anos, se conservou ali 
com aqueles que ficaram. Esse, enquanto assim estávamos, juntava 
aqueles que ali tinham ficado, e ainda chamava outros. E andando 
assim entre eles, falando-lhes, acenou com o dedo para o altar, e depois 
mostrou com o dedo para o céu, como se lhes dissesse alguma coisa de 
bem; e nós assim o tomamos!

Acabada a missa, tirou o padre a vestimenta de cima, e ficou na alva; e 
assim se subiu, junto ao altar, em uma cadeira; e ali nos pregou o Evan-
gelho e dos Apóstolos cujo é o dia, tratando no fim da pregação desse vos-
so prosseguimento tão santo e virtuoso, que nos causou mais devoção.

Esses que estiveram sempre à pregação estavam assim como nós 
olhando para ele. E aquele que digo, chamava alguns, que viessem ali. 
Alguns vinham e outros iam-se; e acabada a pregação, trazia Nicolau 
Coelho muitas cruzes de estanho com crucifixos, que lhe ficaram ainda 
da outra vinda. E houveram por bem que lançassem a cada um sua 
ao pescoço. Por essa causa se assentou o padre frei Henrique ao pé 
da cruz; e ali lançava a sua a todos – um a um – ao pescoço, atada 
em um fio, fazendo-lha primeiro beijar e levantar as mãos. Vinham 
a isso muitos; e lançavam-nas todas, que seriam obra de quarenta 
ou cinqüenta. E isto acabado – era já bem uma hora depois do meio 
dia – viemos às naus a comer, onde o Capitão trouxe consigo aquele 
mesmo que fez aos outros aquele gesto para o altar e para o céu, (e um 
seu irmão com ele). A aquele fez muita honra e deu-lhe uma camisa 
mourisca; e ao outro uma camisa destoutras.

E segundo o que a mim e a todos pareceu, esta gente, não lhes falece 
outra coisa para ser toda cristã, do que entenderem-nos, porque assim 
tomavam aquilo que nos viam fazer como nós mesmos; por onde pa-
receu a todos que nenhuma idolatria nem adoração têm. E bem creio 
que, se Vossa Alteza aqui mandar quem entre eles mais devagar ande, 
que todos serão tornados e convertidos ao desejo de Vossa Alteza. E 
por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os batizar; 
porque já então terão mais conhecimentos de nossa fé, pelos dois degre-
dados que aqui entre eles ficam, os quais hoje também comungaram.
Entre todos estes que hoje vieram não veio mais que uma mulher, moça, 

a qual esteve sempre à missa, à qual deram um pano com que se cobris-
se; e puseram-lho em volta dela. Todavia, ao sentar-se, não se lembrava 
de o estender muito para se cobrir. Assim, Senhor, a inocência desta 
gente é tal que a de Adão não seria maior – com respeito ao pudor.

Ora veja Vossa Alteza quem em tal inocência vive se se convertera, ou 
não, se lhe ensinarem o que pertence à sua salvação.

Acabado isto, fomos perante eles beijar a cruz. E despedimo-nos e fo-
mos comer.

Creio, Senhor, que, com estes dois degredados que aqui ficam, ficarão 
mais dois grumetes, que esta noite se saíram em terra, desta nau, no 
esquife, fugidos, os quais não vieram mais. E cremos que ficarão aqui 
porque de manhã, prazendo a Deus fazemos nossa partida daqui.

Esta terra, Senhor, parece-me que, da ponta que mais contra o sul vi-
mos, até à outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto 
houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte e 
cinco léguas de costa. Traz ao longo do mar em algumas partes gran-
des barreiras, umas vermelhas, e outras brancas; e a terra de cima 
toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda 
praia... muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do 
mar, muito grande; porque a estender olhos, não podíamos ver senão 
terra e arvoredos – terra que nos parecia muito extensa. 

Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa 
de metal, ou ferro; nem lha vimos. Contudo a terra em si é de muito 
bons ares frescos e temperados como os de Entre-Douro-e- Minho, por-
que neste tempo d’agora assim os achávamos como os de lá. Águas 
são muitas; infinitas. Em tal maneira é graciosa que, querendo-a apro-
veitar, dar-se-á nela tudo; por causa das águas que tem!

Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar parece-me que será sal-
var esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza 
em ela deve lançar. E que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza 
aqui esta pousada para essa navegação de Calicute bastava. Quanto 
mais, disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto 
deseja, a saber, acrescentamento da nossa fé!

E desta maneira dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta Vossa 
terra vi. E se a um pouco alonguei, Ela me perdoe. Porque o desejo que 
tinha de Vos tudo dizer, mo fez pôr assim pelo miúdo.

E pois que, Senhor, é certo que tanto neste cargo que levo como em ou-
tra qualquer coisa que de Vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser de 
mim muito bem servida, a Ela peço que, por me fazer singular mercê, 
mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro – o que 
d’Ela receberei em muita mercê.

Beijo as mãos de Vossa Alteza.

Deste Porto Seguro, da Vossa Ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, pri-
meiro dia de maio de 1500.

Pero Vaz de Caminha.
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