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Até onde estendereis os limites das vossas 
propriedades?  Um espaço capaz de conter 
um povo inteiro será suficiente para um só 
dono? ... apropriai-vos de tudo quanto 
quiserdes, transformai em propriedade o que 
antes foi um império, tomai nas vossas mãos 
o que quiserdes, até que as vossas dívidas vos 
esmaguem! 
Não é verdadeiramente vosso o local onde 
não estais. 
 
Carta  de  Sêneca  a  Lucílio 

 

 

Para  nós  a  história  pesa  enormemente... 

 
Donald  Rojas - presidente  do  Conselho  Mundial  dos  

Povos  Indígenas 

 

 

 

às  pessoas  e  aos movimentos sociais 
e insurgentes no Brasil e em toda a 
América Latina. Aos  que  não  
esquecem. 
Aos  que  esperam  e  lutam  ainda em 
favor da justiça, da igualdade, do 
direito à diferença e da solidariedade. 
Às pessoas da Europa, que tanto na 
Itália 
quanto na Espanha convidaram um 
latino-americano a vir falar sobre e 
contra o que outros comemoravam 
com festas no ano de 1992. 
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1. Em nome de quem?  do que? 
 

Há   destinos   que se   cruzam sobre o chão de uma mesma terra,  embora os  

nomes dados aos ventos, à oscilação das marés, aos pássaros migrantes, à névoa 

que pela  manhã se levanta dos montes, às esposas, aos filhos e aos deuses sejam 

diversos.  

Algumas tribos fixam um bastão, uma espécie de eixo de símbolos no meio da 

aldeia e dizem:  “aqui é o centro do mundo”. 

  Creem nisto e vivem em círculos próximos as suas vidas de milênios. Além 

das montanhas onde a vista alcança com esforços há lugares desconhecidos, 

imaginados. Terra dos outros, de deuses e mortos. 

Outras tribos da Terra são de errantes. Terão sido sempre assim? Saem das 

aldeias cujas moradas de palha ardem ainda e vagam em busca de caça ou do 

destino. Em busca de um nome pronunciado um dia por um velho: Yvy Mará Ey - 

terra sem mal, sem males. Sem os homens brancos e as suas leis. Há heróis que 

viajam e voltam com os sinais no corpo de alguma perfeição. A memória dos cantos 

os recorda no centro da aldeia, sob alguma lua de junho quando há frio na beira 

dos rios do Sul. 

 

Karaí Ru Ete Mirí, o dono dos porcos montenez começou 
primeiramente a dedicar-se à obtenção de fervor no centro da 
Terra. 
Depois foi a Yvy Katu. Entre os afluentes do Paraná obteve aguyje e 
se transportou para além do Grande Mar, onde juntou terra 
milagrosa, indestrutível. 
Ele voltará a fazer cantar aos seus irmãos menores em Yvy Mbyte; 
contará as suas aventuras aos que permanecerem em Yvy Mbyte.  

  

Os lugares têm nomes e alguns seres além dos visíveis os habitam. Há 

espíritos, há mistérios. Mas houve um tempo em que toda Terra ao Sul era pura 

porque os homens ainda não haviam descoberto a cobiça, embora alguns se 

matassem em pequenas guerras, por causa de esposas ou corpos dados ao 

sacrifício. Alguns rios dão o ouro fácil  do aluvião na beira mansa de areias como o 

lençol de um sonho bom. Outros escondem tesouros no ventre da terra. É preciso 

cavar dentro metros e vidas quebradas a fundo para encontrar o filão de prata. 

Potosí. 

Colombo gostava de dar nomes e a tudo batizava. Às vezes escrevia no 

diário de bordo. Descobridor da Quinta Península do Oriente, ele dava nome às 

filhas, à foz dos rios e aos montes, enquanto buscava Catai, Cipango e cúpulas de 

casas cobertas de ouro. 

Acolhedores, os índios nus os olhavam sem entender, estes homens de 

barbas e cheiro ruim. Trocavam pequenas peças de ouro por cacos de vidro. Depois 

deram vidas por barras de prata. 
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II. 

Para quem estava no Nordeste da Espanha, ali na Galícia e a menos de 100 

quilômetros do Cabo Finisterra, onde por mil e um anos as tribos bárbaras de 

Europa e os seus descendentes acreditavam que a Terra acabava, tudo aconteceu 

muito depressa. Em dois segundos, três ou cinco. Em um momento um pouco mais 

largo de sangue e espantos. Depois em uma metade de noite, em um dia seguinte, 

em dois ou três. 

Em Sevilha havia festa de touros. Um bandarillero, ex-torero e matador 

,toma diante da assistência exigente e de muitos milhares de cúmplices em toda a 

Espanha dos touros e da TV, a posição elegante de quem está prestes a picar o 

magestoso animal  negro com as duas banderillas cobertas de papel vistoso, 

vermelho e branco. Entre a rotina e o inesperado por onde a tourada oscila o seu 

ser  entre o rito e o jogo, o gesto rápido é arriscado, perigoso mesmo, mas os 

termos do enfrentamento entre animal e o homem são conhecidos de todos e nada 

deverá  acontecer, a não ser o passo breve do gesto de luta e dança do bandarillero 

e o corpo terrível do touro ferido ainda não de morte, onde haverão de se misturar 

o escuro da pele aos poucos tingida de sangue e o brilho da festa das pequenas 

aspas coloridas, enterradas aos pares da carne do bicho enfeitado - como devem 

estar todos os seres dados ao sacrifício - para que até na morte se estabeleça o 

primado da beleza. 

Mas houve então um passo em falso. Um inesperado momento de surpresa, 

uma mínima fração de desentendimento entre o animal que deveria ser ferido e o 

homem que deveria ser glorificado. Um gesto apenas mais sagaz do touro e eis que 

a foice afiada da morte colhe o trigo errado. Ferido com os ferrões das banderillas o  

touro rasgou com os chifres o peito do homem. Por um momento, entre gritos de 

todos os dois corpos estiveram misturados e por três ou quatro vezes o homem 

vestido de ouros e veludo subiu e desceu  preso aos ferrões do chifre, até quando 

os corpos se separaram e no chão o homem ferido não sabia se morria ou se devia 

a todos  um último  gesto de elegância.  

Poucas vezes na minha vida eu vi em cena ou na TV uma imagem tão 

terrível quanto a daquela morte. O médico da enfermaria iria declarar mais tarde 

que foi tentado o impossível. Como na tourada tudo deve ser o jogo bom da arte, 

uma frase de pura poesia encerrava o diagnóstico: “o seu coraç~o chegou aberto 

em dois, como um livro”. 

O horror da cena, mas também a sua malévola arte frágil e terrível. Se não 

fosse assim, então porque a sequência de cinco a sete segundos seria repetida nos 

dias seguintes tantas vezes pela televisão? E porque a foto dos dois corpos 

apareceria na primeira página de todos os jornais da Espanha? O inesperado do ato 

horrível, tornado no entanto um momento místico, excitante mesmo, porque ali as 

fúrias ocultas da carne se mostram e a ordem do Cosmos por um segundo se vê 

invertida no erro do homem e no acerto da fúria do touro e na impotência 
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imprevista dos outros na arena ante um animal violento, cujo peso de pouco menos 

de 600 quilos fora anunciado várias vezes pela imprensa escrita e falada. 

Na cena seqüente de um noticiário que inundou as casas da Espanha nos 

dias posteriores ao acontecimento, o lugar aparece com marcas de sangue, alguns 

outros sinais da dor e  algumas flores. Dos dois a televis~o repetia os nomes. “Um 

touro parte o coraç~o de Montoliú”, dizia a manchete de El País, na p|gina vinte e 

nove do sábado, dois de maio. E repetia a frase do cirurgião - chefe de La 

Maestranza: “lo tenia abierto como un libro”. Manuel Calvo B., Manolo Montoliú era 

o nome do herói morto, e  o touro levava o nome de Cabatisto. E o jornal lhe dava o 

número, 27, o peso e a filiação. Podia-se até mesmo saber que se tratava “de um 

animal grande cuajado y sério”. 

 As cenas seguintes foram muitas. Cobertas de uma dor solene. A cor negra e 

as lágrimas no corpo dos familiares, as últimas homenagens emocionadas a uma 

pessoa heróica e muito querida. O corpo trazido nos ombros dos companheiros 

para dar por uma última vez a volta na arena e revistar o lugar do acidente antes 

de viajar de volta à sua cidade e ser enterrado com trompetes e bandeiras. Três 

dias depois alguns noticiários ainda repetem, em câmara lenta, a cena da morte. 

Revista devagar, passo a passo, a imagem vagarosa retarda o horror e se pode ver o 

momento do erro, o lance do chifre, o sangue na roupa da festa e a chegada da 

morte  não anunciada. 

 Por três dias a nação se olha si mesma  no corpo  de um herói morto por um 

touro arisco. E se espelha, entre a glória e o espanto, na figura elegante de seu  Rei, 

na maravilhosa dramatização de uma fé católica recém-saída de uma Semana Santa 

que multiplica pelas ruas das cidades infinitas procissões de um Deus padecente e 

uma mãe em lágrimas, entre tambores e encapuzados. E se revela  na polêmica 

reaberta das autonomias, assim como  nos sucessos recentes da polícia na luta 

contra o ETA, na glória da Exposição Internacional de Sevilha (dois milhões de 

visitantes nas duas primeiras semanas), na vizinhança das Olimpíadas. Tudo se 

lembra e se recorda com uma ênfase redobrada  nesta primavera de 1992. Até 

quando, por causa do pequeno grave erro de um jovem toureiro morto, tudo por 

um par de dias entra em parênteses e o país se reinventa no corpo de um toureiro 

morto. 

 A insistência da repetição dos símbolos impressiona. A aproximação das 

imagens e a redundância dos nomes colocam tudo sob lentes de aumento e 

magnificam a realidade. E sobre-solenizam gestos e a memória ancestral dos seus 

significados. De tudo o que aconteceu e que acompanhei como um estrangeiro 

próximo e um leigo interessado, chamou a atenção a carga de afetos concentrada 

em uma única pessoa, tornada um personagem quase prometeico entes de ser, 

pouco a pouco, esquecida. Mas chamou muito a atenção o descobrir os sinais 

humanos da identidade do touro. Assassino ou apenas desajeitado, eis que o seu 

nome foi lembrado muitas vezes e a sua imagem, misturada com sangue e medo, 

foi repetida até à exaustão. Um animal criado no Sul da Espanha para ser um dia 
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dado à morte possui um nome, uma ascendência nobre reconhecida, um número 

de série e uma série de características do corpo e do porte, que os cronistas da 

Feria de Sevilha analisavam nos jornais. 

 Poucos dias antes a temporada de caça havia sido reaberta em várias 

províncias. Na vitrine de uma casa  de armas vi pregado um informe oficial com a 

lista dos animais facultados à matança, a quantidade permitida a cada caçador e o 

preço a ser cobrado por cada animal morto. Como em todos os anos anteriores, 

algumas organizações de ecólogos e ambientalistas protestavam de novo. 

 

III 

 Mas do outro lado do Oceano a cor negra era notícia em outros corpos, em 

outras peles. Uma foto da página 5 do mesmo El País de 2 de maio, sábado, dividida 

ao meio, mostrava à esquerda um guarda branco de óculos e metralhadora sob a 

placa de uma rua Vermont, um local furiosamente saqueado de Los Angeles, entre 

ruínas e a fumaça. À direita a figura serena de Jesse Jackson, que às pressas havia 

viajado para a Califórnia a fim de acalmar aos negros e reclamar dos brancos se 

não a plena igualdade num país violento de mito e fachadas, pelo menos a 

aplicação mais justa da lei. 

 Os acontecimentos  de Abril acordaram medos. Eis que os negros do mundo 

haviam escolhido Los Angeles e outras cidades dos EEUU para mostrar de maneira 

desastrada que estavam vivos e basta. E um homem branco havia dito a um 

repórter que a cidade parecia o Iraque, de cuja guerra ele havia participado. Com 

uma diferença, porque lá eles haviam ido impor com armas os ternos de uma paz 

que eles inventaram, enquanto na Califórnia, de dentro para fora o fogo ardia casas 

de americanos e mostrava a todos a fragilidade das ordens sociais estabelecidas 

por meio de acordos de gabinete entre os falsos “grandes da terra”. Ardiam agora 

as casas em Los Angeles e o mundo parecia virado pelo avesso. Se o erro de ou 

touro mata um homem, o engano de um jurado mata muitos. E não somente ali, 

agora, mas por toda a parte antes e depois e por muito tempo ainda. Porque apesar 

de alguns sinais da aurora de Aquário no horizonte do Milênio, há muito pouca 

coisa sonhada ou real que nos permitia imaginar o primado solitário da 

fraternidade e da justiça para os próximos anos. 

 Os sérvios massacram bósnios. Os povos indígenas das américas gritavam 

memórias de mortes e de espoliações repetidas de 500 anos atrás até hoje contra 

as festas do “Vº. Centen|rio”, Os mortos da Etiópia aumentavam a cada semana, 

porque a doação internacional de alimentos só os livra da fome por mais dois dias. 

O presidente dos Estados Unidos da América diz a todos, sem meias palavras, que 

só ir| { Conferência Internacional do Meio Ambiente no Rio de Janeiro “ se ela for 

um bom negócio”.  Los Angeles ardia em chamas { espera dos quatro mil soldados 

federais que o governo enviaria à cidade para repor a ordem e punir os culpados.  

 Uma semana antes alguns cientistas da mesma Califórnia anunciaram ao 

mundo que as lentes  e rádios de laboratório de um satélite à volta do planeta 
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haviam dado aos astrofísicos os sinais dos sons dos princípios: o eco do ruído 

inacabável da explosão do início do universo. Vinte e seis bilhões de anos depois 

fomos os testemunhas escolhidos para ouvirmos juntos este som sem fim da 

imensa harmonia de todas as coisas. 

 Não muito longe da fonte alvissareira da notícia os negros e os latinos 

acendiam fogos contra a suposta face civilizada e ordeira do país. “Era o horror”, 

pensariam os outros e haveriam de assumir um piedoso ar de espanto de quem 

nada fez e não tem nada a ver com isto. Porque eis que a tantos olhares brancos de 

nosso tempo, a fome, a miséria e a dor dos pobres não serão mais do que a face 

visível não de um mundo social degrada, de que eles próprios são testemunhas e 

cúmplices, mas de toda uma indesejada desordem o Universo. A desagregação 

contra a harmonia, o caos contra a ordem, as trevas (“vêde a cor de suas peles!”) 

contra a luz. Era uma vez mais a barbárie irrompendo contra  a civilização. Contra 

o lado claro e luminoso, branco e norte-ocidental de tudo. “Contra o que gritam 

estes desgraçados de rostos magros e de pele escura?” 

 

IV. 

 Os números são geométricos. São mais do que terríveis, mas agora os 

mortos são distantes e finalmente anônimos. Em algumas fotos dos jornais eles são 

crianças cuja pele  de bronze ou de carvão perdeu o brilho em corpos que a custo 

aguentam sentar para a cena do repórter. Cenas conhecidas demais para causarem 

algum espanto. De tanto serem vistas tantas vezes o olhar se acostuma e fica até 

fácil encontrar razões que os culpem da própria miséria. Afinal, se a Suécia pode, 

porque é que todos os outros não podem? 

 Mas talvez não seja assim. Não quero repetir as contas dos cientistas do 

primeiro mundo, quando elas provam que a exaustão de bens e os limites de gastos 

de energia do Norte dependem organicamente da privação do Sul. Se todos os 

africanos chegarem a ter agora a qualidade de vida dos portugueses, as reservas de 

energia e matéria prima do planeta poderiam se exaurir para todos em muito 

menos anos. Imaginem se algum dia toda a Índia viera ser como a Espanha! Os 

gastos de ferro e de papel, de carne e de madeira, de cobre e de gás da Alemanha, 

do Japão e dos EEUU supõem que por muito tempo ou para sempre os povos da 

Índia e os da América Latina não reclamarão e não alcançarão direitos e níveis de 

conforto dos países autodenominados industrializados. Do modo como se produz e 

consome não há já bens para todos e não haverá, mais ainda, no futuro das 

próximas gerações. É preciso que se consagre um direito à absoluta desigualdade 

na posse e no uso dos bens do planeta, para que aos ricos seja ampliada a vocação 

natural a uma vida plena e feliz, mesmo que isto custe o preço dos números que 

um mês e uma semana depois da morte de um bandarillero em Sevilha, Edouard 

Saouma, o diretor geral da FAO veio denunciar no Rio de Janeiro aos cientistas, 

ativistas ambientais e políticos reunidos na ECO 92. 
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   Cerca de setecentos milhões de pessoas do terceiro mundo sofrem de 

desnutrição crônica. Outros cinqüenta milhões correm o risco de morrerem de 

fome. E cada uma delas tem um rosto humano e tem um nome, tal e qual o moço 

morto na arena em Sevilha. Com base nos números tão conhecidos, aos pobres do 

Sul a FAO sugere com urgência o controle da explosão demográfica. Pois caso ela 

continue como está, em trinta anos haverá no mundo mais três bilhões de pessoas 

a serem alimentadas por uma agricultura cuja capacidade de expansão chegou a 

índices críticos, em um mundo natural que não suporta mais a degradação dos 

ambientes em todos os continentes e a perda  de milhares de hectares de terras 

férteis a cada dia, semana, mês e ano. Como produzir mais alimentos sem destruir 

a vida da terra na Terra? Como realizar de uma maneira visível, persistente e justa 

uma comunidade humana solidária se a fartura de alguns depende 

estruturalmente da miséria cotidiana de tantos outros?    

Aos poucos, aos ricos do mundo o diretor geral da FAO sugere em suas 

palavras a mesma coisa que os índios vivem a seu modo, há milênios. E o mesmo  

que os místicos e os ecólogos dizem, os primeiros há muito tempo, os segundos há 

alguns anos. Nada pode ser obtido se não houver da parte de todos uma mudança 

radical de visão de mundo, de sentido do outro e de maneira de viver. Segundo 

a notícia publicada na página 36 do Correo Gallego de 11 de junho, “para fazer 

frente à demanda de alimentos, Saouma instou a uma verdadeira renovação das 

concepções e estilos de vida, e recomendou uma dieta frugal aos que tem poder 

aquisitivo”. A notícia prossegue, dando agora a palavra ao autor: ‘É hora de 

redescobrir os benefícios da frugalidade... de compreender que o desperdício de 

alimentos é um crime e que um luxo alimentário, especialmente um consumo 

excessivo de carne, pode causar estragos nos recursos naturais”. 

 Os homens ricos e brancos do mundo industrializado haverão de se  

espantar. Não foi para se privarem dos bens da terra que eles chegaram onde 

est~o. O presidente dos Estados Unidos da América ter| raz~o: “nada é proveitoso 

pse n~o for um bom negócio”. 

Os índios das américas sorriem e recontam mitos. Eles têm dito isto aos 

brancos há pelo menos quinhentos anos. Espoliados desde 1492 eles 

compreenderam afinal isto: o branco é incompreensível, ele é assim porque não 

sabe de onde veio. Não sabendo quem é, toda a terra lhe é estranha e a Terra não é 

a sua morada. Eles fazem o que fazem, como fazem, porque nunca souberam quem 

são, porque ignoram de onde vieram, do que e de quem são filhos e para onde irão. 

Quem conhece as origens vive de sentidos, quem nunca as descobriu, lida com 

negócios. 

 

V.   

 Em uma crônica publicada no Tiempo de 8 de junho, em Madrid, Nativel 

Preciado fala de excessos. Acaso não é este o outro lado do drama do mundo de 

agora? A crônica se chama “bem estar” e ela questiona com exemplos a 
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necessidade imposta a todos os países da Europa de correrem contra o tempo, em 

busca de um ritmo de produção e de um padrão de qualidade cujo modelo seria a 

Alemanha ou, mais distante, o Japão. Todos sabem os benefícios de se melhorar em 

alguns pontos percentuais o índice de industrialização do país. Todos reconhecem 

mudanças visíveis na qualidade de vida, mesmo aqui nas regiões mais “latino-

americanas” da Europa. Alguns no entanto levantam o véu dos prognósticos e 

ousam mostrar a todos a face perversa do caminho escolhido pelo Primeiro 

Mundo. Deixemos fatos e dados demais conhecidos para mais adiante. Há uma 

breve passagem na crônica de Nativel Penteado que bem serve para nos 

demonstrar, melhor do que mil números, as ameaças vindouras da “nova ordem 

internacional”. 

 Uma empresa chamada Sede de Eficácia Japonesa aluga famílias fictícias. Aos 

solitários da margem do progresso vertiginoso, destinam-se pais e esposas, filhos e 

netos emprestados ao custo de 400 a 1500 dólares, por uma tarde ou todo um fim 

de semana. Atores se  prestam a chegar à casa da pessoa ou do casal solitário que 

lhes alugue os serviços como se fossem seres de uma família. Desconhecidas 

afetuosas pessoas  da família onde mal acabam de chegar e já  trocam abraços, 

palavras e, se preciso, algumas massagens e lágrimas de mentira. 

 A mesma revista anuncia progressos na indústria do sexo e sugere às 

pessoas que se livrem dos medos da AIDS e dos temores do “outro”, de uma pessoa, 

com o recurso fácil do uso de homens e de mulheres de plástico vendidas pelo 

reembolso postal junto com coletâneas de vídeos onde, antisséptica e 

perversamente, outras pessoas fazem o sexo que você vê. Ou vozes femininas que 

pelo telefone dizem a quem liga coisas que os que escutam não teriam coragem de 

ouvir se fosse frente-a-frente.  

Tudo se troca e tudo pode ser substituído. Tudo é provisório e pode ser 

deixado de lado. O “bem” e o “mal” s~o avaliados entre cifras. A verdade e a 

mentira se mascaram e misturam em um mundo onde, quinhentos anos depois da 

chegada dos portugueses nas nossas praias, as diferenças entre o virtual e o real 

s~o cada vez menos sensíveis. Você pode “se tocar” bem mais fundo com o 

sofrimento de um casal de personagens na novela das oito do que com a 

verdadeira dor das famílias de sua cidade que a cada tarde se distribuem para 

catarem um pouco das sobras nos sacos de lixo do bairro, cuja boa consciência 

preferiria que elas simplesmente não existissem. Você pode na poltrona da sala 

“torcer por um dos lados” entre os inimigos da Guerra do Golfo, j| que cada vez 

mais importam os efeitos cênicos do que a verdade dos fatos e a televisão quase de 

graça  e como um passe de m|gica o coloca  “no teatro dos combates”, como se você 

quase estivesse “ali”.   

 Reunidos no Rio de Janeiro, os países-mais-ricos relutam em aprovar 

medidas que os obriguem a destinar 0,35% percentuais a mais dos seus 

orçamentos para remediarem o que ainda pode ser salvo de vidas humanas, de 

aves e de florestas abaixo do Equador.  
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Relutam em aprovar as medidas que, em nome da sobrevivência das 

pessoas, dos direitos das gerações vindouras e até mesmo das plantas e dos bichos 

que os índios, aqui e ali, chamam de “irm~s” e “irm~os”, possam vir a limitar o 

ritmo e a direção da corrida que estabeleceram entre eles, em nome de alguma 

coisa que há trinta anos as pessoas menos degradadas desistiram de chamar de 

“progresso”. 

 Afinal, o que têm os pobres do Terceiro Mundo a se queixar? O 

desenvolvimento tem seus custos, mesmo que a balança há 500 anos tenha se 

acostumado a usar pesos e medidas diferentes para a Inglaterra e a Índia, a França 

e o Haiti, os Estados Unidos da América do Norte e os Estados Unidos do Brasil. 

 Uma recente pesquisa sobre a situação das florestas na Grã-Bretanha, 

publicada pela English Nature, demonstra que 45% delas foram destruídas nos 

últimos 50 anos na Inglaterra, enquanto “apenas” 10% foram queimadas ou vieram 

abaixo por outros meios em toda a Amazônia. Porque cargas d’|gua falar tato da 

Amazônia? 

 

VI. 

 2 de maio de 1992. Na Exposição Internacional de Sevilha inaugura-se uma 

mostra notável: O Ouro da América. Restos do que sobrou de cinco séculos de 

espólio, diriam no entanto os mais avisados. Ou, então,  as obras de fina ourivesaria 

que pudessem, 500 anos depois, mostrar aos olhos europeus o que sabiam fazer os 

artistas indígenas de antes de Colombo. O que sabiam pensar e viver, portanto. 

 De museus do Peru e da Colômbia vieram peças artísticas de ouro de um 

incalculável valor. Acostumada aos princípios e ás imagens numéricas do capital, a 

reportagem da TV julgava o valor da arte indígena com critérios de custos 

financeiros. O tempo de um ano inteiro para preparar a exposição, os gastos de sua 

montagem na EXPO 92 e, principalmente, o impagável valor do seguro das peças. 

Eram quatrocentos objetos de arte pré-colombiana.  Mostras de ouro, mas 

evidências também do valor de criação que o homem branco do Ocidente prefere 

creditar aos distantes índios do passado, para negar aos povos-testemunho de hoje 

serem pensados com iguais critérios de admiração e de um verdadeiro 

reconhecimento. 

 Esquecidos os povos, cultua-se o ouro. Olvidadas as pessoas de agora, 

admira-se o criador sem nome, longínquo, de  uma arte abstrata de um passado de 

sangue, que as festas do V.º Centenário, primeiro em toda a América Latina e, 

depois, alguns anos mais tarde, no Brasil, querem recordar como de encontros e de 

glórias. O ouro. O ouro! Pois é dele que fala a notícia. É ele o que se vai ver. Não 

havia um único índio presente no ato da inauguração. Porque não quiseram vir 

prestar-se a um solene ato humilhante ou porque sequer foram convidados, os 

descendentes dos povos de artistas que criam as “peças” dadas agora aos olhos 

vizinhos dos europeus não estavam presentes. 
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 Na longa notícia que descrevia as “peças” n~o ouvi uma única referência aos 

seus ancestrais criadores. Sabia-se que eram índios, que seriam pré-colombianos, 

que eram das américas, da América do Sul, de alguns povos anônimos que 

habitaram regiões entre o Peru e a Colômbia. O que pensaria Picasso se de uma 

maneira semelhante anunciassem uma exposição de seus quadros? O que 

pensariam os artistas populares da Catalunha? ° os do Rio de Janeiro? 

 Os tempos são outros e são os mesmos. Talvez o ouro valha mais do que o 

objeto que o contém. Talvez mais valha o objeto do que a memória do povo que o 

criou. Talvez mais valha a memória do que a experiência viva do povo que vive e 

pensa agora,  e nas noites da tribo conta histórias de velhos a jovens. 

 À margem dos festejos oficiais do V.º Centenário da Conquista da América os 

povos indígenas das três américas seguidamente se manifestaram. 

 Alguém tinha algo a dizer sobre tudo o que houve? Sim, eles. Por centenas 

de anos estiveram calados. O sofrimento de povos dos desertos, das florestas 

úmidas, dos altiplanos e das planuras a Sul e a Norte da linha  do Equador foram 

até aqui silenciados. Aos derrotados das armas os silêncios da história, o vazio da 

cultura no mundo dos vencedores. 

Pois se ao vencedor a palavra, aos vencidos deve caber o silêncio. Ou então essas 

falas ocultas, sussurradas em línguas estranhas, incompreensivas. Longas queixas 

dirigidas aos deuses, confidências que a avó faz aos netos enquanto remenda os 

panos da indigência. 

Quando chegaram aqui os primeiros navegantes, os primeiros guerreiros de 

armaduras e aços, os primeiros colonos, os primeiros missionários, as florestas do 

Brasil terão ouvido pela primeira vez, em uma língua distante, estranha, palavras 

sonoras como: “Deus” ... “Coroa”... “Amor” ... E aquelas vozes de bronze, séculos 

depois deveriam unir-se a outras, de corpos negros vindos de longe, para 

repetirem em suas línguas: “Servos”... “Morte”... “a Dor”...  

 Mas estes silêncios calaram-se, essas supostas falas nunca compreendidas 

de povos t~o, afinal, “atrasados”  fizeram-se entender em sua sofrida sabedoria. E 

hoje as vozes indígenas falam. Reúnem-se em encontros de povos de uma região da 

Amazônia, de índios do Canadá, de Inuits, de indígenas dos Andes, de toda a 

América do Sul, de toda a América. Ocupam tribunas e julgam. Recontam histórias, 

recriam fatos. 

 Sempre, ocidentais, tivemos as nossas razões para tudo e aprendemos a 

nunca ouvir ou a entender as dos outros. Ou outro nos foi quase sempre um difícil, 

quando não um estranho, um inimigo até. Mas eis que agora aprendemos a saber 

isto. “Eles” têm as deles e elas n~o s~o as nossas. E elas est~o contra as nossas em 

muitos assuntos essenciais. E, sendo a deles, de “índios”, de “povos primitivos”, elas 

parecem agora falar melhor em nome da sobrevivência e da felicidade de todos 

nós, do que as nossas, tantos séculos depois.  

Eles tem as deles, e o relógio biológico dos indicadores da desertificação da 

terra, posto no alto da entrada do recinto das decisões da ECO 92 no Rio de Janeiro, 
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parece a cada minuto lhes dar mais e mais  razões, não a nós. Temos os nossos 

projetos de futuro? Eles têm os deles e não existe nenhum motivo sensato para 

crer, 500 anos depois, que ou todos os povos seguem os caminhos do Primeiro 

Mundo Ocidental ou restarão perdidos na poeira da história.  

Somos nós os desorientados, não eles. Somos nós os que precisamos nos 

reunir em conferências internacionais para salvar o que resta de um planeta  

Temos os nosso deuses? Eles têm os deles. E, mais sábios do que nós 

mesmos, faz quinhentos anos nos estão propondo que se somos tão diferentes, 

cada um fique com o seu. Porque se nos amarmos na diferença entre culturas em 

um mundo solitário que dissolva as desigualdades entre os povos, este Deus de mil 

faces será um só e múltiplo, e todos serão tudo, sem que a ninguém seja importo 

reduzir-se a ser “ “como o outro”, mesmo depois de haver-se livrado de ter de ser 

“do outro”. 

 Os índios das américas não querem mais do que o que lhes foi roubado  e 

lhes pertence por razões de direito mais imemorial do que todos os nossos 

próprios direitos, não raro criados para serem a nosso favor e contra eles, como no 

caso das “guerras justas”. N~o querem isolar-se, mas recusam-se a serem 

“integrados”: isto é, dissolvidos na ordem de um mundo ao qual dirigem, com 

evidências e queixas que a cada dia mais e mais compartimos, todas as críticas. 

 Chamamos estes povos, estas famílias humanas, estas pessoas de carne e 

alma à servidão e ao anonimato que os reduz de Guarani a “Índio”  e de índio a um 

modelo amorfo da marginalidade entre nós. Isto é, no mundo que criamos para nós 

próprios, exclusivamente. Pois, apesar de tantos avanços em nossos 

conhecimentos da diversidade humanas, ainda somos os povos regidos por uma 

enorme incapacidade de compartir “com os outros”, a história “dos outros”, o 

modo de ser “dos outros”, e a vida que “os outros” deejam par eles mesmos. E eles 

reclamam simplesmente o direito de viverem livres as suas próprias histórias, em 

suas próprias culturas. E fazem disto a condição de estabelecerem conosco, daqui 

para frente, o diálogo a que sempre estiveram abertos e que sempre lhes foi 

negado. 

 

VII. 

 Os documentos da primeira parte deste livro foram escritos na Itália e, 

depois, na Espanha, entre dezembro de 1991 e junho de 1992. Foram pensados 

quase todos e postos no papel nas duas cidades aonde vim, desde o Brasil, viver um 

ano: Petrignano di Assisi, na Úmbria de São Francisco, e em Santiago de 

Compostela, na Galícia. Apenas o último foi escrito mais tarde, já em janeiro de 

1997, na cidade de Foz, ainda na Galícia. 

 Foram escritos para serem a base de algumas idéias, de alguns depoimentos 

de outras pessoas e de alguns dados que neste ano “dos quinhentos anos” reuni, 

como tantos outros latino-americanos, para falar sobre “a atualidade da quest~o do 

Vº centen|rio”. Para tentar ser apenas um entre muitos a depor, frente a pessoas 
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da Europa, algo sobre as condições e os enunciados dos próprios índios sobre as 

suas  vidas e os seus desejos de destinos. 

Em um primeiro momento os escritos de O Sexto Sol foram elaborados para 

palestras-depoimentos que me levaram a várias cidades e a pessoas da Itália. 

Tratava-se de um circuito anti-colombiano de reflexões envolvendo europeus e 

latino-americanos. Ele foi promovido pela Rette Radie Resch e a seus integrantes, 

companheiros solidários dos povos do Terceiro Mundo, devo muitos 

agradecimentos. Não devo esquecer também o carinho e a iniciativa de me 

apresentar aos da Radie Resch, das “irm~s” da Comunidade Brasileira em Assisi.  

Sem elas, sem as pessoas da Rete, sem alguns amigos de Perugia, sem Tullio Sepille, 

um antropólogo da Úmbria de longa vivência de Brasil, sem tantas outras pessoas 

europeias de coração latino-americano que fui encontrando aqui e ali, minha 

estada lá teria sido um áspero tempo de estudos e nada mais.   

Depois, eles me serviram para algumas palestras na Galícia e em outras 

regiões da Espanha. Devo a professoras e professores do Departamento de História 

II, da Universidade de Santiago, a Luciano e outras queridas pessoas amigas de 

Negreira e de Brión, lugares de sonho entre os muros de Compostela e o Cabo 

Fisterra, onde até hoje parecer| a alguns que “o mundo acaba”, a acolhida fraterna 

e a iniciativa dos convites que recebi. Devo muito a Manoel Gutiérrez Estévez, 

pelos convites feitos para os inesquecíveis quatro Encontros de Trujillo. E tanto ou 

mais à Pichi, Elda Evangelina Gonzales,  pela acolhida em Madrid e pela iniciativa 

que resultou em minha bolsa de investigador sabático concedida pelo Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, da Espanha. Mas, ao longo destes anos 

todos, haveria muitas mais amigos e muitos mais amigos, no Brasil, na América 

Latina e em todo o Mundo a quem agradecer de coração. Que cada um saiba se 

reconhecer aqui. 

 Falo em O Sexto Sol sobre a Amazônia, sobre o Brasil e sobre a América 

Latina de agora. Sem nunca haver sido um etnógrafo de carreira, é principalmente 

a partir dos povos indígenas e a respeito deles que falo. Aqui e ali escrevo sobre as 

relações passadas e atuais entre a Igreja Católica, o cristianismo e as suas culturas. 

Sempre que posso, deixo que falem alguns documentos dos meus interlocutores. 

Assim, reproduzo ao longo dos meus textos fragmentos de escritos diretos ou de 

falas transcritas de aborígenes da Austrália - um feliz contraponto - de um velho 

chefe indígena  Seatle, dos EUA, de pessoas e de movimentos indígenas da América 

Latina. Mas também dou a palavra, sempre que posso, sempre que devo, a  velhos e 

queridos companheiros de meu país, como Pedro Casaldáliga e Leonardo Boff. 

  Repito. Não sou um etnógrafo, mas um antropólogo dedicado ao estudo das 

comunidades camponesas. As culturas indígenas têm sido para mim um estímulo 

inesgotável para pensar questões de identidade e de alteridade. Têm sido também 

um campo próximo, ainda que não o mais presente, em muitas reflexões, em 

muitos encontros e muitos  gestos de partilha na América Latina, com alguns 

autores e  atores da história mais difícil entre nós. brasileiros e latino-americanos,  
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por isso mesmo, a mais humana: os camponeses e  os outros trabalhadores, negros 

e índios.  

 Algumas idéias se repetem de texto para texto e às vezes me pareceu estar o 

tempo todo falando de um assunto só, de várias maneiras e em vários momentos. 

Alguns de um assunto só, de várias maneiras e em vários momentos. Alguns 

documentos que me tocaram mais a fundo eu os utilizei mais de uma vez, em mais 

de um artigo. Eles são sempre muito mais ricos e incisivos do que como  aparecem 

aqui, em minhas citações. e eu recomendo bastante a leitura deles. 

Resolvi acrescentar a este livro, em uma Segunda Parte, um conjunto de três 

cantatas cênicas.  Nos últimos anos, e depois de tantos e tão diversos escritos 

decidi a ousadia de dizer de público falas de encerramento de simpósios e 

congressos com longas (nem tanto) cantatas, uma delas acompanhada de viola e 

vento. 

 Livres da idéia de uma história linear dominada pelo peso do sentido do 

progresso, as culturas indígenas muitas vezes pensam os seus tempos como ciclos: 

o que acontece aconteceu e o que aconteceu acontecerá. Nada ocorre ao acaso, pois 

tudo cumpre a vontade de um Deus ou dos deuses na biografia de uma pessoa, na 

história de um povo inteiro. No destino dos povos tomados em conjunto e na 

própria ordem da misteriosa arquitetura que sustenta o ritmo de todas as coisas. 

 Há uma crença dos mexicas, astecas do México, segundo a qual grandes 

eventos terríveis, pressagiados de muitas eloquentes maneiras, poriam fim ao ciclo 

do Quinto Sol, o tempo heroico do seu domínio e expansão de seu império.. 

Derrotados pelos homens brancos vindos do mar a quem antes haviam recebido 

como emissários dos deuses, os mexicas começaram a ver nos sinais dos fatos a 

chegada enfim da era do Sexto Sol. O final dos tempos da ordem e da harmonia. O 

primado do poder dos homens brancos. 

 Mas alguns documentos que pressagiam os tempos de que somos todos nós 

personagens de um lado e do outro do grande mar oceano, dizem também que esta 

escura era do destino da terra seria superada. Nós, humanos, saberemos sair dela. 

Virá a alvorada. Viveremos ainda uma existência bela e útil. 

 Lida no seu todo de um parágrafo, a mensagem de Donald Rojas de que tirei 

a epígrafe desta coletânea de escritos, é a seguinte: 

 

Para nós a história enormemente, especialmente nos últimos 500 
anos, quando os nossos povos foram desterrados e nossas culturas 
reprimidas. Nossa história reflete o sangue de nossos antepassados, 
que defenderam nossa forma de ser e nossa forma de morrer. Cada 
etapa histórica rompe com um estilo de vida e modifica nosso 
próprio ser. Estudamos a história para recuperar a nossa grandeza 
que nos foi arrancada à força pelas sociedades dominantes; alheias 
a nós, mas dentro das quais nós nos movemos. 2. 

 



17 

 

Notas e bibliografia1 
1. Tomado de La Literatura de Los Guaranies, compilada pelo notável Leon Cadogan. Editorial 

Joaquim Mortiz, México, 1965. 

2. Donald Rojas, Que Hable el Índio, mensagem inserida no volume Ameríndia 92, publicado pela 

Secretaria de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, sob o patrocínio de la 

Comisón del V.º Centenário. Madrid, sem indicação de data. 

 

      

Santiago de Compostela,   10 de  junho  de  1992 
dia em que em 1521 os índios destroem a  missão 
de Cumaná, construída por Bartolomé de las Casas 
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 Este livro foi inteiramente escrito em Santiago de Compostela, com uma máquina de escrever 

mecânica. 
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O planeta água 
alguns números e algumas questões 
controvertidas   sobre   a    Amazônia 

 
 
 

 
O sangue escuro como em um outono 

derramado no solo 

o terrível estandarte da morte na selva 

 
        América 
        El canto general 
        Pablo Neruda 

 

 

1.  A floresta úmida : imensa e frágil 

 

 Quando depois de viajar dos Andes ao Atlântico o Rio Amazonas deságua 

um pouco abaixo da linha do Equador, ele abre um estuário de cerca de 400 kms e 

entre o mar e a água doce eu trás da floresta abriga dezenas de ilhas sedimentares, 

planas e sujeitas a inundações. A maior delas tem 47.964 km2 e ali, em uma vasta 

planície com selvas e lagos, um pouco maior do que a Bélgica, famílias de caboclos 

criam búfalos. Entre a foz do rio negro - ele próprio um mar de água limpa, escura 

e profunda - e o seu estuário, o Amazonas recebe as águas de pouco mais de 1000 

outros rios, alguns deles maiores de 2000 km. como o Araguaia e o Tocantins. Um 

pouco mais do que 20% de todas as águas doces do planeta estão concentradas 

nesta bacia cujas terras e águas envolvem 6.500.00 km2 de territórios da Bolívia, 

do Peru e do Equador, da Colômbia e da Venezuela, da Guiana Inglesa e do Brasil, 

onde a Amazônia Legal mede 4.787.717 km2. Entre os caboclos amazônicos 

brasileiros as distâncias do viver e do viajar não são medidas em quilômetros, mas 

em dias e somente a área da fronteira entre o Brasil e a Venezuela tem 1.495 kms. 

Com outras medidas, para que seja mais fácil estabelecer uma diferença ecológica, 

econômica e socialmente importante, a Amazônia brasileira abrange 538.000.000 

há. Deles 396.000.000 há, são de florestas das terras úmidas, dos bosques 

inundáveis e do emaranhado de selvas, igarapés e lagos permanentes ou 

inundações. Apenas 142.000.000 há estão compostos de formações florestais de 

terras firmes. 

 Eis um ecossistema de dimensões continentais, aparentemente resistente, 

mas na verdade frágil e não recomponível, sob muitos aspectos. Entre o mar de 
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águas doces de seus rios, lagos e igarapés e uma imensa floresta de terras planas, 

dotada de árvores muito altas e uma biodiversidade inimaginável e ainda muito 

pouco conhecida, existe um solo fértil apenas enquanto a própria floresta que dele 

nasce e que o regenera continuamente estiver intacta. Ele oscila entre menos de 

um e pouco mais de dois metros de profundidade, de uma úmida matéria 

resultante da acumulação de sedimentos fluviais e a decomposição de folhas, 

ramos e outros organismos e fragmentos de vida vegetal e animal devolvidos à 

terra. Juntos, os sedimentos vindos com as águas e os sedimentos da própria 

floresta geram cerca de 500 tons. De biomassa por há. Mas os restos decompostos 

da degradação orgânica da floresta representam entre 75% e 90% da substância 

ali disponível como nutriente de tudo o que é vivo na floresta. É simples 

compreender que nestas condições, extinta a floresta, os resíduos da sedimentação 

fluvial não são capazes de regenerar a fertilidade do solo. 

 A ausência da proteção dada pela floresta verde, que retém antes que caia 

no chão mais da metade da água das chuvas, facilita bastante a perda da matéria 

orgânica ainda residual no solo ano a ano empobrecido. O que resta de 

organicamente capaz de gerar a vida na Amazônia e mantê-la em equilíbrio é 

levado para os rios. Alguns estudos feitos em diferentes áreas desflorestadas da 

Amazônia brasileira mostram que um solo transformado de floresta em pastagens 

diminui a sua fertilidade em menos de 5 anos e pelo menos algumas áreas mais 

frágeis podem oscilar entre savanas áridas e semidesertos em menos de 20 anos. 

 A Floresta Amazônica representa cerca de 30% das florestas úmidas da 

Terra. Estas florestas situadas em uma faixa de terra de ambos os lados do 

Equador e entre os dois trópicos, não é hoje mais do que 7% de toda a extensão de 

terras e águas do planeta. Mas esta relativa pequena extensão proporcional abriga 

perto de 80% das espécies ainda vivas em nosso mundo. São perto de 20.000.000 

de espécies, muitas delas em processo de desaparecimento a cada ano, e muitas 

outras ameaçadas do mesmo destino nos próximos 20 anos. Apenas algo entre 10 e 

30% delas está conhecido pelos cientistas. Fora o direito que toda a vida tem de 

viver, do microorganismo ao homem, passando pela orquídea, a estrela e o gavião 

real; fora o que a humanidade está perdendo em termos de inimagináveis 

aproveitamentos harmônicos de todo o banco genético que esta multiplicidade 

incontável de formas de vida representa, existe ainda a questão de conhecimento 

humano a respeito da vida e do mundo, que a cada um dia morre também um 

pouco no desaparecimento de qualquer espécie vegetal ou animal. De acordo com 

Thomas Lovejoy, “est| na Amazônia quase um terço do estoque genético do 

mundo”. Destruir um hectare de mata tropical sem estud|-la equivale a rasgar um 

livro sem lê-lo”. “Destruir a floresta equivale a queimar a biblioteca toda”, lembra 

Daniel Janzen, da Universidade da Pensilvânia.2 

 Intriga a muitos pesquisadores de botânica, de zoologia e suas muitas 

especializações, a extraordinária multiplicidade de formas de vida animal e vegetal 

da Amazônia, porque na verdade elas coexistem em uma massa florestal 
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aparentemente muito uniforme. Não é o mesmo que acontece com áreas florestais 

da América do Norte, da Europa ou das estepes siberianas, onde a uma 

uniformidade eco-ambiental de grandes árvores, por exemplo, corresponde uma 

pequena variedade de espécies vegetais e de insetos, por exemplo. Uma explicação 

para esta intrigante biodiversidade amazônica poderia estar no fato presumível de 

que por milhares de anos, depois de já formada em sua primeira constituição a 

grande floresta, um aumento do volume das águas pode haver criado uma enorme 

extensão de ilhas de florestas isoladas umas das outras, de tal sorte que no interior 

do continente verde que hoje é a Amazônia, por muito tempo muitas espécies 

tenham surgido e se desenvolvido sem intercomunicação com as de outras “ilhas”. 

Baixadas lentamente as águas e estabelecida uma estrutura de relações entre os 

elementos naturais da Amazônia próxima a que encontramos hoje em dia, em uma 

mesma massa florestal e aquática intercomunicada através de rios e igarapés, de 

terras inund|veis e terras “firmes”, subsistem milhões de espécies diversas de 

seres vivos. Sob uma aparente unidade ambiental reina uma quase miraculosa 

diversidade de seres vivos. 

 

2.  viver na floresta, viver com a floresta 

 

 Depois de anos de pressões dos povos indígenas, de pessoas, grupos e 

movimentos ambientalistas, de cientistas e outras pessoas associadas ao que no 

Brasil chamamos de “causa indígena”, eis que o Governo Brasileiro afinal decretou 

a demarcação do território Yanomami, em Roraima, na fronteira entre o Brasil e a 

Venezuela. Uma porção de terras quase todas ainda florestadas, com um subsolo 

reconhecidamente rico em minerais, especialmente no ouro que chegou a atrair 

mais de 40.000 garimpeiros para as terras dos Ianomâmi, foi devolvida a este povo 

ancestralmente habitante de uma região em algum tempo muito maior do que os 

cerca de 94.000 km2 ou 9.400.000ha hoje a ele destinados, com o que se cumpre o 

artigo 231 da Constituição Brasileira. 

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 

tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam.   

 Um território tão grande quanto três Galícias ou todo um Portugal pode 

parecer exagerado, já que os Ianomâmi no Brasil são um povo entre 10 e 12.000 

pessoas. No entanto duas questões precisam ser levadas em conta aí. A primeira: 

não se trata de uma dimensão de território medida em termos geográficos ou 

mesmo econômicos. Trata-se de reconhecer em termos ecologicamente 

amazônicos qual é a quantidade não de terras, mas de território que um povo 

ancestralmente caçador e coletor necessita para viver dignamente a sua própria 

vida. Uma vida tal como ele certamente deseja seguir vivendo-a, e não uma outra, 

medida por outros padrões de economia de subsistência e aproveitamento de 

recursos naturais. Nisto temos muito mais o que aprender com os povos indígenas 

e os caboclos da Amazônia, do que o que ensinar. A segunda: não se trata de dar ou 
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doar terras a um povo, mas de reconhecer os seus direitos de posse, uso e 

atribuição de sentido a um território que ancestralmente sempre foi seu. 

 Desde quando os europeus chegaram às praias das américas e pelos seus 

rios se adentraram pelos muitos “sertões” do continente, j| havia diferenças de 

interação com o ambiente muito bem delineadas. As américas viviam com uma 

diversidade possivelmente muito maior, o mesmo que a própria Europa havia 

vivido e em larga medida seguia vivendo ao tempo da “conquista” e mesmo 

durante muitos anos posteriores. Levas de povos, tribos, famílias e pessoas, ao se 

destinarem nas américas a regiões ecologicamente muito diferenciadas, 

terminaram por aprender a criar e reproduzir formas também muito diversas de 

aproveitamento dos recursos naturais. Até hoje a Amazônia dá mostras de que não 

é um lugar propício, por exemplo, a uma agricultura de batatas ou de cereais em 

larga escala, como o altiplano andino ou amplas áreas da Mesoamérica eram, já ao 

tempo dos incas e astecas. A floresta das inúmeras tribos indígenas da Amazônia 

oferecia e oferece até hoje condições notáveis de caça e pesca, de coleta de muitos 

tipos de frutos, raízes e outros produtos da natureza tropical; de uma agricultura 

orgânica, ocupando pequenas clareiras na floresta e baseada em vegetais nativos 

ou  provenientes de áreas ecologicamente equivalentes e, portanto, adaptáveis à 

floresta úmida e não destruidoras de seu equilíbrio natural. 

 Apenas algo entre 6 e 10 % da selva amazônica cresce sobre tipos de solos 

aptos a suportarem uma agricultura de espécies não tropicais e, especialmente, de 

cereais semeados em ampla escala. 

 Tomamos cada vez mais consciência de princípios de relacionamentos entre 

o homem e o ambiente que povos antigos dos desertos, das savanas, das tundras e 

das florestas sempre parecerem conhecer. Cada ecossistema do planeta possui em 

qualquer escala uma vocação peculiar, para manter-se em equilíbrio e reproduzir 

por sua conta as condições de existência da vida, ou para ser aproveitado por 

algum tipo de exploração humana: extrativa, agrícola, ganadeira ou combinada. O 

homem é parte da natureza e deve ouvi-la e conhecê-la para saber relacionar-se 

produtivamente com ela sem destruí-la, e a si mesmo. Não parece existir nenhuma 

evidência de que muitos milhares de anos a presença de seres e grupos humanos 

autóctones, esparramados pela floresta tropical entre tribos e aldeias, tenha 

ameaçado de maneira significativa o equilíbrio do ambiente e o poder de 

regeneração de uma floresta tão imponente quanto frágil. 

 Imersos na grande floresta e vivendo de maneira mais ou menos errante, de 

acordo com os costumes de cada tribo, os povos indígenas da Amazônia nunca 

souberam e também nunca necessitaram desenvolver tecnologias de produção e 

criar sistemas econômicos e sociais fundados sobre intervenções 

desequilibradoras de meio natural.  Um ambiente de que os índios amazônicos se 

sentem parte, na prática da vida cotidiana, tanto quanto em suas crenças e mitos 

ancestrais. 
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 Mesmo depois de séculos da presença social de homens brancos e mestiços 

caboclos de vocação camponesa, não houve uma ação coletiva de ameaça à floresta 

no trabalho de seringueiros, de castanheiros, de coletores de outros frutos, raízes e 

produtos da floresta, mesmo que as práticas de coleta,  caça e pesca para o 

mercado realizadas por muitos deles devam ser condenadas e revistas. Nem 

mesmo a abertura de algumas frentes agropastoris de produtores em pequena 

escala resultou em grandes incêndios, em contaminação da água dos rios ou em 

mortandade de animais capaz de ameaçar espécies nativas de desaparecimento, 

nas dimensões em que tudo isto tem sido nestes últimos vinte anos. 

 Os primeiros ciclos produtivos de exploração da Amazônia começaram a 

provocar uma destruição limitada e alguns desequilíbrios ecológicos decorrentes. 

Talvez a Amazônia esteja querendo dizer a todos os povos do mundo, na generosa 

grandeza de floresta ainda preservada, mas também na lenta agonia visível de suas 

partes degradadas, que a passagem possivelmente necessária de um leque de 

atividades de uma economia extrativista para as práticas de produção baseadas na 

intervenção crescente do homem sobre o meio ambiente, como a agricultura, a 

ganadeira e a mineração, deve realizar-se a partir do conhecimento profundo das 

condições em que isto poderia ser feito, sem que o trabalho das primeiras gerações 

significasse a destruição dos lugares e meios de vida e trabalho das gerações 

seguintes. Porque, falando o tempo todo da floresta, do rio e de seus seres naturais, 

plantas e bichos, é do homem e seu destino que se está falando. 

 

3.  as contas de uma morte anunciada 

 

 Desde sua sede, muito longe da Amazônia, o Greenpeace denuncia um 

“colonialismo da imundice” que os países ricos do Norte destinam ao Sul h| pelo 

menos 12 anos. Em 1988 uma pesquisa bastante bem documentada localizou 115 

carregamentos de decretos tóxicos embarcados em portos do Norte para destinos 

nunca declarados de territórios da América do Sul e da África, afetando a 

Argentina, o Uruguai, o Brasil, o Panamá e o México, assim como o Senegal, a Guiné 

Bissau, O Zimbabue, a África do Sul e o Marrocos. Tornado um negócio sujo entre 

muitos outros, entre 1986 e 1990 os grandes produtores industriais de lixo tóxico 

descobriram nos países pobres do Sul a melhor fonte de seus desejos.  Acordos 

favoráveis a ambos os lados, mas em que os povos do Sul e o seu meio ambiente 

não são nunca consultados, barateiam a U$$ 40 por tonelada o direito de exportar 

rejeitos tóxicos para a América Latina e a África. Rejeitos pelos quais países 

europeus, mesmo os do Leste, cobram pelo menos algo entre U$$ 160 e U$$ 1000 

por tonelada. De acordo com a mesma fonte de denúncias à ONU, a Grã-Bretanha 

tornou-se hoje “o grande empório da renegociaç~o e redistribuiç~o do lixo tóxico 

dos EUA” 3. 

 A indesejada publicidade dada a um memorando interno do economista 

chefe do Banco Mundial, Lawrence Summers, revela a face complementar dos 
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negócios sujos com que os interesses de grupos econômicos de alguns países 

industriais degradam a terra de outros povos e o próprio planeta, sem remorsos. A 

recomendação em estudos no Banco Mundial sugere nada menos do que a 

exportaç~o de “industrias sujas” e produtoras de resíduos tóxicos dos países ricos 

para os “menos desenvolvidos”. A idéia n~o é nova e mesmo quando ela quer se 

revestir de uma face desinteressada em termos de estratégia realista e adequada 

ao desenvolvimento de nações pouco industrializadas, sobram razões para 

suspeitar que os motivos principais estão muito longe disto,. Regiões da Terra 

como a Amazônia, dentro desta lógica, devem ser destinadas a serem primeiro 

fontes degradadas de fornecimento de matérias primas, como madeiras e metais. 

Devem ser depois reservadas à instalação de indústrias poluentes e perigosas. As 

vantagens são múltiplas. A força de trabalho é sempre muito barata: a qualidade 

das instalações industriais não precisa observar o rigor e os critérios exigidos para 

as suas equivalentes na Europa, nos EUA e no Japão; as exigências de controle 

fabril da poluição ambiental são muito pequenas, principalmente de parte de 

governos interessados em inversões de capital e em industrializaç~o “a qualquer 

preço”4. 

 Em um seminário realizado em Belém do Pará e encerrado no dia 21 de 

fevereiro, sobre Pobreza, Meio Ambiente e Desenvolvimento, o ecólogo norte 

americano Philil Feanrside apresentou dados segundo os quais pelo menos 70% 

dos desmatamentos de toda a Amazônia brasileira devem ser creditados a grandes 

proprietários rurais estabelecidos recentemente na região. De acordo com este 

ganhador do Prêmio Global 500 dado pela ONU em 1991, não é sequer um 

interesse de estabelecimento de uma agricultura ou uma pecuária próspera o que 

provoca uma tal destruição. É antes o puro e simples desejo de aumentar o valor da 

terra bruta a curto prazo e com um mínimo de gastos. Isto se deve a uma política 

desastrada de “desenvolvimento da Amazônia”, posta em marcha desde os 

governos militares nos anos 60, e que somente hoje, cerca de 25 anos depois, 

começa a ser precariamente revista. Esta “Operaç~o Amazonas” favorecia grandes 

proprietários de terras ao Sul, grandes empresas nacionais e internacionais, seja 

com a isenção incentivada de impostos, seja com financiamentos muito favoráveis. 

A contraparte deveria ser a implantaç~o imediata de uma ‘empresa agropastoril” 

em alguma |rea da “Amazônia Legal”, e a evidência de uma aplicaç~o dos 

incentivos fiscais e financeiros em transformação produtiva da região. Ora, desde 

sempre a forma mais direta e f|cil de realizar esta “evidência” é o desmatamento 

indiscriminado, quase sempre por meio de imensas queimas da floresta. A floresta 

destruída e a sua substituição por campos de pastagens com tipos de capim não 

nativos e não adaptados ao clima e ao solo da região, não somente demonstravam 

ao Governo a realização de um projeto agropastoril dentro de sua política 

desocupação e desenvolvimento da floresta, como tornavam a terra “ociosa” em 

uma área bastante mais valorizada 5. 



24 

 

 Somemos a isto as incontáveis intervenções de empresas de prospeção de 

minérios e de petróleo, as madeireiras nacionais e internacionais, a abertura não 

criteriosamente planejada de grandes rodovias de penetração em território da 

floresta, a construção de grandes hidroelétricas, e teremos aí a cifra da quase 

totalidade dos interesses e das instituições capitalistas cuja ação degrada uma 

floresta que ao mundo inteiro importa preservar 6. 

 Deste planeta de vida, água e verde, ameaçado em sua preservação física, 

preservemos pelo menos algumas verdades esquecidas muitas vezes. A Amazônia 

sempre esteve ocupada e por povos diversos. Com diferentes modos de vida, tipos 

de cultura e padrões preferenciais de relacionamento com o meio ambiente, eles 

desenvolveram experiências bem sucedidas de exploração de seus recursos 

naturais. Do ponto de vista da lógica e das estatísticas ocidentais é muito provável 

que esta imensa área de águas e florestas devesse passar por projetos de neo-

ocupação e desenvolvimento. Afinal, em 1969 viviam na Amazônia, fora os seus 

indígenas, cerca de dois milhões e meio de brancos e caboclos, cuja renda per 

capita seria próxima à metade da população que viveu na mesma região nos 

primeiros anos do século, ao tempo do boom da borracha 7. 

 O que se deve colocar em questão é a maneira como de então até hoje isto 

tem sido posto em prática. A abertura de grandes estradas implantadas, como a 

Belém - Brasília, ou de novo devoradas pela floresta, como a Transamazônica, 

juntamente com os projetos oficiais e particulares de colonização agrária, e mais a 

descoberta de metais preciosos, em um tempo pressões sociais decorrentes do 

empobrecimento de um número sempre crescente de pessoas e famílias, muitos 

deles expulsos de terras ou do trabalho produtivo no Sul do País ou do Nordeste , 

provocaram um deslocamento populacional muito grande e indevido. Apenas a 

área de influência da rodovia Belém - Brasília passou de 100.000 para 2.000.000 

de pessoas entre 1960 e 1970. Rondônia teve a sua população multiplicada por 

cinco em menos de 20 anos. Disputando a riqueza do subsolo com as grandes 

mineradoras e invadindo muitas vezes terras indígenas, levas de  milhares de 

garimpeiros abrem clareiras e misturam mercúrio às águas dos rios de Serra 

Pelada ao extremo Norte, na fronteira com a Venezuela, em pleno território 

Ianomâmi. Cálculos nem sempre precisos estimam entre 600 e 800 mil os 

garimpeiros na região amazônica. A produção oficial de ouro na Amazônia beira 35 

toneladas anuais. No entanto calcula-se que a produção real não deve ser menor do 

que cerca de 120 toneladas-ano, o que corresponde a 10% do produto interno 

bruto de toda a Amazônia brasileira. 8. 

 Nos últimos 20 anos a expansão do território brasileiro através da 

Amazônia tem avançado segundo duas linhas mais importantes de penetração na 

floresta. Uma é constituída de emigrantes do Sul, do Sudoeste e do Centro-Oeste do 

país. Passando por esta vasta regi~o cuja vegetaç~o de “cerrados” lembra as 

savanas africanas, famílias de migrantes, agricultores, em maioria, penetram na 

Amazônia até Rondônia e o Mato Grosso. A estas famílias vindas de São Paulo, do 
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Paraná e Rio Grande do Sul, foram destinados os projetos de colonização 

agropecuária ao longo de algumas rodovias então construídas. A outra frente de 

expansão provém do nordeste árido e compõe na emigrantes homens, ou famílias 

de nordestinos desalojados pelas frequentes secas da região ou pelas condições de 

miséria endêmica que desde finais do século passado tem empurrado levas de 

camponeses nordestinos até os extremos da Amazônia. No passado foram 

cearenses os povoadores de boa parte do então território do Acre. Hoje em dia esta 

linha de frente de expansão penetra na floresta pelo Sul do Pará. Mas as 

descobertas recentes de cassiterita, de diamantes e de ouro depressa transformam 

trabalhadores rurais e desempregados urbanos em garimpeiros. Eles atravessam a 

floresta em todas as direções e se concentram em todas as áreas de onde chegue a 

notícia de novas regiões de metais e pedras preciosas 9. 

 Mas os danos causados pela presença desta rede múltipla e errante de 

garimpeiros pobres, espalhados de Rondônia a Roraima, extrema, extremos Sul e 

Norte da grande floresta, são pequenos ainda quando eles são comparados com o 

poder de destruição irreparável das grandes empresas de extração de riquezas 

naturais e de expansão da pecuária bovina, entre as quais uma boa parte da 

Amazônia brasileira foi loteada. 

 Quando em fevereiro de 1990 bispos, prelados e coordenadores de pastoral 

da Amazônia reúnem-se em Belém e lançam um documento de denúncias, eles 

listam entre os “semeadores da morte” na regi~o: a) todos aqueles que de maneira 

geral agridem violenta e irracionalmente a natureza, destruindo a floresta, 

envenenando os rios, poluindo a atmosfera e praticando genocídios sobre povos 

autóctones; b) os promotores e defensores dos “grandes projetos”, cujos 

resultados tem sido muito mais a reprodução da miséria e a degradação do 

ambiente do que o desenvolvimento socioeconômico; c) aqueles que sustentam ou 

lançam mão de garimpeiros para encobrir negócios ligados ao tráfico de drogas; d) 

as grandes propriedades rurais de economia ganadeira, responsáveis pela queima 

de extensões de “milhares de quilômetros quadrados” de floresta para o plantio de 

pastagens; e) os responsáveis pelas atividades extrativas destinadas não ao 

consumo das pessoas, como entre índios e caboclos, no passado, mas ao mercado 

nacional e internacional de peixes, peles de animais, madeiras e outros produtos 

naturais da floresta; f) as grandes empresas de mineração; g) a iniciativa oficial de 

inversões na regi~o, respons|vel pela expans~o custosa de “obras faraônicas” 

destinadas muito mais aos interesses de ocupação e exploração de grandes 

proprietários e grandes empresas, do que ao bem estar social dos habitantes da 

Amazônia, nativos ou migrantes 10. 

 Estariam os bispos e prelados da Amazônia exagerando? Estariam eles e os 

cientistas e ambientalistas brasileiros e de outros vários países inventando cifras e 

apresentando dados contrários a um desenvolvimento e a uma ocupação da 

Amazônia cujos custos ambientais e sociais são altos e necessários, mas cujos 

resultados próximos seriam certamente compensadores? Afinal, também a 
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Inglaterra e a Espanha foram imensas florestas e a “conquista do oeste” dos EUA 

representou uma destruiç~o de pessoas humanas nas muitas tribos situadas “no 

caminho dos colonizadores”, de animais e de plantas quase sem paralelo na 

história das expansões territoriais. E sem dúvida alguma em termos ocidentais 

existe uma grande diferença entre a demografia e o desenvolvimento destas 

regiões do planeta e a Amazônia. 

 Provavelmente não. E também a questão que eles propõem não é contrária 

a uma ocupação humana e a um desenvolvimento social da região. Trata-se de 

conhecer os efeitos reais da maneira como até aqui isto tem sido feito, com o 

incentivo dos governos, com a intervenção invasora de latifundiários e grandes 

empresas capitalistas, com o desespero de levas de emigrantes à beira da fome,  

Muitos deles iludidos com o horizonte anunciado de um enriquecimento rápido. 

Como se a uns e outros o Eldorado houvesse sido afinal descoberto. Trata-se de 

pesquisar, comparar estudos, reavaliar a experiência ancestral dos povos da 

floresta e redescobrir formas apropriadas e autossustentáveis de povoamento, de 

aproveitamento e de desenvolvimento da Amazônia. 

 Apenas no rio madeira, um dos afluentes do Amazonas, existem cerca de 

7000 dragas e outros engenhos de busca de ouro que lançam no rio 50.000 litros 

de resíduos de óleo combustível e cerca de 150 kgs. de mercúrio. Este é apenas um 

entre os muitos rios que há menos de 20 anos eram das águas mais naturalmente 

limpas do planeta e que agora, entre resíduos altamente poluidores por dia, o que 

não será atirado no rio Tapajós, onde se estima em 22.000 o número de garimpos? 

Até onde existem estudos sobre o destino destes buscadores pobres de riqueza 

fácil, não há nenhuma indicação de que o encontro de quantidades muito grandes 

de metais precioso em muitas áreas da Amazônia, tenha representado sequer uma 

melhoria relativa na qualidade de vida das famílias dos milhares de garimpeiros, 

muitos deles mortos pelos riscos do trabalho ou pelas enfermidades da floresta, 

todos os anos. Disseminada em boa medida pela atividade errante dos buscadores 

de ouro, cassiterita e diamantes, calcula-se em cerca de 600 mil o número de novos 

casos de malária ao ano. Também para o Brasil este exaurimento acelerado, com 

grandes danos ao ambiente, com a invasão de terras indígenas e com o sofrimento 

de seus trabalhadores pobres, parece representar um ganho irrisório.  Vimos que 

menos de uma terça parte de todo o ouro extraído na Amazônia fica oficialmente 

no país e sabe-se que as autoridades policiais e militares simplesmente não 

querem ou não podem controlar as muitas centenas de pistas de voo espalhadas 

em uma floresta que tudo oculta e é, não esqueçamos, maior do que a Europa. 

Apesar da descoberta seguida de novas áreas de mineração, metais preciosos não 

tem até hoje qualquer peso significativo na economia e no desenvolvimento de 

uma nação faminta e individada. Como na história de seu próprio passado e como 

na geografia atual de outros tantos países tropicais, uma nação cuja população com 

índices de qualidade de vida considerados ‘de miséria” pela própria ONU, 
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aproxima-se de 40 milhões de pessoas; para uma população total de cerca de 145 

milhões. 

  E não apenas os metais e pedras preciosas, mas também outros minérios 

úteis e estratégicos. 

 Em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, estão as maiores reservas de 

Nióbio do mundo, cerca de 2,9 bilhões de toneladas (78% das reservas mundiais), 

avaliadas em mais de 20 bilhões de dólares. Em Roraima, uma mineradora 

brasileira, a Paranapanema, exporta 140milhões de dólares/ano de estanho. Em 

Cachoeira da Porteira, Amazonas, perto da cachoeira a ser construída, estão 

imensas reservas de bauxita (alumínio), assim como em Porto Trombetas 11.  

 Mais ao Sul, a Serra dos Carajás no Pará possui descoberta uma imensa 

província mineral, com a vantagem de que pelo menos sete minérios importantes 

estão em minas próximas. Para a sua exploração o capital japonês e o governo 

brasileiro construíram uma ferrovia de 800 kms. até o porto de São Luís do 

Maranhão. Isto em um país que não possui, mesmo nos 4 estados da região Sul, a 

mais industrializada e desenvolvida, a mesma quantidade de estradas de ferro 

modernas como os 800 km. que o minério não seja, como tantos outros, exportado 

como pura matéria prima, foi construída uma siderúrgica junto a Carajás. A 

transformação do minério em ferro gusa exige a queima de carvão vegetal - já que 

as jazidas brasileiras de carvão mineral estão a mais de 3.000 kms. de distancia. A 

previsão para o ano de 1992 é de um milhão de toneladas de ferro gusa e este 

número deve chegar a produzir também cerce de 700.000 toneladas por ano de 

ferro-liga. Depois de 1990 a previsão de energia envolve um gasto de 10 milhões 

de m3 de carvão vegetal até o ano 2000, até quando se atinja 25 milhões de m3 em 

2010. Este consumo de energia da Amazônia para a produção de ferro destinado 

em maioria à exportação  equivaleu a um desmatamento da ordem de 100.000 há. 

Em 1990, e pretende equivaler a 500.000 há. Em 2000 e 1,2 milhões de há. Em 

2010   12.   Portanto, apenas na região da Serra de Carajás e nas florestas próximas, 

uma média de 500.000 ha. de selva tropical deverá ser destruída para a produção 

de ferro. Especialistas calcularam que uma tonelada de ferro-gusa consome cerca 

de 1,2 toneladas de carvão vegetal. A matemática da degradação ambiental deve 

ser somada a das perdas econômicas neste caso. No mercado europeu uma 

tonelada de carvão vegetal poderia ser vendida entre 300 e 400 dólares. O ferro-

gusa está sendo exportado ao preço de 120 dólares a tonelada. 

 A contribuição de envio de Dióxido de Carbono à atmosfera do Brasil é a de 

14ª. Do mundo, com 5% do total, contra 22% dos EUA, quase 19% das nações da 

ex-URSS e quase 15% da Europa. Mas se tomarmos a parte do Brasil devida apenas 

ao desmatamento e a queima de floresta, então o país ocupa o primeiro lugar e o 

que acontece hoje na Amazônia responde por quase toda esta lastimável 

contribuição. 

 Tal como acontece com o destino de outras florestas úmidas do planeta, na 

África ou na Indonésia, o aumento exagerado da destruição das grandes matas 
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deve ser procurado na associação entre o  incremento do interesse de exploração 

dos recursos naturais exportáveis, como a madeira e minérios, ao lado da abertura 

indiscriminada de amplas áreas tomadas à selva para a implantação de grandes 

projetos agropecuários. Mas também no desenvolvimento da tecnologia de 

destruição. Até cerca de 20 anos atrás eram necessários de 6 a 8 homens 

trabalhando oito horas por dia durante uma semana para o desmatamento de 1 há. 

de floresta. Ora, com o emprego de uma motosserra o mesmo trabalho emprega 

um homem em apenas um dia. Mas se for usado o sistema de “carret~o”, comum na 

Amazônia brasileira, dois homens sobre dois tratores de esteira unidos à distância 

por uma resistente corrente de ferro podem desmatar até 40 há.  em um dia. As 

pequenas queimas de coivara - limpas  pelo fogo de áreas exíguas para o plantio de 

efêmeras “roças” de mandioca ou outro produto de agricultura tropical, foram em 

pouco substituídas por incêndios devastadores, feitos n~o mais “em linha”, como 

os dos índios e caboclos, o que permitia pelo menos a fuga a tempo de muitos 

animais. Feitos agora em imensos círculos, da periferia para o centro e nele 

concentrando toda a forma de vida que afinal o fogo queima e destrói.  

Correu mundo a notícia de um incêndio de 14 mil hectares (140 mil km2) numa 

fazenda perto do rio Cristalino, no estado do Pará, apontado pelo satélite. Era uma 

fazenda para criação de gado nelore, de propriedade do grupo Volkswagen (que 

depois a repassou a um outro grupo) 13. 

 Alguns dados como o da citação acima podem estar exagerados, mas hoje 

não se discute mais o efeito devastador do aumento empresarial do poder de 

destruição dos recursos naturais da floresta Amazônica. Apenas em Rondônia 

entre 1978 e 1988 o fogo e a moto-serra saltaram de 4.100 km2 para 58.000 km2 

de desmatamento. Isto representa quase uma quarta parte de todas as terras deste 

Estado. Em toda a Amazônia foram destruídos até 1988 343.900 km2, quase o 80% 

do território da Espanha. Isto representa apenas 5,12% de toda a Amazônia 

brasileira e é nisto que se baseiam empresários, latifundiários e tecnocratas para 

defenderem a idéia de que até agora  os custos ambientais para a substituição da 

floresta virgem por pastagens e minas necessárias para a substituição da floresta 

virgem por pastagens e minas necessárias ao desenvolvimento da região foram 

muito pequenos 14. 

 No entanto, há outras contas e principalmente outras questões de qualidade 

que precisam ser consideradas. Para especialistas do Banco Mundial, 12% da 

floresta Amazônica já foram destruídos pelo menos irremediavelmente atingidos. 

Segundo outros pesquisadores brasileiros, apenas 1.168.000 km2 da floresta 

Amazônica estariam intactos. Isto equivale a 25% de toda a floresta, de que se 

calcula que a cada ano desapareceram perto de 5.000 espécies de seres vivos, 

animais e vegetais. Em termos imediatos cerca de 10% dos pássaros e nada menos 

do que 15% das espécies vegetais estão ameaçadas de extinção na grande floresta. 

Estas são perdas muito maiores e muito mais significativas do que os 5 bilhões de 
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dólares que se calcula sejam queimados por ano, em madeiras e outras formas de 

vida não aproveitadas antes de serem destruídas. 

 Caso o ritmo  atual de destruição da floresta permaneça, de acordo com 

pesquisas da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, na aurora do 

próximo milênio 1.500.000 km2 de florestas úmidas terão sido devastadas na 

Amazônia brasileira. A proporção do desmatamento é bastante menor em outros 

países amazônicos, mas o fato de que em alguns as cifras já se aproximem às 

brasileiras, pode sugerir um mesmo destino para toda a Amazônia nos próximos 

anos. 

 No próximo caso brasileiro existem algumas razões de esperança. As 

pressões de pessoas e grupos sensíveis ao destino da terra e aos direitos dos seres 

da Amazônia, de indígenas e caboclos - povos da floresta - as plantas e animais, ao 

lado de algumas ações concretas de bancos e inversores internacionais, pouco a 

pouco provocam mudanças nos planos do governo brasileiro e nas empresas 

nacionais e internacionais. A devastação da floresta caiu de 80.000 km2 em 1887 

para 48.000 km2 em 1987 e há indícios de que segue caindo nestes três últimos 

anos. A redução notável dos incentivos governamentais à implantação de grandes 

empresas agropecuárias ao lado do controle exercido sobre os grandes projetos 

brasileiros, de parte das fontes internacionais de empréstimos, respondem em boa 

medida por isto. 

 

4.  a floresta contra o pasto 

 

 Sabemos que provavelmente a enorme biodiversidade de espécies vegetais 

e animais da Amazônia poderia ser devida a um prolongado isolamento de imensas 

áreas de floresta, separadas umas das outras por mares internos de água doce. Mas 

hoje a floresta sobrevive integralmente apenas enquanto imensas extensões 

estiverem preservadas, continuamente. Pesquisas de biólogos demonstraram que 

porções isoladas de 100 há a menos, tendem a desaparecer pouco a pouco... 

naturalmente. 

 Tudo o que se sabe a respeito da Amazônia é ainda muito pouco. Há povos 

indígenas e espécies de seres vivos no meio da floresta ainda totalmente 

desconhecidos. Mesmo o que se sabe ainda é parte de um conhecimento 

fragmentado, e se isto vale para a pesquisa das condições naturais da Amazônia, 

vale muito mais ainda para a avaliação científica dos efeitos da presença e da neo-

intervenção humana sobre ela, do modo e na proporção em que isto começou a 

ocorrer nos últimos 30 anos. Como aconteceu em outras regiões das américas e de 

outros continentes, a ciência desinteressada e as boas intenções dos defensores da 

vida contra a morte, chegam depois e são mais lentos do que os emissários do lucro 

fácil. 
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 Entre muitas hipóteses, no entanto, uma certeza já existe. Muito mais do 

que outros sistemas ecológicos, recuperáveis e resistentes aos efeitos da ação 

humana, a floresta úmida exige um tipo de relação com a natureza muito diferente 

e bastante diferençável. Isto é, nenhum modelo antecedente de exploração de 

recursos bem sucedido em outras áreas do planeta pode ser repetido sem 

desastres na Amazônia. Isto é, também: há uma vocação natural na Amazônia que 

pelo menos de acordo com os modelos empresariais e tecnológicos aplicados, não 

pode ser substituída por outras, a não ser sob o risco de uma probabilidade 

pequena e arriscada de ganhos e lucros, mesmo de um ponto de vista de 

rentabilidade modernamente capitalista. Da Transamazônica, onde as águas e a 

floresta sepultaram vidas e uma estrada, repetindo anos depois o drama da 

ferrovia Madeira-Mamoré, ao projeto Jari, onde milhões de dólares de uma 

empresa norte-americana foram também sepultados depois de haver o governo 

brasileiro comprado uma empresa falida, a Amazônia continua evidenciando que 

planos gigantescos e não adequados às suas condições, destroem a floresta e são 

depois destruídos por ela.  

 Em média, 1ha de pastagem roubada da floresta sustenta menos de um boi. 

Na realidade, 0,73. Para se produzir o equivalente a 120 gramas de carne bovina, 

nas condições em que o gado é criado na Amazônia, é necessário derrubar cerca de 

6,5 m2 de floresta, que em geral abriga perto de 75 kg. de animais. Mesmo sob as 

condições de uma agricultura tradicional, como a dos caboclos amazônicos, 

ocupando pequenas lavouras, o feijão consorciado com o milho produziriam 20 

vezes mais alimento e mandioca 70 vezes mais alimentos por hectare do que o 

gado. Em termos humanos, tal como se criam bois e vacas na Amazônia - em pastos 

que poderão gerar desertos - 1.000 ha de terras de criatório geram uma média de 5 

empregos, enquanto dedicados a uma lavoura apropriada às condições dos 

trópicos poderiam gerar 1.500 empregos. 

 Uma equipe liderada por um biólogo, um botânico e um economista norte-

americano investigou durante alguns anos as alternativas econômicas da floresta 

na Amazônia peruana. Em 1 ha  encontraram compondo a mata 842 árvores de 

275 espécies, 74 das quais produziam frutos, resinas, óleos medicinais ou 

borracha. Considerando a possibilidade de um aproveitamento adequado dos 

recursos naturais da floresta, concluíram que a preços de mercado em Iquitos este  

hectare renderia 422 dólares líquidos ao ano, sem que isto representasse uma 

ameaça a reprodução integral da floresta. Explorando a madeira de árvores 

derrubadas em um hectare vizinho, concluíram que no primeiro ano o valor desta 

exploração foi de cerca de dois mil dólares. Mas em pouco tempo ele caiu a zero, 

devido ao esgotamento não regenerável da matéria prima. A mesma proporção, 

com um rendimento ainda maior nos primeiros anos e uma queda acentuada nos 

seguintes, vale para a substituição da floresta por pastagens para a criação de gado 

destinado ao corte 15.     
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 Outras pesquisas recentes, seriamente conduzidas e não por supostos 

“fan|ticos” por soluções alternativas, sugerem a mesma direç~o de conclusões. 

Afinal, 1 há de floresta virgem abriga menos 800.000 hgs de plantas e animais. 

Desmata a floresta para o aproveitamento da madeira, o rendimento obtido faz-se 

às custas de uma reserva biológica de vida sem paralelo no planeta, mas 

irrecuperável, tendente a um empobrecimento de biodiversidade vertical. 

Transformada em pastagem a mesma área amazônica de 1 há presta-se a que um 

boi aumente em 50 kg o seu peso. 

 

5.  aprender com os povos da floresta 

 

 Como se pode ver, estamos aqui muito longe da idéia utópica de 

preservação da Amazônia sem a presença humana. Sem o direito dado a outras 

pessoas e famílias para que venham ali viver e trabalhar. Sem a implantação de 

projetos de aproveitamento dos bens naturais da Amazônia. Algumas amplas áreas 

da floresta deverão ser absolutamente preservadas. Elas pertencem 

imemorialmente a grupos indígenas e a eles cabe ali viverem e decidirem de seu 

destino. Outras são parte de reservas vegetais e animais concentrados em 

ecosistemas que em nada devem ser alterados. Mas até mesmo as muitas áreas já 

ocupadas e, no limite, ainda aquelas já degradadas devido a formas de intervenção 

expropriadoras do ponto de vista social, e inadequadas do ponto de vista ecológico 

devem ser conhecidas em suas especificidade e devem ser tornadas aproveitáveis e 

produtivas, em termos amazônicos.  

 Antes de mais nada é necessário interromper de imediato um tipo de 

compreensão e de intervenção sobre a Amazônia que ao longo destes últimos anos 

tem provocado e justificado uma “febre de lucro f|cil”, cujo efeito foi aqui descrito 

muito sumariamente. Se a floresta é imensa, perigosa, ameaçadora, é preciso 

domá-la, torná-la um lugar adequado a vida humana concebida em termos 

ocidentais e modernos. Afinal, não acontece assim na própria Europa? E quem se 

lembra de haver havido ai uma destruição desnecessária da própria natureza? Se a 

Amazônia é o traiçoeiro “inferno verde”, é necess|rio destruir o que impede o seu 

domínio pelo homem e isto não pode ser feito a não ser transformando-a 

inteiramente. Neste sentido a substituição de uma floresta impenetrável e 

aparentemente inútil por imensas pastagens seria uma saída adequada e 

progressista. Se sob as águas e rios e sob as matas existem riquezas de todo o tipo 

a explorar em um país pobre e endividado, porque não lançar mão agora de todos 

os meios para que isto seja realizado já, e em ampla escala? Eis o horizonte das 

grandes hidroelétricas, concebidas pelos técnicos e políticos da Eletronorte como a 

condição para o povoamento e a exploração industrial de toda a região. Eis porque 

afogar milhares de quilômetros quadrados sob as águas e, sem estudos ambientais 

prévios, rasgas estradas e incentiva a implantação de empresas agrícolas, 

ganadeiras, madeireiras ou mineradoras, cuja lógica de produção baseia-se 
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justamente no princípio de que a Amazônia é viável porque é uma terra de 

ninguém, onde todos os princípios de respeito ao outro e ao meio ambiente não 

precisam ser levados em conta, pelo menos com o rigor e a vigilância com que isto 

é feito em outras áreas das américas e, mais ainda, do primeiro mundo. Poucos 

anos de concretização de uma tal lógica capitalista ao extremo provaram não 

apenas o seu absurdo, mas a sua própria ineficácia. Por um caminho ou pelo outro, 

os muitos estudos e as propostas de desenvolvimento autosustentado, de 

agricultura apropriada, de estabelecimento de um outro código de relações 

produtivas e de uma ética do ambiente, deveriam começar por regiões do planeta 

como a Amazônia. 

 Uma das razões é que toda ela já é, vimos, habitada por povos indígenas e 

mestiços da floresta, cujas experiências de lidar com a floresta não tem sido 

levadas em conta, a não ser em dimensões locais, muito limitadas. Eles estavam e 

est~o “ali”. Habitam a Amazônia e convivem com ela em um equilíbrio invisível aos 

nossos olhos e absolutamente sem interesse para os tecnocratas e empresários 

com propósitos de investimento e lucro na região. 

 O destino da Amazônia não é uma pergunta devida a estes novos invasores 

da floresta. Os mesmos direitos de consulta e decisão cada vez mais autônomos, 

estendidos a povos e minorias étnicas e regionais do Ocidente europeu, quanto ao 

destino de seus ambientes naturais e sociais de vida e de trabalho, porque não 

estendê-lo aos mesmos tipos de povos, com a diferença única de que alguns os 

vêem ainda como “primitivos” ou “atrasados”? Se tanto a lapões e finlandeses 

quanto a bretões e galegos compreende-se como um direito jurídico, político e 

cultural indiscutível, e pelo menos participarem das decisões a respeito da 

instalação ou não de usinas atômicas em seu território, em nome de que diferenças 

entre os povos isto tem sido todos os dias, há muitos anos, negado aos povos da 

floresta? Uma resposta contrária a este argumento poderia ser a de que a ciência, a 

tecnologia e o interesse empresarial do mundo industrializado tem soluções que 

povos como os da Amazônia nunca tiveram e jamais terão, se não forem 

submetidos a um planejamento racional de repovoamento e desenvolvimento de 

toda a região. Ora, esta velha máxima do catecismo colonizador destrói o coração 

das américas há 500 anos. Não terá chegado o tempo de invertermos esta conversa 

autoritária de séculos, e começarmos a ouvir, para conhecer, para aprender, a 

palavra e a experiência daqueles que justamente por não pensarem como nós 

nunca ameaçaram destruir pouco a pouco e de maneira irreversível a última 

grande floresta úmida de nossa única casa? 16 
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Encontros, enganos: 

Colombo e os outros, Cortez e os mortos 
 

 

    ... o que fizeram os dzulles quando chegaram aqui.  

     Eles ensinaram o medo. 

     Vieram murchar as flores. 

     Para que a flor deles vivesse 

     destruíram e sorveram a nossa flor ... 

     ... 

     castrar o sol! 

     Isto vieram fazer aqui os dzulles. 

 

                                        O Chilam Balam de Chumayel 

 

 

1.  homens ou bestas? Deuses ou homens? 

 
 Teria Cristovam Colombo descoberto as Américas em 12 de outubro de 

1492? Para ele próprio certamente não. Pois via chegado a costa ocidental das 

índias. Um dos mapas que este navegador genovês conhecia e em que com certeza 

acreditava, coloca o Oriente muito mais próximo do Ocidente do que na realidade 

ele está. Coloca-o mais ou menos no lugar onde Colombo desembarca primeiro em 

ilhas antilhanas e depois no continente americano. 

 Neste mapa a imensa Ásia possui quatro grandes penínsulas. Uma delas é a 

Índia. Nele não existe nada entre a Europa e as costas ocidentais do Oriente a não 

ser o próprio oceano. Durante alguns anos depois de 1492 os navegadores 

espanhóis ou a serviço da Espanha continuam buscando o Oriente a Ocidente. Para 

a Espanha havia uma grande urgência política nesta descoberta, pois Portugal aos 

poucos acumulava sucessos em seu projeto de chegar às Índias costeando a África. 

 Outro italiano, Américo Vespúcio, empreende viagens notáveis descendo 

rumo ao sul e ele antecipa a grande viagem de Fernão de Magalhães, um português  

também a serviço do Reino de Castela. Descendo pela costa do Brasil Américo 

Vespucio não encontra sinal algum de um território que corresponda às descrições 

já conhecidas dos reinos do Oriente. É ele quem escreve aos reis desconfiado de 

que talvez “aquilo” seja um novo desconhecido continente. Quando Balboa vê pela 

primeira vez com olhos claros de um europeu deslumbrado o imenso oceano 

Pacífico, a Europa descobre que havia descoberto o que não esperava: as américas.  

 Todos sabemos. O aparente sucesso da chegada de navegantes europeus em 

territórios das américas, descobertos séculos antes e ocupados por povos e nações 

de culturas indígenas, aconteceu em meio a uma sequência de encontros e 
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equívocos de ambos os lados. Alguns deles provocaram longas discussões de 

sábios e sacerdotes numa margem e na outra do Atlântico. Em A Descoberta da 

América, Tzevetan Todorov lembra que enquanto entre teólogos da Espanha 

discutia-se depois de 1492 se as pessoas acham nas ilhas e continentes das 

américas eram bestas ou homens, sacerdotes astecas debatiam se os homens 

chegados eram homens ou deuses 1. Muitos outros enganos podem ser creditados 

a estas primeiras dúvidas. Aos Europeus elas renderam escravos e vassalos, aos 

índios custaram vidas. 

 Cristovam Colombo era um navegador até hoje muito pouco conhecido. 

Provável leitor de outros viajantes e conhecedor por certo dos mapas mais 

avançados de seu tempo, este discípulo à distância de Copérnico e Galileu era no 

entanto um homem em tudo o mais medieval. Não devemos nos esquecer que o 

personagem cujo feito marca o começo da Idade Moderna e dá aos povos da 

Europa o espelho do outro, desde onde a Europa começará, finalmente, a tomar 

consciência de si mesma, era um perfeito personagem da Idade Média 

mediterrânea. Aceitava muitas crenças fantásticas sobre a existência de reinos 

crist~os encravados entre “infiéis” do Oriente e povos fabulosos. Escreveu um livro 

de profecias no melhor estilo de uma piedade cristã quase fanática e sonhava 

destinarem os reis de Espanha a melhor parte dos lucros da “descoberta” e de seus 

desdobramentos econômicos ao envio de uma grande cruzada a Jerusalém. 

 Poucos anos antes, no mesmo ano de 1492 os mouros seriam empurrados 

de volta para o outro lado do Mediterrâneo. Os judeus seriam expulsos para outros 

países da Europa e para o Império Otomano. Entre a memória das sagas de El Cid 

Campeador e as pressões junto aos reis católicos de Tomás de Torquemada, depois 

da expulsão de árabes e hebreus a Espanha começaria a experimentar a realidade e 

a consciência de uma unidade como nação de povos de origens e culturas muito 

diferentes. A descobertas das terras das américas por Colombo e seus sucessores 

ocorrem dos primeiros tempos desta difícil retomada de unidade espanhola. 

 Cristovam Colombo chegou às Antilhas pensando que encontrava as Índias. 

Busca o Japão e acha Cuba. Procura sinais de ouro por toda a parte e apenas vê 

uma natureza núa e inocente que, apesar de decepcionado, descreverá 

deslumbrado. Existirá de fato no planeta o paraíso terreno apontado tantas vezes a 

Leste ou a Oeste de algum lugar? Ei-lo aqui: as águas puras e límpidas, as matas 

verdes e infindas, os pássaros sonoros, de todas as cores, a promissora fartura de 

tudo, em terras de seres cuja humanidade Colombo não ousará negar. Seres 

amedontrados, homens e mulheres vestidos “como vieram ao mundo”, generosos e 

desprovidos do sentido do valor. Em troca de barretes velhos e cacos de espelhos 

ofertam tudo o que tem. Humildes, quase servis, bons para serem servos, uma 

gente sem a fé cristã e portanto destinada a ser catequisada sem demora e tornada 

vassala do Reino. 

 Mais tarde os missionários espanhóis e portugueses falarão de uma gente 

b|rbara: “sem lei, sem grei”. Na realidade os europeus encontram povos e culturas 
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anteriores ao Estado, ao valor de troca e ao mercado, à exceção limitada dos incas, 

astecas e maias. Se eles trocam “tudo por nada” n~o ser| apenas porque sejam 

ignorantes de uma escala de valor dos bens, mas porque costumam pensá-la livre 

da lógica mercantil que em boa medida paga o preço alto da “conquista da 

América”. De uma maneira algo semelhante { dos primeiros crist~os, para esses 

índios as coisas arrancadas do reino na natureza e transformadas em objetos da 

cultura não valem como objetos de preço e meios de poder. Valem antes como 

coisas dotadas de um sentido simbólico cujo valor principal é estabelecer laços 

entre categorias de pessoas através de trocas e relações entre famílias, aldeias e 

tribos, através de laços. 

 Alguns historiadores e linguistas que nos últimos anos estiveram estudando 

de novo o que aconteceu na descoberta da América, em geral estão de acordo em 

um ponto. O descobridor antecipa como uma concepção pré-formada as terras e 

seres que irá adiante conquistar. Não apenas pelo interesse da própria conquista, 

mas porque do ponto de vista de sua cultura é muito difícil colocar-se do ponto de 

vista do outro e relativizar assim o seu próprio ponto de vista, o europeu verá nas 

novas terras e nos novos povos apenas aquilo que de alguma maneira ele já pré-

viu. Portanto, Colombo e os outros, ao mesmo tempo em que se apoderam de 

terras onde outros povos viviam e batizam essas terras e os seus acidentes 

geográficos importantes - Colombo é obcecado por nominar tudo o que encontra 

de notável e às vezes dá dois nomes sucessivos a um mesmo lugar, um quando 

pasa na ida e outro na volta - com novos nomes, pré-concebem tudo o que 

encontram e tem para tudo uma explicação pronta, antecipada. 

 Nas próprias cartas de Colombo, a partir da primeira, isto já é uma 

constante. Sem em momento algum se esforça por compreender-lhes a língua e, 

muito menos ainda, os sentidos de suas culturas, Cristovam Colombo encontra em 

seus “índios”, os falsos indianos que acredita estar encontrando, características 

que muitos anos mais tarde irão opor Hobbes a Rousseau. Eles vivem nús e, 

parecendo não serem cultos, segundo o padrão europeu, devem ser não culturais. 

Pois eles não falam língua que se compreenda, não parecem possuir uma 

autoridade acreditada que os submeta e não conhecem o Deus dos cristãos. Logo, 

não devem possuir religião alguma, como pelo menos os “mouros” e os “judeus” 

tinham as suas. Mais tarde alguns missionários enviados aos guarani dirão aos reis 

de Espanha e aos seus superiores que é uma vantagem afinal estes “b|rbaros” n~o 

possuírem religião alguma. Pois não tendo crenças não terão deuses, e não tendo 

deuses que oponham a outros poderão aceitar de maneira mais completa o 

cristianismo. 

 Compreendemos este engano essencial da cultura do colonizador. Mouros e 

Judeus são seres de cultura. Possuindo religiões acreditadas, mesmo quando 

consideradas incompletas (como o judaísmo) ou falsas (como o islamismo), eles 

devem ser convertidos individualmente. E mesmo sabemos que durante séculos na 

Espanha os judeus foram deixados viverem a sua própria fé. Mas os povos 
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indígenas, cujas incontáveis diferenças culturais só muito mais tarde os europeus 

aprender~o a reconhecer, s~o seres de “gentes” n~o-civilizadas e por isto devem 

ser cristianizadas em massa: catequisadas. Chamadas à salvação através do não 

reconhecimento absoluto de suas próprias verdades. Convocados à civilização - 

Isto será claramente dito por Colombo a Israel e Fernando, já na primeira carta. 

Até o momento da descoberta e da conquista os povos das américas são 

considerados como à margem da história, pois não faziam parte da única história, 

desde que ele entre nela como um derrotado. Desde que de então em diante 

participe dela na condição de um subalterno. 

Voltaremos a isto mais adiante. 

 Cortez, Pizarro e os outros conquistadores saberão tirar proveito de toda 

esta primeira trama de enganos entre poderes e culturas desconhecidas antes 

umas das outras. Culturas desconhecidas que a partir dos primeiros momentos do 

“encontro” estabelecer~o, a partir dos desígnos da Europa, a desigualdade onde 

havia antes somente a diferença. A idéia matriz desta desigualdade original está no 

princípio de que de maneira ao mesmo tempo histórica e natural o homem 

europeu e sua cultura são a medida de todas as coisas. Os outros ou são o seu 

oposto indevido, e deverão ser destruídos ou são o seu espelho imperfeito, e 

deverão ser convertidos. 

De parte del muy alto é muy poderoso é muy católico defensor de la 
iglesia, siempre vencedor e nunca vencido, el Grand Rey don 
fernando Rey de las Españas, de las dos Sicilias, é de Hierusalem, é 
de las índias, isla é terra firme del mar Océano, é domador de las 
gentes bárbaras; é dela muy alta e muy poderosa señora Reyna 
Doña Johana, su muy cara é muy amada hija, nuestro señores... 

 

 E neste ponto o “capit|n” em nome de quem o documento era lido em 

castelhano aos indígenas em cuja aldeia os conquistadores entravam por uma 

primeira vez, dizia o seu nome e passava-se a uma longa leitura de un 

‘requerimento”. Este documento que por razões óbvias n~o era dado a nenhum 

indígena ouvinte compreender, enumerava com detalhes a ordem cristã da 

salvação: a) um Deus único criara todas as coisas e um único casal humano de 

quem todos os homens e mulheres descendem, inclusive aqueles índios a quem a 

mensagem era lida; b) por razões não explicadas na leitura, os homens do mundo 

criado espalharam-se por ele, “por muchos reinos é províncias”; c) apenas a um 

único homem “llamado Sanc Pedro” o deus único deu o poder de reinar sobre 

todos os outros e ser por todos o cualquier ley secta ó creencia”; d) o poder de 

Pedro foi dado em Roma e à igreja que sucede a Pedro deve ser devida toda a 

obediência, de crist~os como também de “moros, é judios, é gentiles, é de cualquier 

outra secta ó creencia que fuesen; e) a pessoa humana que exerce com toda a 

legitimidade tal poder absoluto é chamada Papa e foi ele quem doou de pleno 

direito estas “islas é Terra-firme del mar Oceano” aos reis mencionados e { sua 

descendência, estando aí incluído tudo o que nelas existisse e mesmo as pessoas 



39 

 

humanas; f) sendo os reis da Espanha senhores legítimos de terras e pessoas, caso 

aquela gente ouvinte os reconheça como tais e preste a eles e a seus 

representantes a vassalagem devida, àquele lugar serão enviados pregadores e eles 

ser~o convertidos “a  nuestra sancta fee catholica”; g) realizada a submiss~o 

voluntária e se condições aos reis de Espanha, eles e seus representantes 

receber~o os índios “com todo amor y caridad” e suas mulheres ser~o deixadas em 

paz, suas terras serão garantidas, eles não serão reduzidos à escravidão e mesmo a 

sequência de uma conversão ao catolicismo só terá prosseguimento se, 

conhecendo-o, os indígenas aceitarem a “fee catholica”, como afirma o documento 

que aceitaram “quassi todos los vecinos de las otras islas”; h) caso a submiss~o { 

coroa não seja aceita, isto será entendido como um ato malévolo a uma oferta 

generosa de quem por direito pode decidir o destino dos povos encontrados em 

terras de propriedade real; i) “com el ayuda de Dios” as tropas reais mover~o por 

todos os meios uma guerra justa e os vencidos serão submetidos ao jugo da Coroa 

e da Igreja; j) os homens, suas esposas e filhos serão tomados como escravos, e 

todo o mal lhes será feito e tudo o que acontecer deverá ser considerado como 

culpa dos indígenas, por não haverem querido submeterem-se por dever a quem 

por direito é senhor de seus mundos e destinos e  lhes oferece a paz e a proteção, 

desde que seja reconhecido como tal. 

 Este requerimento, lido inúmeras vezes diante de índios ao momento de um 

primeiro contato com os conquistadores, foi pronunciado pela primeira vez nas 

aéricas por Juan de Ayora, nas costas de Santa Maria. 3 

 Caso alguma vez alguma cultura autóctone das Américas tivesse podido 

traduzi-lo e compreendê-lo, ele chamaria a atenção pela sua notável simplicidade. 

Em poucos parágrafos ele expõe a origem divina de todas as coisas, a transmissão 

do poder de Deus a um único sucessor terreno e sua descendência eclesiástica, a 

outorga das terras, bens e pessoas em questão a coroa espanhola, a oferta generosa 

de proteção e conhecimento da doutrina católica e, finalmente, o direito do 

conquistador a uma guerra justa e implacável no caso de uma recusa de submissão 

aos termos da nova ordem que a simples leitura juramentada de um documento 

incompreensível estabelece. Como e através de um poder político, o requerimento 

sugere uma unidade modelar: a um único deus criador, um único casal gerador, um 

único poder terreno legítimo, porque outorgado pelo único Deus. No lugar social 

onde a sua leitura é feita há agora um único senhor por direito e um único caminho 

de salvaguardar da guerra, da escravidão ou mesmo da destruição. Toda a 

diferença é ocasional e indesejada. Num primeiro momento os homens necessitam 

viver em lugares diferentes, sob condições diversas, tornando-se desiguais. Mas de 

um mesmo modo todos devem uma igual obediência a um poder terreno único de 

que todos os outros derivam: a descendência religiosa de Pedro. Passa a haver um 

único senhor das terras descobertas e, portanto, um único destino pessoal e 

coletivo para todos os seus habitantes: a submissão a um poder de que os próprios 

conquistadores são vassalos. 
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 Em um primeiro momento, em Colombo, os europeus se defrontam com 

uma nova e imensa diversidade de povos e culturas e os rotulam como “índios”, e 

os unificam em seus juízos e, fora raros casos notáveis, como em Bartolomé de las 

Casas, recusam-se a compreender as suas diferenças e os motivos de suas 

peculiaridades. Em um segundo momento impor~o aos povos “descobertos” um 

destino único, unificado”. 

 
2.  a conquista interminável 

 

 A passagem dos primeiros enganos a má fé das intenções dos colonizadores 

não demorou muito tempo. A diferença entre Colombo e Cortez é coletiva. O 

navegante descobridor visionário muito depressa foi substituído pelo 

conquistador colonizador prático e ambicioso. Pouco a pouco acabam as terras a 

descobrir e os povos a encontrar. Existe diante dos europeus um mundo a 

conquistar e riquezas a explorar. 

 Os reis católicos publicam ordens de proteção dos povos indígenas já 

encontrados e a serem encontrados. Como Vassalos da Coroa eles devem ser 

protegidos da morte, da miséria e da escravidão. A mesma coisa acontece em 

Portugal. Há uma diferença importante em dois modelos de conquista das 

américas. Os povoadores ingleses e outros da América do Norte preferiram 

territórios vazios de pessoas para serem ocupados por novas populações que 

esperaram transplantar para a América a experiência da Europa. Os 

conquistadores da América Latina queriam vassalos, índios tornados cristãos, 

reunidos em aldeias segundo o modelo ibérico de conquista não há interesse 

algum por terras desabitadas de povos subordinados, já que não há qualquer 

projeto de colonização européia por meio de massas de camponeses emigrantes, 

embora alguns deles tenham vindo viver nas terras descobertas. Mas de um lado e 

do outro do Rio Grande a visão do outro recém-encontrado é a mesma. Os 

indígenas são o oposto do civilizado e a sua maneira de ser deixa de ter sentido, 

pois só se pode existir como o homem branco, europeu: com ele ou sob o seu 

poder. 

 Conhecemos alguns números. Eles não dizem nada e contam tudo. Quando 

Hernám Cortez chegou às costas do México a população autóctone da região seria 

de perto de 25.000.000 de pessoas. Entre 1519 e 1559 eles são um pouco mais de 

1.500.000 . 4  No território hoje ocupado pelo Brasil viveriam entre 3 e 5.000.000 

de índios. Hoje eles são cerca de 250.000, divididos em pouco mais de 120 grupos 

étnicos. Mesmo depois da Independência do país em 1822 e da abolição da 

escravatura em1888, entre o ano de 1900 e 1950 desapareceram em meio século 

80 povos e culturas indígenas. Na Amazônia Peruana haveria algo como 350.000 

índios em 1940. Cinquenta anos mais tarde eles são 250.000.  E 100.000 pessoas 

desapareceram: 2.000 a cada ano, 20.000 a cada década. Mortos demais, tantos 

anos depois da “conquista” e mesmo depois da independência nacional dos países 
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da América do Sul. 5 Tomada a Amazônia no seu todo, durante pelo menos três 

séculos de “descimentos” de espanhóis, portugueses e, principalmente, 

bandeirantes paulistas em busca de escravos para as fazendas de plantation de 

produtos dos tópicos a serem exportados para a Europa, as nações indígenas 

resistem e pode-se dizer que são senhoras dos trópicos úmidos da América do sul. 

No começo do presente século os índios ainda eram pelo menos a metade da 

população amazônica e anos mais tarde, nas regiões mais distantes das frentes de 

penetração dos homens brancos, eles eram quase todos os habitantes. Menos de 

um século depois em 6.500.000 km2 de florestas e terras já devastadas, eles são 

apenas 880.000 pessoas, para uma população total de ocupantes de 12.795.140. 

Menos de uma pessoa para cada 10, eles são agora 6,9% dos povoadores da 

Amazônia. As cifras globais nem sempre representam a realidade das diferenças 

locais. Eles são ainda 37% no Equador e 75% na Guiana Francesa. Mas são 1,4% na 

Venezuela e 3,3% na Amazônia Brasileira.6 

 Os estudos da conquista das três américas foram diferentes de acordo com a 

maneira como se combinava pelo menos estes três fatores: a) o tipo de lugar e as 

alternativas de exploração mercantil, do ponto de vista colonizador europeu; b) a 

trama de características de tecnologia, organização social e modo cultural de vida 

de cada povo indígena e a forma consequente como eles se colocavam frente aos 

invasores de seus territórios; c) os projetos e as suas variantes que os tipos 

diversos de colonizadores tiveram para com os povos indígenas, variando do 

extermínio puro e simples para a desocupação de terras e a implantação de 

projetos de expansão, à proteção dos índios em reservas ou reduções, como as dos 

jesuítas para os guarani, no  Paraguai. 

 Qualquer que tenha sido a combinação desses fatores da conquista, há uma 

constante sempre, sejam os colonizadores ingleses, franceses ou holandeses, 

espanhóis ou portugueses. O ato da conquista é sempre considerando como um 

direito natural de expansão do Ocidente. A lógica do interesse mercantil variava 

dos peregrinos do Mayflower aos enviados pela Companhia das Índias Ocidentais e 

deles para os encomenderos da Nova Espanha ou os donatários de capitanias 

hereditárias no Brasil. Variava também a maneira como cada projeto missionário 

imaginava, na conversão dos novos povos cujo único sentido de vida era a espera 

da salvação recém-chegada, a expansão missionária, huguenote ou puritana de um 

modelo cultural de cristianismo. Sabemos que mesmo entre os missionários 

católicos espanhóis e portugueses houve sempre divergências muito grandes. 

 Como sempre a conquista das Américas foi compreendida como um direito 

divino, um dever de cristãos e uma missão legítima de povos e pessoas da Europa. 

O destino dos inúmeros povos americanos tornou-se desde as cartas de Colombo 

um objetivo e também um objeto do direito e dever europeus à colonização. 

Quando num primeiro momento, ainda desde Colombo, não existe entre os 

navegantes uma intenção sequer de ver diferenças e compreender peculiaridades 

das crenças e dos costumes dos “índios”, é porque, vimos, os homens da Europa 



42 

 

chegam às américas com um pré-conhecimento antecipado sobre o que devem 

encontrar. As suas crenças preconcebidas sobre o que iriam encontrar impedem 

que se apercebam do que de fato encontram: novos povos, outras culturas, modos 

diferenciados e riquíssimos de ser, modelos adequados de adaptação a tão 

diferentes ambientes naturais. Quando em um segundo momento imediato os 

outros europeus consagram como realidade do índio a sua própria visão à respeito 

deles, já é então porque começam a colocar em marcha idéias e atos de conquista 

física, econômica e cultural onde o que menos importa é justamente aquilo que 

caracteriza o outro, realizado, a própria possibilidade do encontro entre culturas 

onde apenas houve a imposição de uma sobre o direito de afirmação da diferença 

de todas as outras.7 

 Cinco séculos mais tarde uma porção de fatos sobre os indígenas das três 

américas ainda são muito pouco conhecidos, a não ser pelos especialistas e pelas 

pessoas particularmente interessadas no assunto. Muitas vezes um livro ou um 

bom artigo de ampla divulgação apresentam algumas generalizações interessantes, 

por exemplo, sobre os “povos da Amazônia” ou sobre a “civilizaç~o Maia”. Tomados 

em grupos culturais arbitrários ou apresentados através de aspectos parciais, os 

povos e nações indígenas do passado e de hoje continuam sendo uma espécie de 

outro distanciado. Seres longínquos que ou nada interessam ou então atraem 

muito a curiosidade justamente por isto: porque s~o absolutamente “outros” e 

estão longe demais para deixarem de serem vistos com interesse. Durante muito 

tempo o próprio cinema moderno apresentou-os como invasores em suas próprias 

terras; como guerreiros bárbaros e sanguinários diante do ardor civilizatório dos 

“conquistadores do velho oeste”. Nos últimos tempos os índios das américas aos 

poucos conquistaram pelo e como foram e são de verdade e não através do espelho 

de nossas imagens antecipadas. Imagens de uma cultura ocidental que não desiste 

de representar-se como única ou pelo menos central, e a conceber todas as outras 

segundo critérios de aproximação ou afastamento dos valores indiscutíveis do 

Ocidente. 

 Ainda agora, nestes anos em que a “quest~o ecológica” tem sido t~o 

polêmica e importante, volta e meia os indígenas das américas são lembrados 

como exemplos. Ora, sair da invisibilidade cultural para o sujeito de uma cultura 

pitoresca ou distantemente exemplar não significaria ainda este vício de ver o 

outro através de mim mesmo? Bastaria começar a reconhecer as diferenças que 

nos separam para começar a rever os termos pelos quais eles, nós, todos os povos 

da terra inteira deveríamos nos unir? 
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3.  as Américas: a terra inteira 

 

 Consideramos o mapa do mundo. A Europa começa um pouco abaixo do 

Círculo Polar Ártico e termina acima do Mediterrâneo, um pouco longe do 

Equador. Na verdade, bastante acima do Trópico de Câncer. Tomadas em conjunto, 

as terras das três Américas já povoadas quando chegaram os europeus, começam 

quase na linha do Círculo Polar Ártico, terminam (ou começa dependendo do ponto 

desde onde se olha) quase no Círculo Polar Ártico, cortadas pelos dois trópicos e 

divididas quase ao meio pela linha do Equador.8  Os povos que por diferentes 

meios e caminhos e em tempos diversos chegaram às américas não terão se 

estabelecido nela em épocas pré-históricas tão antigas quanto as do povoamento 

da Europa. Mas é provável que algumas histórias de inícios de sociedades e suas 

culturas não tenham sido muito desiguais. Havia América entre dois pontos de 

territórios gelados, com longos invernos, entre vastíssimas terras de planuras - o 

chaco e os pampas do sul, as imensas planícies da Norte-América - florestas de 

dimensões continentais (não esqueçamos de que a Amazônia de hoje é uma vez e 

¾ mais extensa do que a Europa e do que o Brasil da Época do descobrimento 

pelos portugueses era em cerca de 85% coberto de florestas tropicais ou não, tão 

ou mais exuberantes do que a floresta amazônica), desertos imensos, mas 

ecologicamente diversos, como os da costa do Peru e do Norte do México, planaltos 

e altiplanaltos como o Andino que, à diferença dos Alpes de então eram 

intensamente povoados e produziram uma das mais férteis civilizações da história. 

Entre costas de litoral voltadas para os dois grandes oceanos do planeta, o 

continente americano era ao tempo da conquista europeia um território 

diferenciado do ponto de vista da natureza, como nenhum outro. Era também 

habitado por uma variedade de culturas que em momento algum qualquer grupo 

de conquistadores foi sequer capaz de conhecer. Talvez apenas nas américas dos 

anos 500 houvesse uma variedade tão grande de formas de adaptação social a 

praticamente todos os tipos de ecossistemas básicos da terra. Dos inuit aos 

araucanos, dos tinglit aos tupinambá, dos hopi aos guarani e dos astecas aos 

apaches, eis que uma diversidade muito grande de povos, provenientes de vários 

cantos do mundo, aprenderam a desenvolver sistemas produtivos de vida em 

ambientes como as planuras geladas a Norte e Sul, os desertos, as altas montanhas, 

os cerrados, pantanais e litorais as florestas tropicais. 

 Alguns antropólogos, ao estudarem detidamente o modo de vida e a 

qualidade da existência de tribos muito diferentes, tendem a rever a antiga idéia de 

que os povos antecedentes à formação do estado, à passagem da tribo à cidade, à 

produção de excedentes e a uma consequente economia de mercado, terão sido 

sempre ameaçados pela fome e outras carências essenciais. Estudos mais 

rigorosos, como a arqueologia de povos do passado e a antropologia de tribos de 

hoje, convergem em concluir que muitas vezes a “idade da pedra” foi mais tempo 

da abundância e da partilha do que da carência e do conflito. 9  
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 Algumas sociedades tribais das Américas chegaram a dominar tipos de 

vegetais, como milho, que lhes propiciou um sólido desenvolvimento cultural 

semelhante ao de povos que na Europa fizeram o mesmo com o trigo e o centeio e, 

na Ásia, com o arroz. Este pode ser o caso dos mais, incas e astecas. Mas de um 

ponto de vista exterior aos critérios de valor e progresso ocidentais, isto em nada 

significa que eles tenham desenvolvido as melhores estratégias de relacionamento 

produtivo e harmonioso com o seu meio ambiente. Sabemos que os maias 

atravessavam um período de decadência cultural quando da chegada dos 

navegantes europeus à Mesoamérica. 

 O que importa n~o é mensurar níveis de “desenvolvimento indígena” e 

comparar soluções tecnológicas e econômicas. É importante compreender que 

uma tão vasta diversidade de locais de vida e trabalho exigiu dos primeiros 

descobridores das américas uma variedade equivalente de soluções integrativas e 

uma diferenciação de tecnologias de relações com a natureza, de economias de 

subsistência e mercado, de formas de organização social a partir das equações do 

parentesco, de sistemas de produção de sentido e de interpretação artística e/ou 

religiosa do homem e do mundo. Onde os primeiros europeus viram uma mescla 

confusa e uniforme de “índios”, de “selvagens”, de “b|rbaros”, havia na verdade - 

como existe até hoje, por toda a parte - uma fértil e intrigante diversidade de povos 

e culturas. Uma variedade de tipos de tribos e modos de vida muito mais vasta do 

que a que caberia em classificações redutoras de uso no passado ou mesmo hoje 

em dia, como: povos coletores-caçadores, agricultores e urbanizados (como os 

astecas) ou como povos de altiplanos e de terras baixas. 

 

3.  doença e morte: a troca desigual 

 

 Da civilização mais às tribos mais simples da Amazônia, todos os grupos de 

pessoas das Américas possuíam os seus médicos, magos especialistas no 

tratamento de enfermidades individuais, ou no controle de eventuais epidemias. 

Não existe sociedade que não esteja sujeita a elas. Mas não são conhecidos até hoje 

grandes surtos de enfermidades mortais nas américas pré-colombianas, como as 

que assolavam os campos e as cidades europeias da Idade Média e uma vez ou 

outra reduziam as suas populações a menos da metade. Até onde sabemos, pelo 

tipo de relação equilibrada com o meio ambiente, pela salubridade de uma 

existência muito próximo a uma natureza ainda longe de ser degradada e pela 

higiene das cidades indígenas, como Teotihuacán, no México, entre as tribos 

reinava de modo geral um padrão de salubridade desconhecido na Europa ao 

tempo da conquista da América. 10 

 Quando lemos nos relatos dos missionários e governadores espanhóis do 

passado, ou nos estudos recentes sobre os efeitos da invasão europeias às 

américas, é sempre muito impressionante a descrição da maneira como as doenças 

trazidas pelos conquistadores dizimavam aldeias e tribos inteiras, 
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devastadoramente. Os germes da varíola antecipavam-se às espadas e foram os 

melhores aliados dos colonos na “limpeza de terras indígenas” para a ocupaç~o do 

homem branco. 

A varíola cruzou pela primeira vez os sismas de Pangea - 
concretamente, a ilha de La Española - nos finais de 1518 ou 
começo de 1519 e durante os quatro séculos seguintes 
desempenharia um papel tão essencial no avanço do imperialismo 
branco no ultramar quanto a pólvora. Talvez um papel mais 
importante, porque os indígenas fizeram com que os mosquetões e 
depois os rifles se voltassem contra os intrusos. Mas a varíola lutou 
muito raramente do lado dos indígenas. 
... A enfermidade exterminou rapidamente um terço ou a metade 
dos arawac de La Española, e quase imediatamente saltou o estreito 
até o Porto Rico e o restante das grandes Antilhas, protagonizando 
devastações similares. Cruzou de Cuba ao México e alcançou as 
tropas de Cortez, na pessoa de um soldado negro enfermo, um dos 
poucos invasores que não eram imunes à infecção. A enfermidade 
exterminou uma alta proporção de astecas e abriu caminho aos 
estrangeiros, rumo ao coração de Tenochtitlan e à fundação de 
Nova Espanha. Em sua corrida adiante dos ocnquistadores, pronto 
apareceria no Perú, onde mataria uma grande proporção de súditos 
do Inca, ao próprio Inca e ao sucessor que ele havia escolhido. A isto 
seguiu-se a guerra civil e o caos, momento em que chegou Francisco 
Pizarro. 11 
 

 Qual o motivo por que as enfermidades trazidas nos navios da Europa 

exerciam uma mortandade tão grande? É que todas elas simplesmente não 

existiam nas américas. Tal como acontece até hoje com os índios da Amazônia que 

sofrem e morrem quando contraem uma simples gripe ou o sarampo com algum 

branco, os povos americanos não possuíam resistência alguma às doenças trazidas 

da Europa. Tinham outras, menos epidêmicas e muito menos mortais e eram a elas 

resistentes. Mesmo hoje um índio sadio da floresta é um exemplo de corpo humano 

em saudável equilíbrio e os meninos das tribos riam no passado e riem até hoje 

dos brancos que lhes apareciam: frágeis, enfermiços, mas armados de espadas e de 

doenças fatais. 

 Quando hoje chegam à Europa notícias sobre doenças e epidemias terríveis 

na América Latina, como a recente invasão do cólera, costuma-se esquecer que 

desde os primeiros tempos da colonização a Europa trouxe às américas onz 

enfermidades, algumas delas virulentamente mortais entre os índios. E levou para 

o “velho mundo” apenas uma. O primeiro brote de sífilis europeu aconteceu em 

Barcelona em 1493, alguns meses depois da chegada das caravelas de Colombo, 

após a primeira viagem às Américas. 

 Uma conquista de povos e territórios com as dimensões da europeia nas 

américas, n~o se concretiza somente com a “descoberta” e a invasão militar, 

acompanhada do estabelecimento de um aparato administrativo, jurídico, político 
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e religioso, entre bandeiras, marcos de posse, leituras de “requerimentos” e a 

destruição de templos indígenas para a edificação dos cristãos. É também 

necessário que contingentes de colonizadores sejam trazidos e ocupem as novas 

terras, implantando novos elementos de cultivo, novas tecnologias e uma nova 

racionalidade de produção e, por consequência, de relacionamento social com a 

natureza. Uma conquista se completa com a substituição plena ou parcial não 

apenas de povos por outro povo, mas de um modo de vida por outros. 

 Em menos de 80 anos depois de 1492, pode-se dizer que toda a América era 

conhecida como dos europeus. Muitos territórios ao Norte do Canadá, ao Oeste dos 

EUA, no coração da Amazônia ou no extremo Sul da Argentina faltavam ainda 

serem conhecidos e desbravados. Mas no seu todo as três américas deixam de ser 

territórios autônomos de povos autóctones e passam a compor a geografia política 

da extensão dos reinos de Espanha e Portugal, da França, da Holanda e da 

Inglaterra. Muitos séculos depois os europeus enfrentam os mesmos problemas 

que os indígenas haviam enfrentado antes, com outros recursos e, certamente, com 

outras mentalidades muito diferentes. Como ocupar e obter proveito rápido ou 

duradouro de um mundo tão vasto e tão desconhecido do homem europeu? 

 Diante de povos e de ambientes tão diversos, as estratégias de conquista são 

também desiguais. Houve áreas desde o começo destinadas à pura e simples 

extração de riquezas naturais, como as minas Potosí, a Amazônia ou o litoral 

brasileiro do Atlântico. Houve amplas áreas onde o ambiente natural foi devastado 

em pouco tempo, para dar lugar a grandes lavouras de exportação à Europa, com o 

plantio em larga escala comercial de vegetais encontrados nas américas ou 

trazidos de outros tópicos, como a cana de açucar ou o tabaco. Em boa medida é 

neste território que os povos indígenas são dizimados mais depressa e a força de 

trabalho é ocupada por escravos roubados de outros povos e outras tribos da 

África. 12   Eis o que aconteceu no Sul dos Estados Unidos de hoje, no Nordeste do 

Brasil ou nas Antilhas. Houve regiões povoadas por colonos europeus com um 

estilo de vida e trabalho muito semelhante aos da Europa. Áreas do “Novo Mundo” 

cuja ecologia era a mais semelhante aos da Europa, ou em pouco tempo poderia ser 

“europeizada”. N~o sem imensos custos. De toda a América conquistada, apenas as 

porções situadas entre os trópicos de cancer e capricórnio e os círculos polares 

serão transformadas ecologicamente e socialmente naquilo que Alfred Crosby 

chamou de “novas europas”: parte do centro e norte dos Estados Unidos, parte do 

centro e sul do Canadá, o sul do Brasil, o Uruguai, a Argentina e parte do Chile. Alí 

os colonizadores fundam e fazem prosperar colônias ao estilo europeu. Para ali, 

séculos mais tarde e após a independência das nações americanas, virão novas 

levas de migrantes de toda Europa. “Novas Europas” onde os índios foram 

substituídos por colonos que dispensavam os escravos e servos indígenas ou 

negros das minas e plantations mais ao sul. Porque nas terras mansas, tornadas o 

epelho da ecologia da Europa eram eles próprios, camponeses e criadores de gado 

em suas aldeias de origem, os criadores e farmers das novas terras. 
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 Nestas amplas regiões de pradarias e montes suaves, distantes dos rigores 

dos desertos, dos Andes e da Amazônia, os colonizadores trouxeram da Europa os 

seus animais - cavalos e éguas, bois e vacas, carneiros e ovelhas, aves e outros - e os 

seus vegetais de plantio em ampla escala. As Américas deram à Europa o milho e a 

batata que  hoje engordam o gado e sustentam camponeses na Irlanda e na Galícia. 

E receberam da Europa o trigo, a aveia, o centeio e outros vegetais de clima 

temperado. Cereais que 15.000 anos antes realizaram entre o Minho e o Reno a 

Revolução Neolítica, a primeira grande transformação civilizatória da humanidade, 

mas que nas américas nunca foram partilhados com os povos de origem, os índios, 

ficando reservados aos territórios deles tomados para serem as novas colônias 

européias nas terras antes dos indígenas. Os europeus levaram peles e carnes de 

animais que, vivos, nunca puderam ser adaptados aos climas europeus, à provável 

exceção do Perú. E trouxeram os cavalos que foram o ser vivo mais importante no 

auxílio ao homem na tarefa de fazer a guerra e dizimar povos e aldeias. Séculos 

mais tarde os próprios índios puderam apropriar-se de cavalos e voltá-los contra 

os próprios índios puderam apropriar-se de cavalos e voltá-los contra os próprios 

brancos. Mas isto aconteceu apenas em regiões muito limitadas, como as pradarias 

centrais dos EUA e o Sul da América do Sul. Trouxeram o gado de leite e corte, que 

obrigou a uma nunca vista antes expansão de prados. Isto custou a pressa em 

matar os últimos búfalos, erradicar a cobertura vegetal natural e impor a lei das 

grandes fazendas. 

 A conquista trouxe não somente uma nova ordem política, jurídica e 

religiosa aos povos encontrados nas américas, mas também as suas enfermidades, 

as suas “malas hierbas” e os seus animais, tudo isto, acompanhado de uma 

racionalidade de trocas com a natureza e entre os homens fundada na competição, 

no livre mercado e na substituição da troca simbólica de bens e serviços entre 

pessoas e povos por uma lógica mercantil que a tudo e todos transforma em 

mercadoria. Eis que aquilo a que se dá o nome de civilização ocidental se impõe 

nas américas. Em um território desde cedo dividido entre as partes destinadas à 

exploração rápida e devastadora dos recursos naturais e as partes destinadas ao 

estabelecimento de neocolônias europeias. Entre a broma e o sério, um autor de 

quem esqueço o nome dizia que os americanos tornaram os europeus tabagistas, 

enquanto os europeus tornaram os povos americanos alcóolatras. Mas como uma 

boa diferença. Pouco depois de ser introduzido na Europa e depois de gerar 

polêmicas e proibições, até mesmo de parte da igreja, o tabaco impôs-se como 

hábito generalizado e um elegante símbolo culto de status. Enquanto isto, 

desarmados e doentes diante de males cujos efeitos desconheciam, milhares de 

indígenas privados de suas terras e da condições de continuarem a viver o seu 

modo de vida, erravam bêbados à beira das estradas. 

 Uma visão branca sobre o índio generaliza-se então a partir daí, do Canadá 

ao Sul do Chile. O indígena é visto como um indigente vagabundo, um ser fraco e 

dado à bebida alcóolica, incapaz de um pensamento racional e resistente ao 
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trabalho uma “gente” sem bons costumes, {s vezes disposta a prostituir as 

mulheres da tribo em troca de uma garrafa de bebida. Esta imagem comum de 

pesares de uma máxima solidária generosidade e, quando preciso, guerreiros 

altivos e temíveis, corresponde ao período e aos grupos de índios onde as ações de 

roubo de terras e de expropriação das condições da vida tribal foram extremas. 

Sem suas antigas pradarias, sem os seus búfalos, sem sequer a possibilidade de um 

emprego honrado em alguma fazenda do “oeste bravio”, reduzidos a “reserva” e { 

indigência, o que eperar de antigos guerreiros comanches ou siou? 

 

Tenho visto milhares de búfalos apodrecendo nas pradarias, mortos 
a tiros pelo homem branco, desde um trem em marcha. Sou um 
selvagem e não compreendo como uma máquina fumegante pode 
ter mais importância do que um búfalo, a quem nós matamos 
somente para sobreviver. 13 

  
4.  povos diversos, faces diferentes 

 Quando algumas nações europeias começam a estabelecer colônias nas 

américas, não havia na própria Europa uma idéia de centralidade europeia  tal 

como ela existe desenvolvida hoje em dia, em tempos de Comunidade Econômica 

Européia. Vimos que mesmo a Espanha exercitava havia poucos meses antes da 

chegada de Colombo e seus marinheiros às Antilhas, a sua primeira experiência de 

uma ainda frágil nação. Portugal descobre o Brasil pouco tempo depois de haver 

consolidado a sua autonomia frente aos outros reinos de Espanha. Mesmo depois 

da conquista das costas brasileiras e do estabelecimento dos primeiros “governos 

gerais”, por meio de um casamento de rei e rainha de ambos os lados, as duas 

coroas outra vez se unirão. Portugueses e brasileiros irão se aproveitar dos muitos 

anos de domínio espanhol” para expandir as fronteiras do que viria a ser o Brasil. 

Grande parte dos primeiros povoadores da América do Norte são ingleses 

puritanos fugindo justamente da Inglaterra de direitos que esperam encontrar no 

Novo Mundo. É mais uma vaga idéia de cristandade ocidental o que dá um sentido 

de unidade a uma Europa ainda fragmentada e conflitivamente consciente de si 

mesma. A descoberta e a difícil consolidaç~o de colônias e “novos reinos” em terras 

da América roubadas aos índios apressará esta consciência tardia. 

 Séculos mais tarde uma estática visão de destino e direitos dos povos d um 

lado e de outro do oceano, fundada sobre leituras já então muito divergentes do 

próprio sentido de civilização cristã e ocidentalidade, será substituída por uma 

série de pressupostos científicos que cada vez mais terão em um evolucionismo 

utilitário o seu fundamento. Não existe então mais uma oposição discreta entre 

povos civilizados, bárbaros e selvagens, ou entre cristãos e pagãos, católicos e 

infiéis. Mas os mesmos princípios de desqualificação cultural e humana do outro 

reaparecerem revestidos de uma aura científica fundada sobre a dinâmica de uma 

evolução mecânica do mundo, da vida e dos povos e suas culturas. Todos os que 

não são como o modelo europeu, se possível vitoriano, são povos em estágios 
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anteriores, entre a selvageria, como os Ianomâmi, e a barbárie, como os astecas. 

Uma mesma lei inflexível de progresso condena as sociedades não civilizadas ao 

desaparecimento, à subordinação a povos já civilizados e/ou à evolução até o seu 

estágio, por conta própria ou por meio de algum processo de transferência de 

culturas. 

 Até hoje esta visão que torna provisória e historicamente dinâmica a 

evidência da diversidade de povos e culturas, dificulta muito a compreensão do 

sentido cultural da diferença de destinos e experiências entre os povos do passado 

e de hoje. E este sentido cultural da diferença como um dos principais valores da 

idéia de humanidade e de um possível processo de humanização, é muito 

importante para o estabelecimento de um diálogo necessário e verdadeiramente 

para o estabelecimento de um diálogo necessário e verdadeiramente solitário 

entre todos: povos e pessoas. Compreender que a todo o tempo e entre todos os 

lugares não existe uma história única regida pelos mesmos princípios, mas uma 

multiplicidade de histórias peculiares e de maneiras de vivê-las e pensá-las, que só 

podem ser plenamente compreendidas e interpretadas de dentro para fora, ou 

seja, de acordo com os princípios e valores da lógica de cada cultura, em seu 

tempo. Compreender que esta trama multiforme de diferenças culturais não é o 

resultado de um mero processo de adaptação cultural de cada povo aos 

‘determinantes” de seu meio ambiente, ou de qualquer outra força ou fator situado 

fora de sua própria experiência no lidar com este “meio”, em todas as suas 

dimensões. 

 Quando aconteceram as sucessivas descobertas da diferentes “terras’ e dos 

diversos “povos” das américas”, vivia-se no continente recém-descoberto” uma 

variedade de experiências culturais bastante maior do que a da própria Europa. A 

não ser em dimensões muito limitadas, não havia grandes impérios hegemônicos e 

os que existiam eram recentes, frágeis ou decadentes. A civilização teotihuacana 

que antecede o breve apogeu da asteca começa a decair por volta do século VII. 

Também os maias -gregos das américas - estão decadentes quando da chegada dos 

espanhois {s suas costas. “Homens do Milho”, como os maias e os teotihuacanos, os 

conquistadores astecas e a teocracia inca desenvolvem estratégias de agricultura 

desconhecidas na Europa. Praticam um a policultura não muito diferente da  que 

os mais avançados defensores ambientalistas da agricultura orgânica defendem 

em nossos dias. Conhecem práticas ecologicamente muito adaptadas às difíceis 

regiões de altiplanos onde se desenvolvem. Dominam técnicas produtivas de 

formação de terraças de cultivo, de abono e de irrigação. Com uma intervenção 

muito pouco destruidora do meio ambiente de alta montanha, elaboram modelos 

corporativos de organização do trabalho agropastoril que permitem um padrão de 

vida invejável para onde os europeus encontram em 1520 cerca de 1.000.000 de 

habitantes. As cidades europeias mais populosas de então não possuem mais do 

que 200.000 pessoas, sazonalmente assoladas por grandes fomes e pestes. Entre 

outras causas, isto seria devido na Europa a males que os povos agricultores das 
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américas aprenderam a evitar: o monocultivo de alimentos destinados mais ao 

meio ambiente para a construção de frotas navais cujo interesse é 

predominantemente militar e mercantil; a inobservância de princípios mínimos de 

higiene ambiental e doméstica, conhecidos de culturas ocidentais antecedentes, 

como a grega, a latina e a judaica. 

 Ao tempo em que a Europa Ocidental começa a experimentar uma forte 

uniformização de padrões de crença religiosa, de sistemas científicos de 

pensamento - apesar do horizonte aberto pelo Renascimento -  de estilos de arte e 

qualidade cotidiana de vida, de princípios jurídicos e de sistemas políticos, a 

América vivia o exato oposto. 

 Duas grandes civilizações em lenta decadência, duas outras em expansão. 

Uma sociodiversidade que acompanha uma notável biodiversidade. Não apenas 

povos sedentários, agricultores, agropastoris, agro-caçadores, caçadores-coletores 

experimentando um sem número de formas de relações com naturezas tão 

ambientalmente diversificadas, mas igualmente povos que muitas vezes em um 

mesmo ambiente natural realizavam sistemas de vida social e tipos de culturas 

bastante diferentes uns dos outros. Havia tendências, trocas de padrões, mas 

raramente poderes e modelos impostos a uma outra cultura. 

 Povos agricultores, como os Hopi, criam cidades e geram um pensamento 

altamnete espiritualizado. Mas tomam um caminho próprio e não se organizam 

como uma sociedade hierarquizada e de poder político centralizado, como os 

astecas e, mais ainda, como os incas. Outros grupos pulverizam-se em pequenas 

aldeias e fazem da agricultura uma atividade complementar à caça. 

 Povos a meio caminho entre a tribo e o estado, com sistemas sociais 

baseados em castas e na hierarquia do poder. Mas também povos resistentes a 

separar o poder de chefia como uma forma qualquer de estado. Sociedades contra 

o estado, as definirá o antropólogo francês Pierre Clastres. Nem por isso menos 

interiormente ordenadas e funcionais. Tribos e aldeias cuja vida social  está pouco 

fundamentada sobre o poder puro e simples ou sobre uma posição social baseada 

na acumulação da riqueza. Grupos indígenas das planuras e das florestas regidos 

por princípios de reciprocidade envolvendo extensas redes de parentes, 

comparsas rituais, companheiros de clã ou de atividades de caça e pesca, grupos de 

idade, equipes de guerreiros. Uma diversidade até hoje não estudada ainda em sua 

amplitude, de maneiras diferentes de organização do parentesco, do trabalho e da 

vida cerimonial. Grupos sociais exogâmicos e outros endogâmicos. Relações 

internas e externas de alianças e sistemas de filiação e descendência traçados por 

linha paterna ou materna, divididos em duas metades, em quatro ou em mais clãs. 

 Eis um continente regido pela possibilidade de inúmeras alternativas de 

invenção de modos de vida e estilos de culturas, ao tempo em que uma 

uniformidade crescente assolava a Europa cristã. 

 Quem por um momento possa se ver livre de uma visão unitária de tipo 

“est|gios de desenvolvimento”, poderia compreender a experiência americana 
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como  um laboratório humano de criação cultural cuja desconhecida riqueza talvez 

tivesse paralelo apenas na África e em algumas regiões da Ásia. Mais uma vez, não 

se trata de quantificar dados para encontrar valores. O eixo da invenção de idéias, 

da criação do imaginário artístico e da imposição universal de valores de crença 

certamente passaria pela Europa, sobretudo após 1492. No entanto, reconhecemos 

que por diferentes caminhos era nas regiões ainda não civilizadas da terra - isto é, 

nas sociedades e culturas não submetidas à uniformização da racionalidade 

ocidental - que ainda se mantinham vigentes as possibilidades de experiências 

múltiplas de ordenação da vida social e de criação cultural diferenciada. 

 Ao tempo em que na Espanha e Portugal somente se podia ser católico, 

herege, pária ou expulso, em uma área territorial de mesmo tamanho na América 

do Sul poderiam ser encontradas centenas de sistemas religiosos diversos. Quando 

os missionários chegam e começam a impor um modelo cultural de cristianismo, 

quase sempre os índios não opõem resistência a se deixarem convencer da 

provável verdade trazida pelos europeus. Não oponhem resistência a menos que a 

violência dos atos de conquista dos cristãos seja tão absurda - e ela sempre será 

absurda para a compreensão dos índios - que a eles pareça impossível aceitar um 

Deus humanamente amoroso trazido pelos semeadores do terror e da morte. O 

que ao indígena resulta muito difícil compreender é que uma única verdade 

religiosa sobre um único modelo de Deus deva ser partilhada, da mesma maneira, 

por grupos humanos tão diferentes. 

 

5.  irmãos do universo 

 

 Existe uma crença dos índios Ianomâmi da fronteira do Brasil com a 

Venezuela, que deveria ser contada aqui. Não há nada de muito original nela e é 

justamente porque ela é muito comum que deve ser contada.  

 Os homens brancos recém-chegados com aviões e ferramentas são 

poderosos e sabem como alterar o curso da natureza. Sabem descobrir o ouro e 

extraí-lo do fundo dos rios. Mas eles procedem de maneira incompreensível e 

irresponsável, sujando as águas dos rios, devastando as florestas, matando os 

animais mesmo que não seja para comer, semeando a doença entre as crianças e os 

velhos das aldeias da tribo, não porque sejam maus. É porque eles não conhecem 

os segredos do saber que mantém todo o mundo em equilíbrio e regenera a vida. 

 Como eles são muitos e poderosos, os seus atos poderão destruir tudo o que 

mantém vivos os Ianomâmi e é provável que todos os índios da tribo venham a 

desaparecer. Mas isto poderá se voltar contra os próprios homens brancos. Pois 

como os sábios da tribo são os únicos conhecedores imemoriais dos ritos e 

símbolos da harmonia natural, o que virá a acontecer ao homem branco quando 

todos os Ianomâmi estiverem mortos e não  existir mais quem consiga obter dos 

deuses ou seres da própria natureza a preservação da ordem do mundo? 
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 Cinco séculos mais tarde esta crença dos índios repete muitas outras, 

porque os povos das américas sempre acabavam considerando os homens brancos 

como desconhecedores dos princípios e dos segredos essenciais. O próprio poder 

desvairado - porque ele é sempre destruidor do mundo natural, porque ele é 

sempre ameaçador ao índio - é a face oposta da ignorância do colonizador a 

respeito dos mistérios da vida. Desde as primeiras relações entre os povos das 

américas e os europeus, de um modo ou de outro os invasores passavam de 

enviados dos deuses a emissores do mal. Depois do massacre comandado por 

Pedro de Alvarado durante os festejos astecas de Tóscalt, eles não tem mais como 

continuar acreditando que aqueles seres vindos do mar sejam enviados dos 

deuses. Também não podem ser homens civilizados no sentido indígena da idéia, 

pois eis que eles não sabem agir como quem conhece as regras e os ritos da 

civilidade. São humanos sim, mas são bárbaros. Esta identidade indígena atribuída 

ao colonizador branco tantas vezes, por pessoas de culturas e de regiões tão 

distantes nas américas, parece ter sempre uma mesma razão. Não é que eles não 

aceitem o estrangeiro, eles simplesmente não o compreendem. Pois não se pode 

ser humano e agir de tal maneira. Não se pode falar em nome de um Deus amoroso 

e destruir os seres e a vida, em busca de uma coisa banal, como o outro. Não se 

pode querer converter o índio ao modelo do branco, e apresentar-se como um 

modelo de ser humano tão incompreensível. 

 A releitura dos depoimentos dramáticos dos índios conquistados sempre 

aponta o mesmo. Tudo o que os indígenas veem-se fazendo por algum motivo 

sempre compreensível relacional, os homens brancos parecem fazer por razões 

situadas fora dos sentidos e dos preceitos sociais e cerimoniais das relações 

corretas entre os homens e o seu mundo. E também entre as pessoas humanas, 

dentro ou fora do seu grupo social. Os índios sacrificam outros para honrar os 

deuses, ou os matam em guerras sempre regidas por princípios rígidos de atos e 

gestos de parte a parte. Mas os homens brancos parecem destruir vidas e aldeias 

de homens e mulheres por ambição de conquista ou de riquezas. Os povos 

americanos canibais devoram os seus inimigos depois de honrá-los 

cerimonialmente. Fazem isto na espera de transferirem do prisioneiro a quem o 

coma, a sua coragem e a sua energia. Os tupinambás da costa brasileira não 

devorariam um inimigo capturado se no momento do sacrifício, diante de todos, 

ele não demonstrasse frente à morte ser um bravo guerreiro. Pois não se 

consomem corpos, mas seres revestidos de símbolos. Mas alguns europeus foram 

vistos destroçando crianças sobre pedras ou atirando mulheres aos cães sem 

qualquer sentido compreensível para isto. 14 

 Em menos de meio século os caçadores de animais das planícies norte-

americanas matam mais búfalos do que todas as tribos de índios que viviam de 

suas carnes. Eles não conseguem isto porque possuem meios tecnológicos mais 

avançados de caçada. Quando os índios conseguem rifles continuando matando 

apenas os búfalos necessários à sobrevivência das pessoas. Os brancos passam da 
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caça à carnificina porque relacionam-se com a natureza segundo uma lógica 

utilitária regida pela oposição, e não de acordo com a visão indígena de 

continuidade da vida na multiplicidade dos seres. Lidam com as plantas e os 

animais como mercadoria, como coisas exteriores de que se dispõe e não como 

seres vivos, participantes do mesmo fluxo inesgotável de vida que dentro de um 

mesmo eixo de energia natural e de sentido simbólico une a flor ao búfalo, o búfalo 

ao homem e todos a um mesmo grande espírito criador. Não porque sejam maus 

em si mesmos, mas porque são  desconhecedores dos princípios de harmonia da 

vida, os brancos destroem porque não sabem. Não sabendo quem eles próprios 

são, de onde procedem e de que todo vivo e harmônico são parte, os colonizadores 

do passado e de hoje não matam para sobreviverem, mas para roubarem à criação 

vidas em nome da riqueza. 

 À idéia de que tudo é vivo e procede de um mesmo eixo ordenado de vida e 

harmonia, tão comum entre as crenças e os ritos dos povos indígenas, opõe-se o 

princípio ocidental de que tudo deve estar sujeito à transformação, cujo único 

critério é a lógica do interesse humano. Isto é, a vontade soberana de um senhor do 

universo em nome de quem a própria morte e a destruição justificam-se, desde que 

obedeçam a um projeto de mudanças e antecipem a realização de uma outra 

ordem de seres e coisas: um templo, uma cidade, uma sociedade, uma forma de 

poder. Até que ponto um aprendizado menos antropocêntrico de relacionamentos 

entre os homens e a vida natural, da maneira como isto tem sido proposto por 

filósofos, ecólogos e ambientalistas militantes, naõ repete com as nossas palavras 

algumas lições ancestrais dos povos indígenas, irmãos do universo? 15 

 

   Deixem-nos portanto morrer agora, 
   Deixem-nos perecer agora, 
   pois já agora os nossos deuses estão mortos! 
    

   Quando os astecas se veem definitivamente derrotados pelas 

forças de Hernán Cortez, auxiliadas por guerreiros de outras tribos submetidas, em 

um diálogo entre os seus sacerdotes e doze missionários espanhóis eles não pedem 

para serem poupados. Suplicam uma morte digna. Se eles foram vencidos isto deve 

cumprir o desígnio dos deuses, já que nada se passa entre os homens que não seja 

a vontade deles. Talvez a derrota signifique uma outra coisa e isto os vencidos 

explicam aos vencedores. O povo tem deuses e os deuses possuem tipos de forças e 

razões. Se existem muitos povos deve haver vários deuses. Se agora os tempos se 

completam e eis que o destino antecipa o primado dos invasores, é porque os 

deuses dos índios perderam também e estão mortos, já que o seu povo  não é mais 

livre e foi entregue ao poder do outro. Que eles possam morrer também, pois um 

povo sem deuses vivos a quem cultuar perdeu igualmente a força do sentido e com 

ela a razão da existência. 
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 Não é por causa de um simples orgulho ingênuo que desde os primeiros 

tempos da Conquista inúmeras vezes os índios associam a ameaça iminente de sua 

própria destruição ao perigo de que toda a natureza próxima e toda a ordem do 

universo possam ser  também destruídos. Ou possam, pelo menos, passar de uma 

dimensão ancestral de harmonia a uma outra, certamente pior. O modo de vida e 

os ritos dos sábios da tribo obedecem a preceitos e repetem gestos e palavras por 

meio dos quais a ida é preservada e o equilíbrio dos seus princípios é mantido. É 

preciso que haja seres humanos, culturas ancestrais e a observância de preceitos 

para que a vontade dos deuses ou as forças da própria natureza regeneram a vida e 

reordenam continuamente um universo de seres de que os humanos são parte e 

partilha. 

 Se desaparecem os seres humanos encarregados de recomporem a ordem 

das energias do mundo, que outro tipo de seres poderão tomar o seu lugar?  

Certamente não os colonizadores brancos, porque não houve um único lugar nas 

terras conquistadas aos povos indígenas em que eles não tenham sido associados à 

desarmonia e à destruição. E com motivos visíveis. Porque desde as primeiras 

leituras do “Requerimento” eles se apresentam como senhores de tudo e todos, em 

nome de um Deus trino que delega a um sumo sacerdote, que delega a um rei, que 

delega a um súdito presente, o poder de decidir o destino dos povos e da terra 

conquistada. Os brancos vindos do mar anunciam o estabelecimento inevitável de 

uma nova ordem de relações em que se promete trazer para aquele “lugar” a lógica 

da vida e o estágio de civilização já realizados no Reino distante cuja simples 

existência torna legítimos os atos da Conquista. Os indígenas não os entendem, 

nem a língua e nem os argumentos. Mas sabem que tudo o que acontece realiza 

prenúncios já explicados pelos sacerdotes. É muito importante compreender este 

pequeno detalhe de encontros e enganos entre povos e culturas. Os índios nunca 

saberão compreender o sentido dos gestos e a razão da ordem proposta a eles 

pelos brancos, já que à sua volta veem apenas a destruição de suas vidas e de seu 

mundo. Mas eles sabem traduzir a sua própria destruição de acordo com os seus 

próprios mitos. Os ciclos se fecham e os brancos, sem o saberem, foram eles 

também enviados por deuses que não conhecem, para que assim acontecesse. 

 Tantos anos depois vários especialistas das ciências da cultura e também da 

natureza descobrem que entre os vários povos amazônicos, por exemplo, existem 

formas de conhecimento de seu meio ambiente e existem padrões de 

aproveitamento dos recursos naturais inteligentemente adequados às suas 

condições de vida. 

 Quando da própria Amazônia e de outras áreas naturais de todo o Planeta 

são dados brados não infundados de alarma, os próprios estudiosos ocidentais 

começam a se perguntar se a ciência aplicada à recuperação de ambientes 

degradados, ou se mesmo tecnologias apropriadas em larga escala serão 

suficientes para deter a tempo o círculo perverso de esgotamento de recursos e de 

destruição do equilíbrio ecossistêmico de quase todas as áreas da Terra. 
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 Tudo parece indicar que descoberta científica alguma ou qualquer tipo de 

novação tecnológica favorável à vida em nosso mundo surtirão o efeito desejado, 

se não houver de parte de todos os homens e todos os povos uma mudança 

urgente e radical de compreensão do sentido da vida, do lugar do homem como um 

ser responsável por ela em todas as suas dimensões, e da necessidade de uma nova 

ética da  natureza. Eis o momento em que teremos que nos voltar com uma 

desconhecida humildade ao testemunho e ao depoimento dos povos indígenas. Se 

ao homem do Ocidente é tão importante a evidência dos fatos para qualquer 

tomada de decisões, porque ele não procura reeducar o olhar e o sentimento? 

Porque não vê a sua volta a enorme diferença entre os efeitos de sua presença nova 

de 500 anos na América e à dos descobridores indígenas que a descobriram e 

povoaram milhares de anos antes? 

 

6.  o exílio da história 

 

 Saibamos separar uma relação de diferenças. Todos os povos vivem a 

experiência de sua história, mas nem todos traduzem isto do mesmo modo como, 

por exemplo, faz-se na Itália hoje. 

O próprio sentido dado à relação entre o fluir do tempo e os acontecimentos 

da vida coletiva de um povo não é o mesmo entre os Tapirapé do Brasil Central de 

agora, os Guarani do Paraguai de 1530, os primeiros colonos puritanos da Nova 

Inglaterra e os conquistadores extremenhos das tropas de Pizarro. 

 Sabemos hoje que uma das razões pelas quais algumas centenas de 

europeus conquistaram impérios como os astecas, que em pouco tempo poderiam 

imobilizar um exército de milhares de guerreiros, não era exclusivamente militar. 

Era mais bem a subordinação desigual das ações a sentidos de história e a 

estratégia de relações frente ao “outro”. Durante todo o tempo de marcha das 

tropas de Cortez de Vera Cruz a Tenostitlán, os espanhóis invadiam territórios 

desconhecidos, atravessavam povos cujas línguas e costumes não compreendidos 

e, pouco a pouco, penetravam em um emaranhado de alianças e conflitos entre 

grupos tribais de que , pelo menos em um primeiro momento, não tinham 

conhecimento algum. Jogavam xadrez com os olhos vendados. Do outro lado do 

tabuleiro Montezuma e os seus conheciam pormenorizadamente os detalhes do 

caminho percorrido pelos espanhóis. Conheciam cada um dos povos por onde 

passavam, muitos deles súditos do poder asteca. Sabe-se hoje que Montezuma era 

informado de cada passo de Cortez e de cada uma de suas ações. Jogavam xadrez 

com os olhos abertos. 

 Mas diante dos dados da chegada dos homens barbudos, vindos do mar em 

estranhas grandes naves e viajantes como centauros, temíveis e horrendos, 

Montezuma e os seus sacerdotes e adivinhos interpretam os fatos que estavam 

acontecendo e pré-concebiam os que iriam acontecer como uma história feita e 

antecipada. Como personagens de um drama já escrito como um designo, mais do 
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que como sujeitos de uma história que os homens constroem através dos seus atos 

e dos significados que de um lado e do outro as suas culturas atribuem a eles, 

dotando-os de sentido, os astecas viviam a Conquista como um acontecimento 

consumado e subordinado as suas ações a presságios, antevisões e estranhas 

profecias. 

 De sua parte, até mesmo um cristianismo fatalista de espanhóis medievais 

não impedia aos conquistadores um sentido de história oposto. Sujeitos 

consagrados pela vontade divina, eles eram aqueles cujos atos construíam uma 

história que mesmo sendo neles a vontade de um Deus, não era um desígnio. Os 

atos humanos são pelo menos relativamente autônomos e, por isso mesmo, a 

previsão, a estratégia e até a artimanha são louváveis. Montezuma procura a todo o 

momento conhecer o desígnio de deuses e destinos para cada acontecimento, 

enquanto Cortez, consciente de que é sujeito do que faz e não um personagem do 

que foi feito, projeta uma conquista a que Montezuma aos poucos se submete. 

Abertos os olhos Cortez vence porque sabe as regras do que joga. Montezuma 

perde porque fecha os seus. Vive o jogo como um rito cujo desfecho, predefinido 

antes de começar, independe dos seus lances. 

 A visão mítica da história humana como ciclos que se cumprem e eras que 

retornam fora da vontade dos homens, tão comum entre os povos indígenas - e 

muitos deles escaparão até mesmo deste desejo cultural do eterno retorno - não 

significa que cada tribo vivesse ao tempo da chegada dos navegadores, ou viva até 

hoje, um momento de sua história. Uma história pensada diferente da nossa. 

 Quando os europeus combatem mouros, buscam indús. ou expulsam judeus, 

sabem que contracenam como povos com culturas ancestrais e dotadas de uma 

consciência de si próprias cujo fundamento á a sai história, tal como eles próprios 

as contam e escrevem. Mas desde um primeiro momento isto não foi nunca 

reconhecido para com os povos das Américas. E nisto todos os colonizadores se 

igualam. Já as primeiras cartas de Colombo ou de Pero Vaz de Caminha, o escrivão 

da frota de Pedro Alvares Cabral ao Brasil, dão aos reis da Espanha e de Portugal o 

tom e o sabor de uma história que começa a ser contada a partir daquele momento. 

Por isto tantas datas, tantos novos nomes dados a todos os acidentes geográficos; 

tão pormenorizado relato dos acontecimentos. 

 Aos conquistados resta a história do conquistador. Nela, eles serão os atores 

coadjuvantes subalternos, serão os inimigos contra quem uma guerra sempre se 

justifica, muitas vezes mesmo depois da independência das nações americanas. Ou 

serão a face oculta, o lado do silêncio. Quem conhece a história dos Guaraní depois 

da Conquista, que não seja o relato do domínio dos europeus sobre os Guaraní? 

Uma história Inca desaparece com a morte de Atahualpa, ou passa a ser escrita por 

brancos ou por mestiços. É preciso que haja aqui e ali uma revolta dos índios, como 

a de Tupac Amarú ou a de Sepé Tiarajú, para que pelo menos como uma saga de 

mitos e lendas ela seja contada aos índios por eles mesmos. 
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 Ao se contar o número de mortos devidos à Conquista da América ou a 

destruição de templos e aldeias de índios, nem sempre esta outra dimensão do 

genocídio é comentada. Nem mesmo na África terá havido um caso tão extremo, 

em que depois da própria independência nacional dos territórios onde sempre 

estiveram as suas terras ancestrais, os povos autóctones tenham sido tão 

inteiramente privados, entre os sobreviventes, de sua plena liberdade. Isto 

significa: do direito de recuperar tanto as terras e as condições de uma vida 

indígena, digna e livre, quanto a sua própria história de um povo entre outros 

povos. 

 Façamos um paralelo entre povos de outras nações e os das américas. 

Também a Índia, a Tanzânia, a Nigéria, o Ceilão e Angola foram durante anos, às 

vezes séculos, colônias de europeus. Recuperada a independência nacional, foram 

os seus povos de origem os novos senhores da história e de seus patrimônios 

políticos e culturais. É claro que isto sempre variou muito de uma nova nação para 

a outra, e sabemos que após a independência em algumas delas houve, ou ainda há, 

conflitos pela hegemonia ou pela simples autonomia entre grupos étnicos. Entre 

muitas outras, esta é uma diferença importante entre os destinos de Angola e do 

Brasil, embora mais de um século separe as duas independências nacionais, em 

favor do Brasil. Após a autonomia política das colônias das américas, não houve 

uma única nação onde aos povos indígenas tenha sido devolvido o direito de 

reconstruírem a plenitude de suas experiências culturais e de suas histórias 

interrompidas. Pelo menos uma convocação a que os índios fossem participantes 

efetivos do poder de estado, em países como o Paraguai, onde os Guaraní se 

confundem com o próprio ser-paraguaio, ou na Guatemala, onde eles são 

afortunadamente ainda a maioria demográfica da nação, poderia haver sido 

efetivada. Mas isto não acontece em nenhuma sociedade, norte ou latino-

americana. 

 Cinco séculos depois, os povos indígenas das Américas voltam a ser pelo 

menos numericamente uma população próxima a que havia entre um polo e o 

outro antes da chegada dos invasores europeus. Subalternos e disseminados pelas 

cidades, submetidos a terras de refúgio, prisioneiros de reservas ou à espera de 

que um governo nacional lhes demarque terras da Amazônia, até hoje 

continuamente invadidas, o que os depoimentos dos movimentos indígenas tem 

nos dito hoje é que eles se reconhecem dignos o bastante para poderem exigir dos 

homens brancos mais do que apenas a sobrevivência. Senhores de um mundo que 

lhes foi roubado, eles n~o exigem de volta “toda a América”. Querem apenas o 

mínimo possível, e ele é tudo. O direito devido ao retorno do que lhes devolva, 

livres e dignos, o serem o que sempre foram: povos e nações indígenas autônomos. 

Senhores de suas terras e destinos. Sujeitos outra vez de suas histórias e, através 

delas, interlocutores não subalternos de outros povos, como nós próprios, de um 

lado e do outro deste oceano de enganos. 
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E protesto que as mortes e danos que disso resultem, sejam culpa vossa, e nem de 

Suas Altezas e nem minha, nem destes cavalheiros que vieram comigo. 

 

4.  Há até hoje muita controvérsia sobre o cálculo numérico do genocídio americano, 

principalmente  no caso dos povos da Mesoamérica. Números e datas do passado pré-

colombiano estão continuamente mudando. Não se questiona mais a origem asiática 

dos povos das Américas. Mas a possibilidade de um povoamento realizado por povos 

das Américas. Mas a possibilidade de um povoamento realizado por povos dos 

arquipélagos do pacífico não está descartado. Segundo alguns autores a real descoberta 

das américas poderia ter ocorrido a cerca de 35.000 anos AC. Mas pesquisas recentes 

feitas pela equipe da Missaõ Francesa no interior do Piauí, no Brasil, podem empurrar 

estas datas para algo próximo a 67.000 anos AC. De qualquer maneira sabe-se que terá 
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estabelecer, primeiro no Norte das américas e depois em toda a sua extensão. Algumas 

teorias minimalistas cifram em cerca de 13.000.000 os indígenas das américas quando 

da chegada dos europeus (Kroeber e Angel Rosenblatt, 1954/67). Dois historiadores 
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etnógrafos de Berkeley, Cook e Borah sugerem que após a chegada dos europeus a 

população da meseta mexicana terá sido reduzida em cerca de 3,8% ao ano, entre 1550 

e 1570. Isto daria uma cifra aproximada de 25.200.000 habitantes, antes da Conquista. 

No obstante, México central debió constituir casi seguro, un mundo lleno. 
Teniendo en cuenta la existencia de otros mundos llenos y, como contrapartida, 
la vacuidad humana casi total de enormes extensiones, la población de la 
América precolombiana no debió ser inferior a 50 e 60 milliones de indivíduos, y 
probablemente alcanzaba los 80 millones. Recientes estudios han aportado, 
efectivamente, argumentos favorables a las tesis maximalistas” (Bartolomé 
Bennassar, La Amárica Española y la América Portuguesa - Siglos XVI - XVIII, 
Akal Editores, Madrid, 1986). 
 

Não devemos esquecer que uma população indígena pré-colombiana de entre 40 e 60 

milhões de pessoas não era muito menor do que a de toda a Europa dos tempos da 

Conquista, o que invalida qualquer idéia de uma descoberta de um imenso continente 

semi-povoado por povos de um outro. Somados todos, os índios são hoje em dia nas três 

américas 41.997.600, ironicamente o mesmo número que poderia haver sido o das 

pessoas americanas quando da chegada dos europeus a partir de 1492. Com uma 

diferença, naqueles tempos os povos indígenas eram toda a população das Américas, 

enquanto hoje eles são 6.3% dos 662.870.000 habitantes, do Alaska à Patagônia. 

 

5. Se considerarmos os dados percentuais de hoje, os indígenas sobem a 39.71% da 

população da América latina e do Caribe, assim distribuída: 18.73% na Mesoamérica; 

17.32% na Zona Andina; 2.15% na Amazônia, 1.35% no Cone Sul e 0.16% no Caribe 

(ICI/1989, apud: Agenda Indígena, Quito, Equador, 1982). Há que reconhecer que 500 

anos mais tarde os números brutos da depopulação indígena das américas tendem a 

reduzir-se muito. No entanto, sobretudo os povos da floresta, menos resistentes aos 

efeitos do avanço de frentes brancas em suas terras, continuam sendo ameaçados em sua 

própria sobrevivência. Não apenas pessoas, mas povos inteiros desapareceram neste 

século e seguem ainda desaparecendo. O exemplo do que aconteceu com um dos grupos 

Caiapó, do Brasil Central, é bem um exemplo: Em 1903 eram cerca de 6.000 a 8.000 índios; 

em 1918 são 500; em 1927 27; em 1958 uma última mulher, hoje são uma tribo 

desaparecida de uma nação guerreira ancestral. 

 

6. Total bruto dos povos indígenas da Amazônia até 1989: 140.000 na Bolívia; 220.000 no 

Brasil; 150.000 na Colômbia; 100.000 no Equador (que reclama direitos de posse sobre 

grande parte da Amazônia Peruana); 7.000 na Guiana; 4.000 na Guiana Francesa; 1.000 no 

Suriname; 250.000 no Peru; 8.000 na Venezuela (Popoli Indígeni, Amazonia 91, Rete Radie 

Resch, Itália). 

 

7. Sobre este sentido uma releitura crítica dos escritos de Bartolomé de Las Casas 

mereceria ser feita por todos nós. Não se trata apenas de defender os índios. Isto outros 

fizeram também. Trata-se de reconhecê-los no que eles são e pelo que eles são. Os índios 

devem ser poupados e respeitados não apenas porque são humanos, mas porque são 

outros humanos. Outros sujeitos de outras culturas. Outras culturas que mesmo quando 

consideradas inferiores, representam outras experiências legítimas de ser, sentir e pensar 

e que devem ser consideradas como tal. A própria idéia de evangelização dos povos 
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indígenas é revolucionária em Las Casas. É certo que o Evangelho deve ser levado a eles, 

pois esta é uma ordenação de Cristo. Mas os índios devem ser convencidos de uma outra 

verdade e devem ser atraídos à fé cristã pelo exemplo cristão dos espanhóis. Caso 

convivam com a palavra e o exemplo do cristianismo e não queiram ser convertidos, 

devem ser respeitados no direito a manterem as suas próprias religiões. 

 

8. Recomendo ao leitor com insistência uma consulta criteriosamente visual à Carta de 

Petters e a leitura de seus argumentos. Nela a distribuição dos continentes a proporção 

dos territórios parece assumir uma imagem bastante mais realista do mundo em que 

vivemos. Também a Linha do Equador é colocada no seu lugar correto, com o que o Norte 

do Planeta deixa de parecer ocupar quase 2/3 dele. 

9. Pesquisas recentes demonstram como povos indígenas da Amazônia brasileira 

conseguem um notável padrão de qualidade em sua dieta cotidiana com uma média de 

hora e meia de trabalho diário. 

 

10. Por supuesto, los indígenas no carecian de sus proprias infecciones. Por lo menos, los 
amerindios contabam com la pinta, la frambresia, la síficil venérea, la hepatitis, la encefalitis, 
la polio, algunas variedades de tuberculosis (...), y parásitos intestinales, pero, al parecer no 
habian tenido ninguna experiência com enfermidades del Viejo Mundo tales como la viruela, 
el sarampion, la diftéria, el tracoma, a tos ferina, la varicela, la peste bulbônica, la malária, la 
fiebres tifoideas, el colera, la fiebre amarilla, el dengue, la escarlatina, la desinteria amébica, 
la gripe y una série de infestaciones helmínticas (Alfred “. Crosby, Imperialismo Ecológico - 
la expansión biológica de Europa, 900 - 1900, Editorial Crítica, Barcelona, 1988. Pág. 
220/221.  
 

11. Alfred Crosby, op. Citada. Pág. 223. Mais adiante o autor afirmará que esta foi a 

primeira grande pandemia nas Américas. 

 

12. Até 1870 são roubados povos tribais africanos de suas pessoas, trazidas como escravas 

para as Américas. Em total foram 9.909.600. A maior proporção, 3.665.100. para o Brasil. É 

importante lembrar que com proporções diversas todos os colonizadores europeus 

importam escravos da África: ingleses (Norte América britânica e caribe); franceses 

(caribe francês); holandeses (caribe dinamarquês), espanhóis (américa espanhola), 

portugueses (Brasil). América por Descobrir - materiais de trabalho para o ensino básico e 

médio, elaborado por: Lourdes Garcia, Marcial Gondar, Manuel L. Besteiro, Iñigo 

Berriochoa, uma edição da Comissión Galega contra o Vº. Centenário, Santiago de 

Compostela, 1991. 

 

 13. Declaração de um chefe Seattle, As Folhas Verdes nº.3, Santiago de Compostela, xaneiro 

1992. Pg. 3. 

 

14. Convido o leitor a ver, no A Conquista a América, de Tzevetan Todorov, a oportuna 

oposição que ele estabelece entre: civilização do sacrifício versus civilização do massacre. 

 

15. No último capítulo de seu livro tão intrigante: O homem e o mundo natural, o 

historiador britânico Keith Thomas relaciona os dilemas que o homem europeu de oeste 

atravessou e atravessa em suas difíceis relações pensadas e vividas com o meio ambiente. 
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Ele desenvolve a tese de que um progressivo processo de compreensão da natureza e uma 

progressiva melhora de seu tratamento para com as plantas e os animais, foram devidos 

em parte a uma outra visão da Bíblia, onde o homem ocidental de vê passando de um 

absoluto “senhor do universo”, a quem tudo e todos os seres vivos devem servir, para um 

responsável pelo seu mundo. Primeiro por razões ainda utilitárias, depois, por motivos 

pouco a pouco deslocados para o próprio direito da natureza.  Aos indígenas causa 

espanto que isto tenha acontecido  - se é de que de fato aconteceu - depois de tanto tempo 

e tantas sempre foi a consciência de natureza e a ética do ambiente dos povos indígenas 

das américas (Keith Thomas, O Homem e  o Mundo Natural, Cia. Das Letras, São Paulo, 

1989). 

 

16. Trata-se da parte final da “respostas dos sacerdotes astecas aos 12 apóstolos do 

México”. 

       
Santiago de Compostela 

            25 de abril de 1992 
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Nós, os povos da América 
índios e cristãos 500 anos depois 

 
para assentar-se com sua própria lei 

para assentar-se ele com sua própria luz 

para assentar-se ele com suas próprias chamas 

para assentar-se ele com seus próprios relâmpagos 

para assentar-se ele com sua própria palavra 

... 
canto ritual de nosso avô grande primogênito 

índios guarani 

 

 

 

1.  A bíblia devolvida - antes e agora 

 

 Não nos enganemos. Pelo menos duas vezes na difícil história da 

convivência entre índios e missionários, a própria bíblia foi a metáfora da recusa. 

Na primeira vez causou morte e prisão entre os incas. Na segunda, o 

constrangimento de um Papa. 

 Perguntou então o inca a Frei Vicente quem lhe havia ensinado a doutrina 

que pregava. A estas palavras respondeu o frade que aquilo que ensinava havia-lhe 

dito o Evangelho. Atahualpa pediu ent~o o livro, dizendo: “D|-me o livro, para que 

ele o diga a mim”. Ato seguido, pôs-se a folheá-lo. E disse ent~o: “n~o me diz e não 

me fala o tal livro”. E, como escreve o cronista Gusm|n Poma, “com grande 

majestade, arrojou o livro das m~os”. Ao ver isto frei Vicente exclamou aos gritos: 

“aqui cavalheiros. Com estes índios gentis; s~o contra a nossa fé!” 

 Foi este o sinal de ataque. A cavalaria lançou-se sobre a gente de Atahualpa; 

os arcabuzes causaram pavor e estrago entre os índios. Em meio à confusão 

Atahualpa foi feito prisioneiro. 1 

 Nós, índios dos Andes e da América, decidimos aproveitar a visita de João 

Paulo II para devolver-lhe a sua bíblia, porque em cinco séculos ela não nos deu 

nem amor, nem paz, nem justiça. 

Por favor, tome de novo sua bíblia e devolva-a  aos nossos opressores, porque eles 

necessitam seus preceitos morais mais do que nós. Porque desde a chegada de 

Cristovam Colombo, impôs-se à América, por meio da força, uma cultura, uma 

língua, uma religião e valores próprios da Europa. 

A bíblia chegou até nós como parte do projeto colonial imposto. Ela foi a arma 

ideológica deste assalto colonialista. A espada espanhola, que de dia atacava e 
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assassinava o corpo dos índios, de noite convertia-se na cruz que atacava a alma 

índia. 

 Estas palavras foram dirigidas em uma carta a João Paulo II quando ele 

esteve no Peru em 1885. Ela foi assinada por índios que representavam o 

Movimento de Kollasuyo (Ayamara), o Partido índio (Aymara) e o Movimento 

Índio Tupackatari (Keshwa). Entre os dois atos separados por quase 500 anos 

existem algumas diferenças muito visíveis. Atahualpa a atira longe porque acha 

que ela não lhe diz nada; os índios atuais a devolvem à igreja porque acreditam que 

ela disse demais. Em ambos os momentos a mensagem da bíblia é suspeita de ser 

contrária aos índios, no primeiro por falta de palavras, no segundo por excesso. Os 

indígenas podem conviver com uma variedade de crenças e lhes parece natural 

que cada povo tenha e cultue os seus deuses à sua maneira. Mas os colonizadores, e 

sobre este absurdo contra toda a evidência - pois sempre houve por toda a parte 

vários, com diferentes culturas e diversos deuses - os sacerdotes astecas de nossa 

epígrafe, o Inca e os dirigentes de movimentos indígenas atuais parecem estar 

dizendo, com palavras ou gestos, a mesma coisa: “a vida de seus deuses depende 

da morte dos nossos”. E se o mal diurno mata os corpos, o mal noturno - a espada 

trocada pela cruz e o gesto pela palavra - mata a alma. Isto é, destrói o direito do 

índio à sua própria crença ao mesmo tempo em que consagra o direito do invasor 

de cometer o que faz em nome da verdade absoluta de sua crença e ainda por cima 

impô-la ao índio. 

 A sequência da fala dos sacerdotes astecas aos missionários é 

impressionante mesmo. Eles bradam contra os invasores falando aos frades sobre 

uma dupla destruição: primeiro a de um povo e depois a da imagem que ele tem de 

si mesmo. Resta então suplicar a morte, já que os próprios deuses indígenas 

morreram com a derrota de seu povo. A morte é o apagamento de todas as 

imagens, já que é melhor não ter nenhuma do que ser obrigado a conviver com 

uma outra, imposta. 

   

  Destruiremos a antiga regra de vida? 
  Já é suficiente que tenhamos sido derrotados, 
  que nos  tenha sido impedido o nosso governo. 
  Deixem-nos perecer agora 
  pois já os nossos deuses estão mortos. 2 
 

 Eis um dos dilemas em que se movem os cristãos até hoje, quando tentam 

convencer os índios de que a sua religião deve ser acreditada e, se possível, 

seguida, seja porque é “ a única verdadeira”, seja porque é a mais naturalmente 

humana. Os índios não podem crer  nos cristãos porque os cristãos nunca se deram 

a serem acreditados. Eles impõe os princípios e valores de suas crenças aos outros, 

usando meios de uma maneira ou de outra violentos. Eles agem de uma forma 

contrária aos próprios princípios e valores que pretendem impor. 
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2.  dádiva à partilha? 

 

 Quando os anos 80 chegaram, alguns cristãos da América Latina começaram 

a pensar o que fazer diante da proximidade dos “500 anos da Descoberta da 

América”. Afinal, outros haviam j| se antecipado e preparavam comemorações. A 

igreja mesmo, como uma protagonista dos acontecimentos da “conquista|”, deveria 

ser celebrada, pois o seu trabalho evangelizador parecia haver sido uma grande 

realização. Em um mundo dividido a América Latina muitas vezes é apresentada 

como o “continente católico”. 

 Estes cristãos eram evangélicos ou católicos e os unia um desejo de diálogo 

e uma experiência ecumênica sólidos e já antigos para muitos deles. Eram leigos, 

sacerdotes e até bispos. Havia índios, mestiços e muitos missionários europeus. 

Eram a face das igrejas mais próximas de um envolvimento com a renovação do 

sentido da presença crist~ num mundo difícil de entender. Um “renovar” como o 

vento bom da primavera que, como o Espírito, sopre, transforme e vivifique. Havia 

já um ponto de partida sem retorno: reconstruir tudo a partir de um compromisso 

“com os pobres e oprimidos”. Algumas vezes antes de mudar a carne e a alma. 

Algumas dessas pessoas eram e são pastoralistas ou teólogos. De um modo mais 

coletivamente intenso do que isto havia sido feito antes, na América Latina e fora 

dela, eles sentiam que repensar o sentido cristão de estar presente não era uma 

questão de palavras. De tomar outra vez tudo o que havia sido dito e escrito e criar 

fórmulas velhas com uma retórica nova só na aparência comunitária, compartida. 

Ela havia conseguido abrir a Igreja ao outro, ao povo, e havia aprendido a fazer 

disto a sua verdadeira leitura da fé cristã. Das comunidades eclesiais de base, de 

uma nova presença no meio  dos índios, nascia uma experiência de ser cristão a 

partir da vida e não só da doutrina. De novo a Igreja reaprendeu a aprender antes 

de se pôr a ensinar, porque havia reaprendido a partilhar. A trocar com o outro - 

camponês, mestiço, índio, operário ou deserdado - ao invés de ver-se apenas 

“dando” sem dialogar, o que sempre é uma maneira evidente ou disfarçada de 

tomar, de comandar. De calar no outro o que é dele e traduz uma fé realizada como 

uma cultura, o único caminho pelo qual uma pessoa ou um povo se salvam: viver a 

sua própria experiência. 

 Quando o ano de 1992 se aproximou vários índios individualmente e 

também inúmeras associações, por sua própria conta ou reunidas em congressos e 

encontros indígenas das Américas, começaram a fazer declarações. Passaram a 

marcar uma posição indígena e a tornar pública as suas visões a respeito do que 

havia acontecido, do que estava acontecendo e do sentido que isto deveria ter para 

eles. Estas proclamações dos índios sobre a atualidade dos 500 anos da Conquista 

da América envolveu depressa outras pessoas, outros grupos e outros movimentos 

populares nas três Américas. Uma questão inicialmente étnica, indígena, começou 

a tornar-se mais amplamente partilhada. Camponeses pobres, expropriados e cada 
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vez mais empurrados para a periferia miserável das grandes cidades; negros e seus 

descendentes negros ou mestiços. Missionários, militantes, cientistas e intelectuais 

de um lado e do outro do atlântico, abaixo e acima da linha do Equador, pessoas e 

movimentos participantes das lutas populares e da causa das minorias (às vezes, 

maiorias negadas) étnicas e sociais. Por toda a parte reuniões foram convocadas 

para trazer um tipo de pensamento e proposta de aç~o em torno ao “Vº  

Centen|rio“, muito diferentes do que tinha até ent~o sido oficialmente 

programado. Alguns documentos publicados chegaram a ter uma repercussão 

muito grande. Em vários deles era clara a ideia de que não se tratava de falar sobre 

o “Vº. Centen|rio”. A velha Europa, principalmente, é sequiosa de datas e festas que 

comemorem o que ela mais gosta de ver quando se olha no espelho falso de uma 

história universal que ela quase sempre gosta de imaginar que é somente sua: a 

perenidade da vocação e da experiência europeia entre todos os povos; o lugar 

absolutamente central, protagônico mesmo, que ela ocupa no mundo em boa 

medida a partir da “descoberta da América” e por causa dela. 3 

  Primeiro: os povos indígenas da América Latina queriam falar de e desde 

um acontecimento histórico de que eles se reconhecem também sujeitos 

“invadidos”, “conquistados’ e n~o como objetos plasm|veis. Segundo: é necess|rio 

falar através do Vº. Centenário e não somente do Vº Centenário. Ele não é uma 

história acontecida que merece festejar, mas uma história acontecendo sobre a 

qual é preciso pensar com a coragem da crítica, de lado a lado. Era chegado o 

momento de acabar com os banquetes onde uns comem tudo e os outros lavam os 

pratos, depois de catar as migalhas. 

 Também a igreja católica e várias outras igrejas cristãs tinham se 

manifestado oficialmente e por certo irão ainda manifestar-se. Mas, 500 anos 

depois, existe agora a novidade de que há nas igrejas comunidades de base na 

América latina que tem o que dizer a partir de suas próprias experiências. 

 Em alguns estudos anteriores reuni falas e escritos dos índios e seus 

movimentos. Mesmo correndo, como antes, o risco de não expor todos eles, quero 

reunir aqui e comentar os escritos que nestes últimos anos tem sido “a fala” das 

mensagens sobre a atualidade da “quest~o dos quinhentos anos”. S~o documentos 

dos próprios índios dirigidos às igrejas de que eles se reconhecem parte, ou não. 

 Olhados uns através dos outros há neles sempre uma visão crítica da 

história havida durante a Conquista, isto é, sobre como aquilo que se denuncia 

como havendo acontecido num passado continua acontecendo agora; uma 

proposta, finalmente, de como os fatos de ontem e agora devem ser 

compreendidos e do que deve ser feito para que um ciclo não terminado de 

histórias de opressão afinal tenha fim. 

 Comecemos por alguns documentos de povos indígenas da América Latina e 

da Austrália que não se apresentam neles como cristãos e que nem mesmo querem 

falar aos cristãos ou apenas a eles. Um primeiro escrito, a que fiz referência em um 

outro documento, servirá para pensarmos um conceito mais integrado de cultura. 
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Porque, sob aparência de que eles e nós estamos refletindo sobre a fé e a religião, 

na verdade é a cultura e a identidade do índio o que está em questão. 

 Em uma declaração conjunta dos aborígenes australianos sobre a ideologia, 

a filosofia e as terras indígenas, apresentada em uma reunião das Nações Unidas 

em Genebra, no ano de 1981  4, devolve aos brancos mitos com mitos: “os brancos 

se baseiam em mitos de sua superioridade para assegurar o seu poder e governar 

em nossa terra 5. Este é um ponto de vista muito importante. Pois no tabuleiro do 

jogo entre o Ocidente e as culturas não ocidentais o pressuposto é o de que o 

pensamento indígena é mítico, não histórico, é pré-lógico e não cientifico. 

Historicidade adequada e cientificidade producente são virtudes e características 

da lógica do pensamento ocidental. Esta seria a razão principal pela qual haveria 

uma diferença qualitativa e não apenas de quantidade entre a arte, a filosofia, a 

religião e todo o trabalho social do imaginário das culturas europeias e suas 

descendentes diretas, e toda a criação de culturas indígenas. 

O documento australiano é mais feliz do que vários documentos de 

indígenas americanos, porque é mais contundente. Ele toca a dimensão mais grave 

das diferenças. Os brancos são mais externamente eficazes, mas não são mais 

internamente compreensivos; possuem saberes, mas não a sabedoria. Há uma ética 

de relações que suporta lógicas opostas de conhecimento. E os aborígenes não 

quiseram dizer claramente, mas a conclusão é muito evidente: os aborígenes 

pensam em busca do espírito das coisas, os brancos pensam à procura da utilidade 

material de todas as coisas; são profanos e profanadores de qualquer sentido 

religioso possível. São cristãos, mas materialistas. 

A antiga e duradoura ideologia e filosofia do Sonho (fundamento do pensamento 

aborígene sobre a ordem do mundo e o sentido da vida - CRB) está atualmente 

ameaçada pela intrusão da ideologia branca, que se infiltra em todas as instituições 

que são consideradas na Austrália como fontes únicas dos valores, da moral, a 

força da lei, etc. 

Esses dois sistemas coexistem (embora o sistema branco não o reconhecesse até 

pouco tempo) e os dois sistemas são fundamentalmente incompatíveis: o sistema 

da lei aborígene está baseado na descendência dos heróis ancestrais que gravaram 

na memória a existência aborígene neste continente, baseado na relação aborígene 

com a terra e, portanto, com outra gente; o sistema branco, ao contrário, está 

baseado nas relações de propriedade, no enriquecimento pessoal e na 

monopolização dos recursos por uns poucos. 6 

 Alguns parágrafos adiante a declaração aborígene descreve os 3 níveis que 

compõe os fundamentos da sociedade tribal. Deve chamar à atenção uma inversão 

de ordem das dimensões reconhecidas, se nós compararmos o pensamento dela 

com a maneira como em geral pensamos os níveis da organização social: 

infraestrutura econômica, estrutura de organização das relações propriamente 

sociais (do parentesco à política), superestrutura cultural (da arte à religião). Na 

declaração a estrutura constituinte da sociedade, de um modo de vida peculiar a 
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cada grupo humano e de sua própria identidade, tem por princípio a religião, como 

um sistema unitário de pensamento e crença que explica origens e princípios de 

relação entre os homens e a natureza, logo, entre os homens uns com os outros, 

como seres do mundo natural, dotados de uma dimensão espiritual, tanto quanto 

ela mesma. 7 É também como religião que a cultura aborígene propõe os preceitos 

éticos de relacionamentos entre todas as dimensões de seres com quem é possível 

estabelecer alguma forma de reciprocidade. Inclusive os seres humanos. 

 Eis porque neste sistema religioso fundante da vida social da tribo “n~o h| 

paraiso, nem inferno, nem deuses para recompensar ou gratificar...”. Como tudo é 

também espiritual e a terra é viva, fonte de todo o bem e inesgotável, não há a 

necessidade de existir uma outra dimensão oposta a ela que tenha em si as 

virtudes que os povos autóctones da Austrália atribuem generosamente a ela 

mesma. Criada com os seres humanos pelos mesmos espíritos ancestrais, nela 

pode se dar a plenitude da existência de todos os seres, antes, durante e depois da 

vida material de cada um, porque “quando sobrevém a morte, o espírito 

permanece e regressa { terra”. 8 

 O segundo princípio é a organização social. Ela se estabelece, e ao longo das 

gerações ela se reproduz através da realização das trocas entre as pessoas e entre 

elas e outros seres, no interior e através das instituições sociais que os sistemas de 

trocas geram e de que se tornam a própria experiência real. Portanto, a partir do 

parentesco, cujas relações são muito mais amplas e significativas do que as de 

nssas sociedades, a organização tribal não é uma composição estática de 

instituições: a família, o parentesco, a educação, a tribo, a sua esfera de poder 

político (que simplesmente se confunde com outras dimensões da vida social e não 

existe separado, como um tipo de “estado”). Esta organizaç~o é a trama dos 

sistemas de relacionamentos que tornam possíveis os comportamentos sociais e 

definem tipos de sujeitos e suas posições na ordem da aldeia, da tribo, do clã, da 

família e na inter-relação de todas essas ordens. Sistemas de relações regidos por 

códigos fundados em preceitos de direitos-e-deveres entre as diferentes categorias 

de atores sociais. Atores como “pai”, “irm~”, “membro do meu cl~” que 

conceptualmente podiam ser sujeitos não-humanos, mas nem por isto pensados 

como não-sociais, isto é, não subjetiva e preceitualmente capazes de entrarem com 

os humanos, mas nem por isto pensados como não-sociais, isto é, não subjetiva e 

preceitualmente capazes de entrarem com os humanos em atos de trocas. 

“Tínhamos uma das organizações de parentesco mais extensas do mundo e que 

inter-relacionava, através da religi~o, todo o mundo das coisas vivas e inanimadas”. 

9. 

 “O terceiro princípio da sociedade era o sistema econômico” 10.  

Tal como na religião e na organização social, as outras dimensões da 

sociedade aborígene, o sistema econômico é uma teia codificada de preceitos de 

trocas entre os humanos através dos bens naturais e dos intercâmbios de seres e 

serviços. Talvez seja-nos mais f|cil compreender agora a posiç~o do “sistema 
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econômico”, como o terceiro “princípio da sociedade”. Um conhecimento mais 

integrativo da cultura também em nossas sociedades, concebe a ordenação de 

regras de trocas de bens materiais e serviços de teor econômico como uma 

instância da própria cultura. Nela estão valores, regras, técnicas e práticas que 

realizam o que costumamos denominar de produção, circulação e consumo de 

bens. No entanto, sob formas processuais comuns aos “dois mundos” h| uma 

diferença de significados muito grande. De um lado e do outro as pessoas técnica e 

socialmente se apropriam do mundo natural para proverem a sua subsistência. De 

um lado e do outro existem preceitos ordenados como códigos de relacionamentos 

entre os seres nas operações de apropriação e beneficiamento transformador da 

natureza. De um lado e do outro existem posições sociais do trabalho produtivo e 

normas de circulaç~o e consumo da “produç~o” entre categorias sociais de pessoas 

e de grupos, dentro e fora do parentesco. 

 Uma primeira diferença importante está  em que na lógica ocidental essa 

instância de ordenação das relações produtivas entre as pessoas e entre sujeitos 

sociais e seu mundo natural possui uma realidade própria, destacada e, sob muitos 

aspectos, constituinte ou determinante da ordenação das outras instâncias. Do 

ponto de vista do imaginário aborígene não existe uma instância econômica 

ordenadora em si mesma, pela simples razão de que não é possível pensar o 

trabalho das pessoas e os bens do mundo natural como processos e bens 

objetiváveis. Isto é, tornados mercadorias, objeto de comércio através de valores 

que relacionam os próprios bens uns aos outros (o trabalho vale dinheiro, o 

dinheiro vale a comida) e não valores que relacionem as pessoas umas com as 

outras através dos bens que trocam. Mais do que isto, que relacionem as pessoas 

sociais com a própria natureza e seus “outros seres”, pensados como dimensões 

espirituais também do sistema econômico de trocas. A natureza não é apropriada, 

ela subjetivamente interagem com os homens. Por isso mesmo ela não é um objeto 

transformável em mercadoria, mas um sujeito de reciprocidades transformador do 

bem de subsistência ou de troca em um valor espiritual. Esta é a segunda diferença. 

Não existe uma lógica econômica separada de outras: a do parentesco (que vai de 

minha-mãe, não esquecer), a da religião, e da magia e do sentido mítico de história. 

Não se trocam coisas no sentido mercantil de vender-e-comprar e simplesmente 

não há o que acumular. Trocam-se seres, pessoas, gestos produtivos ou não, 

reconhecimentos sociais, bens tornados símbolos e símbolos tornados bens. 

Trocam-se significados e afetos através dos serviços e dos bens. Dito na linguagem 

da declaração isto seria assim: 

 

A gratidão estava no centro. Os materiais, os serviços, a 
responsabilidade, a oferta de esposas, todas essas coisas podiam ser 
trocadas e fazer parte desse sistema: um merbok (ato de 
intercâmbio). Quando algo passava de uma mão a outra, uma 
moeda invisível passava em sentido contrário: o que recebia se 
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transformava em devedor do que dava e a dívida nunca podia ser 
saldada. Podia ser transferida, e era regulada e ordenada. 
Como não havia retribuição no intercâmbio, a dívida era eterna, e 
por isso todas as coisas dentro do sistema tinham valor. A aquisição 
de bens materiais não significava nada. Assim como na sociedade 
australiana não aborígene alguém pode adquirir riquezas, possuir 
uma grande quantidade de dinheiro, as pessoas aborígenes também 
podiam adquirir riquezas. Mas o que adquiriam era uma grande 
quantidade de pessoas endividadas com elas, que por sua vez 
deviam às outras. Assim, as pessoas mais ricas podiam ter 
pouquíssimas posses, e, no entanto, como todos os seres humanos 
ricos e poderosos, um grande status em nosso mundo. 11 
 

 Eu espero que um documento vindo do outro lado do mundo ajude daqui 

por diante o esclarecimento dos depoimentos que nos esperam a seguir. A ideia da 

unicidade e da integração da cultura pode ser um primeiro ganho da contribuição 

dada pelos australianos. Ela não lhes aparece como uma espécie de instância à 

parte na vida social, onde estão conhecimentos e valores, crenças e mitos, sistemas 

qu os integrem como visões de mundo, religiões, cantos, danças e rituais. Ela se 

confunde, antes, com a ideia de modo de vida. Esta sim, possui nomes próprios em 

diferentes línguas indígenas. Tomemos um exemplo oportuno. A palavra guarani 

tekoha significa o lugar da natureza onde a tribo vive o seu nandé rekó: o seu modo 

de vida. Ele não tem a sua base material em uma economia tribal; não se organiza 

socialmente como uma estrutura tribal própria e nem se representa a si mesmo 

para os índios como uma “cultura guarani”. Ele é e realiza, na vida ao mesmo 

tempo cotidiana e ancestral, a reciprocidade de todas estas dimensões. 

Quando em seus documentos os índios falam de suas identidades, elas não 

são tomadas ali como representações idealizadas deles mesmos. A identidade é 

aquilo que se possui e preserva como e através da observância de um modo 

peculiar de ser. Aí estão as condições naturais e as condições sociais de 

preservação de costumes ancestrais, da estrutura interna e peculiar de posições e 

relações entre as pessoas do grupo, o corpus de rituais acompanhados de seus 

mitos e outras expressões culturais de conhecimento e atribuição de valor ao 

mundo de que o índio se senta participante, e a um modo de vida. 

Tudo isto envolve dimensões interligadas de trocas de sentidos através de 

bens, pessoas e significados, sem que cada dimensão seja compreendida como 

determinante das outras. Tudo são teias de relações através das quais os homens 

muito mais se trocam significados do que apenas diferentes atividades de 

resultados pragmáticos com vistas à sua sobrevivência material 12. Dar a tudo um 

sentido francamente utilitário e pensar a cultura como uma solução 

essencialmente materialista do homem diante da natureza e, apenas em segundo 

lugar, uma produção simbólica menos pragmática motivada, é justamente aquilo 

de que em todos os tempos e até o depoimento dos documentos escritos em torno 

ao Vº. Centenário os povos indígenas acusam os homens brancos e o seu modo de 
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vida. Esta é também a razão principal por que eles em geral consideram 

irreconciliáveis o modo de vida indígena e o ocidental. 

 Quase sempre parece que os índios recusam, quando podem, as 

religiões cristãs trazidas pelos missionários europeus porque elas lhes foram e são 

até hoje impostas. Isto nem sempre é verdadeiro. Eles recusam a escolha de  

tornarem-se cristãos porque a religião lhes é dada pelos brancos. Isto porque a 

maneira como a fé é ofertada, doada de uma cultura a outra, já é uma forma de ela 

ser imposta. Os sacerdotes dos astecas derrotados pelos espanhóis não são poetas 

desesperados ou profetas anunciados do fim próximo, embora saibam que isto o 

que está por vir. Seria melhor considerá-los como cientistas sociais a seu modo 

bastante menos iludidos que os missionários cristãos que os tentam convencer de 

que as perdas da derrota terrena seriam irrisórias se eles se convertessem à 

religião dos vencedores. Porque ao contrário do que estaria acontecendo 

socialmente ali, o Deus cristão a vencidos e vencedores, a servos e senhores, 

promete a glória de um mesmo Paraíso. Mas como acreditar em enviados de um 

Deus misericordioso cujos emissários cultuam o ouro e matam homens e mulheres 

e queimam aldeias em seu nome? 

Há uma frase muito comum entre os estudiosos da religião. Freud a disse e 

ela foi também usada por Max Weber: Os deuses dos vencidos são os demônios dos 

vencedores. Os índios costumam entender a mesma idéia de modo muito diferente. 

Eles diriam: os deuses dos vencidos são os deuses dos vencidos e os deuses dos 

vencedores são os deuses dos vencedores. Poderiam dizer também assim, 

repetindo uma experiência que lhes foi comum: os deuses dos vencedores são mais 

fortes (ou mais sábios para os assuntos da guerra) do que os deuses dos vencidos. 

Ou poderiam corrigi-la da seguinte maneira: os deuses dos vencedores deviam ter 

melhores razões do que os deuses dos vencidos. 

O diálogo dos sacerdotes com os missionários é exemplar neste sentido. Em 

momento algum eles colocam em questão a verdade dos missionários. 

Provavelmente não a colocariam também se houvessem sido os astecas os 

vencedores. Apenas eles acreditam que se os seres sagrados são verdadeiros, 

sábios e poderosos para os espanhóis, eles - os seus próprios deuses - também o 

são para os astecas. Ou pelo menos terão sido até aquele momento, porque durante 

mais eras do que a memória alcança, um modo de vida tido como bom e verdadeiro 

havia sido vivido pelos astecas. E os seus fundamentos foram ensinados em uma 

língua compreensível através de palavras cheias de sentido por sábios ancestrais 

dignos do maior respeito. O que para a cultura asteca significa: dignos da maior 

credibilidade, porque neles o sentido da palavra  não se separa do sentido da ação. 

Por isso, derrotados por outros homens, por uma outra maneira de ser e de pensar 

que lhes é bastante incompreensível, os sacerdotes astecas não pedem aos 

missionários para serem convertidos à sua fé. Pois eis que de um lado e do outro 

seria desonroso abandonar a crença em seres ancestrais, sagrados, em nome do 

que o próprio ser asteca - isto é, ser humano segundo os termos  de uma 
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identidade própria - tem sentido, para adotar outros seres sagrados e outras  

crenças religiosas que somente são bons para os espanhóis porque dão nomes e 

significados às suas experiências, ao seu modo de vida, a uma identidade que é boa 

porque é outra, diversa... por pior que seja. Um fragmento do discurso dos 

sacerdotes mexicanos aos missionários franciscanos é assim: 

 
Senhores nossos: dissestes que não conhecemos 
O senhor que está próximo e conosco 
aquele de quem são os céus e a terra. 
Disserteis que nossos deuses não eram verdadeiros. 
É uma palavra nova esta que falais. 

 Por causa dela estamos perturbados. 
 Por causa dela nos molestamos. 
 Porque nossos progenitores não costumavam falar assim. 
 Eles nos deram as suas normas de vida. 
 Eles honravam os deuses. 
 Eles nos ensinaram todas as suas formas de cultos, 
 todos os modos de honrar aos deuses. 
 Era a doutrina de nossos maiores 
 que é pelos deuses que se vive. 
 Eles nos mereceram. 
 Com o seu sacrifício nos deram a vida. 
 Eis que nós sabemos 
 A quem se deve a vida, 
 A quem se deve o nascer, 
 a quem se deve o ser engendrado, 
 a quem se deve o crescer, 
 como se deve invocar,  
 como se há de rogar. 
 E agora, destruiremos nós a antiga regra da vida? 
 Já é bastante o que tenhamos sido derrotados, 
 e que nos tenha sido impedido o nosso governo. 
 Deixai-nos perecer agora,  
 já que os nossos deuses morreram! 
 

 A súplica pela morte não é um gesto heroico de um ciclo cultural da história, 

já que não pe mais possível aos astecas, conquistados, prosseguir a observância da 

“antiga regra de vida”, de que a religi~o é o principal corpus  de significações e de 

preceitos. Não sendo mais possível viver como um asteca não é ainda e talvez não 

seja possível viver como espanhol. Por outro lado, não se tem uma religião mas se é 

de ou se é uma religião, tornada uma identidade de um modo próprio de vida 

através da individualização da experiência de uma fé.                

 Do mesmo modo as pessoas n~o podem ser convertidas a uma “outra” 

religião. Elas incorporam a religião de um grupo social na medida em que se 

integram plenamente nele. Quando passam a viver o seu modo de vida e a viver, 

por consequência, todas as relações de reciprocidade com a natureza e os “outros” 
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de seu mundo social. Desde os anos iniciais da conquista, alguns europeus que por 

este ou aquele motivo foram viver com os índios, não consta que tenham sido 

obrigados ou mesmo convocados a se converterem à religião deles. É provável que 

este verbo inexista mesmo na maioria das línguas indígenas das américas. Inserido 

como um sujeito do grupo o homem branco pouco a pouco aprendia preceitos, 

assumia papéis (era comum que tomasse esposas e tivesse filhos) incorporava-se a 

clans, a redes de familiares, de parentes e companheiros de trabalho ou de guerra. 

Isto sempre queria dizer: ingressava em eixos e redes de partilhas e trocas. Todos 

eles de alguma maneira tem a ver com o que nós costumamos chamar de religião e 

alguns eram rituais essencialmente religiosos. Viver uma experiência religiosa é 

um momento absorvido em outros de participar de um modo de vida. É por isto 

que em algumas línguas indígenas das américas um nome equivalente a este 

traduz o que os missionários chamavam e seguem chamando de fé ou de religião. 

Palavras que traduziam experiências tão vividas que nem precisavam existir como 

nomes separados de outros nomes da experiência cultural da vida da tribo. 

 Algumas vezes colonos davam a índios algumas moedas europeias de 

menor valor. Como dentro da tribo não havia um sistema de trocas que 

considerasse aquelas peças arredondadas de metal como dinheiro, elas eram 

usadas dentro de um outro campo de sentidos e de relações entre as pessoas. 

Valiam como fetiches, como objetos deslocados de um plano original de 

significados e de reciprocidades para um outro. Valiam como joias, como talismãs, 

não como dinheiro. A religião dada ou imposta era como um saco de moedas em 

um mundo onde não circula o dinheiro. 

 500 anos mais tarde os índios tentam dizer isto aos brancos cristãos. O que 

não pode ser partilhado entre sujeitos iguais que vivam entre eles a experiência 

das mesmas ou de culturas diferentes, não precisa ser dado porque não tem 

sentido. E não deve ser imposto, porque não tem razão. O que é dado sem haver 

sido trocado cria a dívida; o que é importo cria a dúvida. Ora, com uma ou com a 

outra não se fazem religiões que libertem o homem. 

 

3.  Aquele a quem nossos povos, em milênios de história... 

 

 Eleazar López Hernández é um índio Zapoteca e sacerdote católico no istmo 

de Tehuantepec, no México. Em setembro de 1991ele apresentou um documento a 

que deu o nome de : Aportes de los indígenas a las Iglesias com Ocasión del Vº. 

Centenário. A história mesma do documento já é notável. Um grupo de bispos 

mexicanos solicita ao Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas uns 

documentos que lhes facilitasse a reflexão. Considerou-se essa uma boa 

oportunidade para se “ouvir os próprios indígenas e o pedido do documento foi 

levado ao padre Zapoteca. Ele fez então uma recopilação cuidadosa de todos os 

pronunciamentos dos povos indígenas das américas nos últimos 6 anos. Elaborou 

um rascunho de documento que foi pessoalmente distribuído a diferentes pessoas: 
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líderes de movimentos indígenas independentes, leigos e religiosos católicos, 

sacerdotes indígenas. O pré-documento foi também entregue a organismos 

eclesiais mexicanos e internacionais, católicos e evangélicos comprometidos com a 

causa indígena. Vieram críticas e aportes e eles foram levados em consideração na 

escrita do documento final. 12 

O Aporte de los Indígenas a las Iglesias começa com a declaração muito 

enfática de que os povos indígenas não foram aniquilados depois de 500 anos de 

ações genocidas. Os índios são nas américas 50 milhões de pessoas falantes de 

mais de 500 línguas. 

 Assim como no passado a morte e a submissão foram a condição da 

incorporaç~o dos índios aos impérios mercantis transplantados para o “Novo 

Mundo”, assim também nos dias de hoje o preço pago para saírem os países 

periféricos de seu subdesenvolvimento é a “morte” das culturas populares. Os 

povos indígenas s~o hoje em dia “os mais pobres entre os pobres” no continente. 

Eles perderam terras e outras condições de uma sobrevivência harmoniosa, 

segundo os seus próprios princípios e digna, isto é: livre, autônoma e respeitada. 

 O documento não reconhece que uma perda de valores seja devida apenas a 

mudanças socioeconômicas necessárias à modernização das sociedades latino-

americanas. Identifica o que a UNESCO define como etnocídio: a destruição 

intencional de culturas étnicas minoritárias. 13 

 ... a modernização dos sistemas políticos e econômicos pretende liquidar 

definitivamente nossas culturas, argumentando que somente assim poderão as 

sociedades nacionais sobreviver e ceder a níveis maiores de progresso. 14 

 Há uma crítica implícita e ela merece a atenção. O suposto de uma 

modernização cujo modelo é, com evidência, o sistema capitalista avançado do 1º. 

Mundo, é o de que nações tidas como multiétnicas até agora (por incorporarem 

povos indígenas, negros e brancos ou pelo menos duas das três etnias e suas 

composições de pessoas, povos e culturas mestiças), deveriam tender a uma 

negação futura desta polissemia cultural. Porque: 1º. Existe um único modelo 

cultural adequado ao desenvolvimento socioeconômico e ele está dado na Europa 

Ocidental e em outras sociedades industriais avançadas, como os EEUU e o Japão; 

2º. as expressões culturais não-brancas são resíduos de tradicionalidade 

indesejáveis em um projeto futuro de desenvolvimento que deve inevitavelmente 

passar por uma difusão e uma hegemonia de padrões e valores de cultura 

compatíveis com as mudanças necessárias e ideologicamente impulsionadoras 

delas. 

 Esta ação uniformizadora significa o processo de submissão de diferentes 

culturas étnicas e populares a uma mesma cultura nacional. Esta cultura nacional 

deve mesclar símbolos, saberes e valores unificadores no âmbito da nação com os 

seus equivalentes transnacionais, nos termos em que uma cultura de massas  

difundida de maneira crescente por meios de comunicação como a televisão, pode 

ser o melhor exemplo. Esta ação intencional desqualifica em primeiro lugar a 
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própria multi-diferenciação cultural realizada pela coexistência de povos diversos 

em uma mesma solidária sociedade multiétnica. Em segundo lugar, ela atesta a 

minoridade de todas as culturas dos outros povos sociais, que não aquele 

resultante de um mesmo projeto uniformizador. Vejamos como esta crítica toma 

corpo quando o documento fala sobre a religião. 

 Tenhamos a coragem de assumir com os indígenas que as culturas tribais 

das américas não são resíduos, não são sobrevivências , não são sistemas 

guetificados de símbolos e significados. Elas são a experiência socialmente ativa de 

capacidades indígenas de afirmarem como cultura - uma língua, ritos e crenças, 

não esquecer, mas também códigos de regras e preceitos de orientação de 

condutas e reciprocidades configurados como um modo de vida próprio - a sua 

própria identidade. São algo vivo e intensamente interativo. O que há nelas de 

tradicional não é mais do que a permanente atualização do que é dinâmico nessas 

culturas e garante a sua possibilidade de diálogo com outras culturas e com a 

própria modernidade. Eis por onde é possível aos movimentos indígenas mais 

atuantes resgatar e explorar “as  possibilidades de luta que se encontram 

encerradas no dinamismo de nossas culturas ancestrais”. 15 

 Um paralelo entre a declaração dos aborígenes australianos e o documento 

do aporte dos indígenas às igrejas pode ser bastante revelador. Vimos que entre os 

australianos há uma oposição irreconciliável entre o sistema aborígene e o branco 

nas três dimensões de princípios que constituem os fundamentos do modo de vida 

tribal: a religião, a organização social e a economia. De maneira muito semelhante 

o aportes começa  por afirmar a densidade religiosa dos povos indígenas. É porque 

possuem uma compreensão religiosa do sentido harmônico de todas as coisas, 

mais ampla e profunda do que a maneira como muitos cristãos ocidentais vivem a 

sua fé, que aos índios e suas culturas é possível “inculturizar’ o que lhes é 

compatível na experiência indígena do cristianismo. Tidos pelos missionários em 

geral como imaturos, os índios reclamam serem culturas de maturidades religiosas 

que os brancos não alcançam compreender, porque o seu cristianismo é um 

sistema fechado, incapaz de pôr-se em diálogo com o outro, a não ser para reduzi-

lo à imagem que ele tem de Deus, da fé e da religião. Isto significa que se há uma 

possibilidade de compatibilização entre o cristianismo e a experiência religiosa 

multiforme dos povos indígenas das Américas, ela se realizará pelo que elas e seus 

sujeitos indígenas das Américas, ela se realizaria pelo que  sobra em tais religiões e 

não pelo que lhes falta. E também pelo que elas e seus sujeitos indígenas poderão 

vir a incorporar ao cristianismo, mais do que pelo que este tem a “dar” aos índios. 

Vejamos como isto é escrito: 

 No interior da Igreja, nós, indígenas, rechaçamos que se nos sigam 

considerando como pagãos e idólatras a quem é necessário conquistar para a fé. 

Não somos inimigos da Igreja e nem contrários a fé cristã. Nós cremos no único 

Deus verdadeiro que existe, aquele a quem nossos povos, através de milênios de 

história, foram descobrindo como Totatzin-Tonantzin, Pitao, Coração do céu da 
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Terra, Wira  Jocha, PaBa-Nana, AnKoré e outros apelativos com que o chamamos. 

Ele é o pai e a mãe de todos os povos, e pelo que vimos e ouvimos, é também o Pai 

de Nosso Senhor Jesus cristo. Por isso mesmo, para sermos cristão e para 

exercermos algum ministério na Igreja, não devem obrigarmos a renunciar a la 

experiência religiosa de nossos povos, porque com uma tal pressão o que se 

consegue é roubarmos toda a possibilidade de autoafirmação pessoal, tornar-nos 

esquizofrênicos e obrigarmos a usar as máscaras com que encobrimos a nossa 

verdadeira identidade. Isto nós denunciamos, religiosas, sacerdotes e pastores 

indígenas católicos e protestantes. É necessário colocar de imediato em prática o 

que já se sustenta nas igrejas a nível de documentos: que a conversão a fé cristã 

não significa uma destruição da identidade cultural da mesma com o Evangelho. 

(cfr. João Paulo II, Redemptor Hominis, 12). 

 Somos, povos indígenas, profundamente religiosos, muito mais do que os 

mestiços e os modernos; porque entendemos a globalidade da existência em uma 

relação harmônica com a natureza e em vinculação radical com a dignidade. Por 

isso em nós as propostas evangélicas transmitidas pelos missionários encontraram 

a maior ressonância, e nós as inculturizamos, em meio a não poucas 

contrariedades com os membros não indígenas das igrejas. Em um futuro próximo 

talvez sejamos, os indígenas, o único espaço onde as igrejas seguirão tendo 

ressonância, pois tal como caminham as coisas, por seu ateísmo teórico e prático as 

sociedades pós-modernas seguramente em pouco tempo terão colocado fora de 

seu seio a religião e até mesmo a Deus. 16 

 Parece estranho e não é. Muito longe do mundo indígena das américas, os 

aborígenes australianos dizem do governo quase a mesma coisa que acabamos de 

ver sendo dita pelos americanos sobre a igreja. 

 Cremos que o governo determinou quais são os valores que devem 

prevalecer em nossas comunidades e, desse modo, o conflito entre os aborígenes e 

os australianos fica declarado. 17 

 Há um ardiloso contraste entre a maneira como os índios insistem em se 

conceberem a si mesmos, pensando e vivendo a religião e sendo submetidos a se 

relacionarem com os brancos através dela, e a maneira como eles concebem as 

ações e as intensões dos homens brancos quanto a isto. Ela é muito clara em 

depoimentos que nos chegam desde o passado, como o lamento dos sacerdotes 

astecas, cujas palavras nos devem estar ainda quentes nos ouvidos e no coração. 

No entanto nem sempre este contraste tem sido considerado, porque as pessoas de 

algum modo envolvidas com a causa indígena fazem quase sempre uma leitura 

muito radical dos fatos históricos e também uma leitura unilateral do ponto de 

vista dos próprios documentos dos  movimentos indígenas a este respeito. A tal 

ponto considera-se que os brancos realizaram uma catequese imposta a 

empregarem estratégias de violência simbólica aliadas a artimanhas de pura e 

simples violação física e social de pessoas e grupos, que se esquece algo de que já 

falei brevemente aqui, mas a que é importante voltar agora. Não há dúvida de que 
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durante todo o período colonial na América Latina era-se católico ou marginal. 

Mesmo a outros brancos as alternativas confessionais eram muito poucas e quase 

sempre perigosas, fora a declaradamente católica. Na América portuguesa as lutas 

contra “invasores” holandeses e franceses que por algum tempo dominaram 

pequenos pontos da colônia, eram abertamente guerras contra os hereges. Muitos 

anos mais tarde visitações do Santo Ofício investigavam na Bahia supostos judeus 

ou neocristãos judaizantes. Isto em um domínio europeu onde por várias 

circunstâncias a presença oficial da Igreja foi sempre muito menor do que em toda 

a América Espanhola. Por força do Regime do Padroado, fruto de acordos forçados 

entre a Santa Sé e a Coroa Portuguesa, o domínio direto do Reino sobre a religião 

era bastante intenso. Provavelmente nenhuma outra colônia da América do Sul 

terá vivido durante quase 400 anos um catolicismo tão desbragadamente laico. 

 Este mesmo catolicismo deixava os escravos negros trazidos da África aos 

cuidados dos padres seculares, muitas vezes mais preocupados com minas de ouro 

e diamantes do que com almas escuras a salvar. Os escravos eram convertidos em 

massa por imposição legal, no próprio “navio negreiro” da viagem maldita que os 

trazia de suas terras em África ao Brasil. Eram batizados no momento da chegada e 

a partir daí se os considerava cristãos católicos, mesmo sabendo-se que por toda a 

parte eles preservavam algumas adaptações de seus antigos cultos aos orixás. A 

presença deles no mundo religioso brasileiro é significativa até hoje e não há sinais 

de que esteja decadente. 18 

 Do trabalho missionário de catequese indígena encarregavam-se os padres 

regulares. Eram eles jesuítas, carmelitas e em menor escala, franciscanos. Frente 

aos padres seculares ocupados de brancos e negros, estes sacerdotes responsáveis 

por índios e brancos eram a elite da vida religiosa e mesmo da vida cultural da 

Colônia. Existe no Brasil um reconhecimento de que mesmo os defensores mais 

envolvidos com a defesa dos indígenas, nunca deram uma igual importância aos  

direitos dos negros, indígenas de um outro continente. Do mesmo modo como na 

América do Norte e em colônias da América Espanhola, no Brasil a escravidão dos 

indígenas não era concebida pela mesma Igreja Católica, que não costumava 

questionar a escravidão de pessoas e povos africanos no Brasil. 

 Aos escravos negros a religião era literalmente imposta como um ato de 

poder estabelecido, a tal ponto fora de um diálogo entre pessoas e grupos sociais, 

que não existia cuidado algum com a vida cristã dos negros. M exemplo simples. 

Desde os primeiros anos da atividade missionária no Brasil os padres europeus 

preocupam-se em aprender as línguas indígenas e em conhecer os seus costumes 

culturais. Serão os primeiros gramáticos do Tupi e os melhores cronistas do modo 

de ser os indígenas. Isto nunca aconteceu para com os escravos que não chegaram 

a ter qualquer gramática de suas línguas elaborada no Brasil. 

 A ação missionária foi um projeto imposto pela metrópole. Mas oposta ao 

que aconteceu com negros escravos, a sua proposta aos índios ocultava a realidade 

do poder e acentuava a da doação. A fé cristã era dada e nada podia ser mais 
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importante do que este ato generoso, estendido de um muundo ao outro, porque 

ela era a porta de entrada única ao caminho também único de salvação de todas as 

pessoas. Mas aqui o ardil da dádiva esconde os termos de sua violência, em alguma 

coisa maiores do que se a fé cristã fosse, como aos escravos africanos, uma 

imposição simbólica pura e simples. 

 Postas face a face, as duas visões culturais de si mesmo e de outro através 

da religião são opostas da seguinte maneira. Do ponto de vista branco existe uma 

desigualdade natural, realizada ao longo da história e como cultura entre ele e o 

índio. Esta desigualdade impede a troca entre ambos, mas da parte do colonizador 

obriga à doação, à dádiva. Sendo já em princípio desqualificada, a cultura indígena 

não tem nada a dar e tem tudo a receber. Se esta idéia essencial faz sentido, então o 

caráter de imposição não está tanto no uso da violência militar, social ou simbólica 

(em geral as três, interligadas) mas na absoluta negação da reciprocidade entre os 

dois lados no processo de conversão. Logo, a impossibilidade de partilha entre 

iguais solidários no produto cultural da fé: uma mesma religião. 

 Do ponto de vista indígena, tanto entre ele e os brancos, quanto entre todos 

os diversos grupos culturais indígenas, existem diferenças que obrigam à troca 

recíproca e inviabilizam a pura e simples doação gratuita, a dádiva 19.  Não apenas 

entre bens, serviços e significados todos os sujeitos e grupos coletivos tem algo a 

dar em troca de algo recebido, como esta é a única possibilidade de serem 

estabelecidos relacionamentos relevantes e desejados entre os humanos. Entre os 

homens e a natureza, sabemos. E as trocas de parte a parte entre categorias de 

pessoas sóciais são a metáfora de trocas ancestrais fundantes entre os humanos e 

outros seres do mundo natural. É isto o que explica o sentido da idéia de uma 

multiplicidade de religiões diferentes, que com ritos e símbolos desiguais tornem 

viva a fé e cultural a experiência de cada uma religião, em sua peculiaridade não 

redutível à do outro, ainda que todas possam estar dirigidas aos mesmos seres e 

princípios geradores e reguladores da ordem do mundo, do sentido da vida e do 

destino das pessoas. Ao proporem como d|diva o “eis que vos chega a Boa Nova” - 

a fórmula exclusiva de uma única mensagem de orientação de vida perfeita e de 

salvação do princípio individual imorredouro - o projeto missionário estabelecia 

na desqualificação do indígena como um ser privado de sentido até o momento da 

sua conversão, a própria negação do fundamento do cristianismo. Até hoje os 

índios falam sobre isto. Ao proporem um único Deus salvador e ao satanizarem 

todos os outros, eles o afirmam pelo seu avesso: a intolerância alheia à 

reciprocidade e a dádiva realizada sobre a negação do valor do outro e sua cultura. 

 Os índios são radicalmente com a proposta crist~ segundo a qual “na casa de 

meu pai h| muitas moradas”. Isto quer dizer que n~o h| lugar único de realizaç~o 

de seres salvos por haverem finalmente sido reduzidos todos a um modelo único 

de ser humano. Há uma diversidade de lugares para que cada pessoa ou povo se 

veja realizando-se plenamente na afirmação de sua liberdade como reiteração 
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amorosa de uma diferença, fundamento e sentido da troca, que os cristãos 

preferem chamar de diálogo e associar ao exercício do pleno amor do outro. 

 Eis que se de um lado temos o primado da desigualdade que substitui a 

troca pela dádiva, desqualificada o outro até vê-lo transformado no espelho 

imperfeito de si mesmo e termina por afirmar como horizonte a unicidade de um 

todo, de outro lado teremos o primado da diferença que nega a doação unilateral e 

obriga todas as relações, dentro e fora do campo da religião, serem regidas por 

teias de trocas recíprocas cujo resultado é uma unidade multiforme de todos, sem 

a redução necessária de uns aos outros. De uns em outros. Esta é também a razão 

pela qual algumas  vezes em tantos anos os índios veem-se obrigados a dizerem 

aos cristãos que por debaixo das aparências, eles são melhores cristãos do que os 

cristãos. 

Apesar da agressão que temos sofrido durante os 500 anos e apesar do 

perigo de extinção a que estamos submetidos na atual conjuntura, seguimos, os 

povo indígenas, tendo esperanças; porque acreditamos na bondade inata da 

natureza e dos seres humanos, porquanto todos, ao provirmos do mesmo pai e da 

mesma mãe pertencemos à mesma família, somos irmãos. Por isso mesmo, ainda 

hoje seguimos sustentando que os homens brancos e barbados que chegam e 

chegam {s nossas terras s~o “Teules”, ou seja, divinos, porque vêm de Deus; e como 

tais os seguimos tratando. Não somos nós quem lhes negamos a sua procedência 

divina. São eles mesmos os que seguidamente esquecem a sua vinculação radical a 

Deus, e ao tratarmos como escravos, negam com os fatos a irmandade de origem 

que nos une 20. 

 Primeira conclusão. Tudo e todos estão envolvidos em uma teia cósmica e 

social de gestos de troca de parte a parte. Eis a vocação da vida de todos os seres. 

Eis a essência do ensino do pensamento religioso dos povos indígenas. Eis o 

esquecimento dos cristãos nas américas. Ou eles se integram neste imenso sentido 

recíproco da realidade do ser, ou será aos índios até mesmo impossível 

compreendê-los. 

 Segunda conclusão. Ser parte deste fluxo obriga os cristãos a uma conversão 

radical. Uma conversão a que, se o sentido religioso do ser de cada um é reiteração 

generosa e fecunda de sua própria experiência de um Deus? Conversão a nenhum 

outro, a eles mesmos, através do reconhecimento dos outros como seus diferentes 

irmanados. A consequência disto deverá ser um falar menos ao índio e falar mais 

com ele. Falar também em seu nome, quando isto for necessário. 

   

Para alguns pastores uma tal receptividade não é mais do que uma 
atitude conjuntural por causa do Vº Centenário da Evangelização. 
Mas para outros, os que souberam assumir a causa dos indígenas 
como sua própria causa e ainda mais, como causa do cristo, ela 
significa uma verdadeira conversão de coração para com os mais 
pobres, para chegar a serem intérpretes e confidentes de nossos 
povos. 21 
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4. as igrejas e a religião em outros depoimentos indígenas 

 

 A conclusão do documento de Eleazar Lopez é um convite aos pastores da 

Igreja a que lidam com os índios, tornados ou não cristãos, a partir de uma atitude 

de reconciliação que se até hoje não existe, é por causa dos próprios brancos, 

incluídos aí os cristãos e missionários para quem a única maneira de estar com o 

índio é fazer-se seu tutor. Se debaixo de muitos nomes existe um único Des comum, 

não há porque haver desigualdade de poderes entre os povos, em seu nome, ainda 

que devam haver diferenças de ministérios. Se o próprio Deus cristão abole o 

direito à opressão e toma os pobres como o modelo do humano e o sujeito 

preferencial da salvação, a sua igreja está obrigada a estabelecer com os oprimidos 

e os povos postos à margem das sociedades modernas um pacto baseado na 

confiança e no direito à plena autonomia, a começar pela própria religião. 

 Este voltar-se ao índio como um igual social com direito à diferença cultural 

implica o apoio decidido aos “processos indígenas” de luta pela recuperaç~o de 

suas terras, de afirmação da cidadania de suas culturas entre as outras e de 

inculturação do Evangelho. Se, existem índios convertidos ao cristianismo, isto cria 

um fato novo que os indígenas propõem aos brancos. O apoio à conquista de 

formas cristãs próprias de crença e de vida e ao surgimento de igrejas particulares 

de culturas indígenas, com as suas próprias hierarquias, as suas liturgias e 

organizações locais de vivência coletiva da experiência da fé. Não se pode crer em 

uma igreja que desafia o homem à liberdade, e ser tutelado pelas igrejas que 

acreditam serem o sinal da presença de seu Deus entre os homens. Os índios 

parecem saber disto, os brancos esquecem. 22 

 Entre os documentos dos movimentos e grupos indígenas existem os que 

foram convocados pelas igrejas e falam a elas, e os que falam por sua própria conta. 

Entre estes últimos alguns reconhecem uma possível contribuição do cristianismo 

e de suas igrejas à questão indígena. Outros reconhecem uma polaridade 

irreconciliável, como a declaração australiana, e não aceitam nem a história oficial 

das igrejas cristãs no continente, nem a possibilidade de uma presença cristã na 

causa indígena. Porque antes como agora ela representa a reduç~o da “vis~o das 

coisas” ao ponto de vista colonizador do homem branco; porque no limite ela é 

sempre uma forma tutelar de lidar com o outro étnico. Mesmo quando não é 

imposta, volta a ser a doação a um outro, menor. 

 Retomemos esta breve viagem entre documentos dos índios às igrejas e a 

pessoas cristãs ou não, considerando dois que podem ser tomados como bons 

exemplos das duas direções. O primeiro é o: Nossa posiç~o ante o “descubrimento” 

da américa, elaborado em Lima, em março de 1987 pelo CISA. 23    O segundo é o 

Manifesto dos Povos Indígenas, elaborado por índios reunidos entre 30 de junho e 

6 de julho em Quito, durante a IIª. Consulta Ecumênica de Pastoral Indígena Latino-

americana. 
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Consolo da Bem-aventura celestial nunca nos faltou. A Igreja Católica e as 

novas ordens religiosas que pulam entre os nossos povos pregando-lhes que 

tenhamos paciência e resignação ante uma providência divina que nos fez índios e 

por isso pobres, conseguem convencer a muitos de nossos irmãos. Para os que tem 

vislumbrado alguma saída na análise social e política, a igreja também nos dá a sua 

resposta: a famosa Teologia da Libertação, um intento perverso de submeter a 

nálise das injustiças à esperança divina, à expectativa de que um Deus bom e 

branco se compadeça de nós. 24 

 Isto é o que declara o documento do Conselho Índio da América do Sul, 

levando a impossibilidade de uma participação das igrejas cristãs a um ponto 

extremo. Em si mesma a igreja é uma instituição ocidental e colonizadora sempre 

tutelar. Se de um ponto de vista teológico-cultural o relacionamento entre o 

cristianismo e as diferentes religiões difíceis foi e segue sendo difícil, é porque ele 

provém de igrejas de uma lógica da dádiva enquanto elas participam de sistemas 

de crença fundados em uma ética de troca. De um modo mais acentuado a mesma 

impossibilidade é tomada em termos políticos. Ao ver do documento, mesmo a 

Teologia da Libertação não consegue escapar de contrapor a um projeto indígena 

libertador o deslocamento do momento da justiça para uma outra dimensão fora 

do lugar social e do tempo histórico em que as relações entre os brancos e os 

índios reproduzem a experiência da opressão. Diante dela ou as igrejas são a 

própria teologia da dominação, ou quando se colocam do lado dos pobres e 

dominados ainda fazem isto pensando do ponto de vista do dominador e, portanto, 

participando do seu projeto hegemônico. 

 J| que no seu todo e sempre a “sociedade branca” e suas igrejas est~o 

contrariados a uma possibilidade de verdadeira afirmação política e cultural dos 

povos indígenas, é somente neles, em sua organização e na sua capacidade de fazer 

frente ao domínio e conquistar espaços e direitos próprios, a começar pela 

reconquista das terras usurpadas, que será possível reconstruir uma autonomia 

indígena, livre da hegemonia branca de que as igrejas são - umas definidamente, 

outras confusamente - porta-vozes. 25 

 Seria possível atribuir a radicalidade do documento do CISA à mesma 

dificuldade que os índios encontraram nos europeus: perceber na uniformidade 

aparente (todos são índios) a diversidade evidente (mas cada um a seu modo). As 

igrejas são consideradas no seu todo como uma experiência cristã situada fora da 

história e, portanto, igual hoje a como foi no passado. No entanto, é preciso 

perguntar se pelo menos em dois aspectos a crítica globalizante do documento não 

teria fundamento. Primeiro em que mesmo a Teologia da Libertação experimenta 

uma dificuldade muito grande pensar e pensa-se fora dos limites de uma lógica 

cristã ocidental, onde, vimos sumariamente, os próprios significados essenciais, 

como os atributos ao homem, à vida, ao mundo e ao modo como os seres são e se 

relacionam histórica, cósmica e naturalmente, são incompatíveis com uma ampla 

“vis~o indígena” 26. Segundo em que teologias como a da “libertaç~o” ou da 
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“inculturaç~o” representam aos olhos dos povos minorit|rios experiências 

igualmente, “de minorias”. Também por esta raz~o entre movimentos sociais e 

étnicos existem possibilidades reais de partilha em uma mesma causa libertadora. 

No entanto, a igreja católica e as igrejas evangélicas procedem historicamente 

colocando à sua margem tais experiências coletivas de se ser e pensar como um 

crist~o. Existem sempre “Bartolomeus” de Las Casas, mas o tributo pago pelos 

povos indígenas do passado e do presente por sua submissão imposta a ordens 

sociais cuja retórica de sentidos é possível aos cristãos compreenderem os povos 

indígenas em suas culturas e nas suas religiões, afirmando na radicalidade 

recíproca deste gesto a essência de seu cristianismo (pelo menos tal como os 

índios querem supor o que seja o cristianismo), outros movimentos indígenas se 

perguntam se é possível um projeto libertador indígena associado a qualquer tipo 

de teologia ou prática eclesial cristã. 

 O Manifesto dos Povos Indígenas parte de um reconhecimento semelhante. 

No entanto, ele procura criar diferenças entre modos cristãos de colocar-se com o 

índio e partilhar de suas lutas por liberdade e justiça. Transcrevo algumas 

passagens: a primeira da síntese dos motivos de recusa de participação em 

qualquer “festejo do Vº Centen|rio”; os outros das recomendações feitas às igrejas 

cristãs e da conclusão do documento. 

Em todo este processo de destruição e aniquilamento, em aliança com o poder 

temporal, a Igreja Católica e outras Igrejas, e muito recentemente as seitas e 

corporações religiosas, foram e seguem sendo instrumentos de submissão 

ideológico e religioso de nossos povos. Consequentemente, os índios do 

documento exigem das igrejas o seguinte: 

 

O término de uma evangelização, de acompanhamento, diálogo e 
respeito, frente a nossas lutas, crenças e práticas religiosas.  
A unidade das igrejas para uma pastoral ecumênica e contra a 
penetração de seitas e corporações religiosas divisionistas e 
destruidoras de nossas culturas. 
Finalmente, proclamamos a nossa esperança de que somente a 
unidade na diversidade das nacionalidades indígenas da América, 
com base na autoafirmação de nossa identidade, haverá de 
conduzir-nos, em unidade com os outros setores oprimidos, a 
verdadeira autodeterminação e liberação integral de nossos povos. 
27. 
 

O documento de Quito foi redigido por  uma  comissão  de  indígenas  

participantes do Iº Encontro Continental de Povos Índios, reunidos entre 17 e 21 de 

julho de 1990. Do Encontro resultou também um Mandato dos Povos Índios de 

América. 28  

 Tal como em outros documentos indígenas, a liberdade define-se através da 

autodeterminação e ela vai da recuperação das terras dos índios e demais 



82 

 

condições ancestrais de vida ao exercício pleno e não tutelado de todas as 

dimensões da vida cultural. O documento convoca os povos indígenas a 

“marcharem juntos” com os camponeses, os operários, as pessoas de outros 

setores marginalizados, “os intelectuais comprometidos com a nossa causa”, para a 

destruição do sistema vigente, opressor, e a construção de uma outra sociedade: 

“pluralista, democr|tica e humana” 29.    

Ele reconhece então uma luta comum entre índios e não-índios de que 

resulte um tipo de sociedade que abolindo as desigualdades torne de novo viável a 

diversidade de experiências e destinos dentro dela. Eis que, aqui, a sociedade 

democrática é pluralista, multiétnica. 

 Nela, a conquista indígena envolve todas as dimensões dos modos de vida 

próprios: a relação com a natureza, a organização propriamente tribal da economia 

e da vida social, a din}mica da vida comunit|ria, a educaç~o as “formas de vida 

espiritual”. 

 Voltemos um olhar atento a isto. Uma listagem repetida em vários 

documentos, em que o protesto vai do direito à terra à autonomia religiosa, atenta 

para um intercâmbio de relações diferente do que se consideram como sujeitos de 

uma mesma sociedade. Negros do Brasil, do Peru e da Colômbia reclamam os seus 

direitos à igualdade e à autonomia. Reclamam também a liberdade os seus direitos 

à igualdade e à autonomia. Reclamam também a liberdade de seus cultos e o 

reconhecimento de identidades étnicas próprias e expressões de cultura 

peculiares. Mas a não ser em casos raros, quando isto está em questão - como no 

caso da resistência de comunidades rurais negras do Brasil pela preservação de 

suas terras - não há uma intenção de reconquista de terras, porque não se 

associam os fundamentos de uma vida do negro na América Latina à conquista de 

um território onde ele realize uma experiência de vida de tipo tribal. Mas é isto o 

que os povos indígenas querem preservar, ou querem mesmo recuperar. Eles 

sabem que a plenitude de suas conquistas realiza-se no lugar natural e no lugar 

social da possibilidade de vivência plena do modo indígena de ser, em qualquer 

uma das suas expressões: a tribo, a nação indígena. 30 

 Outros documentos não diriam mensagens diferentes. Entre tons e desafios 

diversos todos eles no entanto acentuam as mesmas relações adequadas entre as 

igrejas cristãs e os povos tribais. Que elas não sejam mais catequéticas, mas 

evangelizadoras, num sentido de presença solidária que negue qualquer intenção 

de desqualificar os valores espirituais indígenas e de propor outros. 31  Que elas 

deixem de se servir dos índios para a “expans~o de sua fé”  e se coloquem a serviço 

dos seus povos, envolvendo-se com o que é de fato essencial para a conquista dos 

direitos ancestrais. 

 Se isto for feito de uma maneira consequente e eficaz, os cristãos devem 

saber que irão perder subalternos em troca de iguais solidários. O envolvimento 

das igrejas com a essência da causa indígena não sugere apenas o reconhecimento 

da cultura dos povos e da relação que existe entre a autonomia e a vivência plena 
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de seus valores espirituais. Por tudo o que vimos até aqui, este envolvimento 

obriga, do ponto de vista do convite dos índios aos brancos, a participação em 

movimentos de conquistas muito concretas, que uma vez alcançadas recolocarão 

nas próprias mãos do índio o destino de suas vidas e de suas espiritualidades. 

 Eis o tempo antecipado como uma proposta nos documentos indígenas, em 

que será absoluta a inutilidade da tutela e a doação unilateral de bens, de serviços 

e de sentidos de vida. A idéia da conversão estará finalmente privada de seu 

próprio sentido. Quando tudo puderem ser trocadas solidárias entre iguais 

diferenciados, a paz que os cristãos buscam sem achar no tipo de mundo onde ela 

não tem podido existir, talvez venha a reinar finalmente. E o seu mesmo qualquer 

Deus de muitos nomes poderá ser louvado de muitas maneiras diferentes. Perdido 

o valor da unidade imposta do todo, todos serão livremente tudo. E este será o 

sentido do amor. 

 

Notas e bibliografia 

 

1. Memória Quechua de la Conquista, de uma compilação de Miguel Léon Portilla. Chegou 

às minhas mãos em um volante de calendário sem mais dados. Mas do mesmo autor 

mexicano sugiro a leitura de: Culturas en peligro, Alianza Editorial Mexicana, 1976, México. 

 

2. Recopilação do mesmo autor acima, mas também sem maiores informações: Memória 

Nahuatl de la Conquista, parte final da fala dos sacerdotes astecas aos missionários 

espanhóis. 

 

3. A Europa se descobre com a América. A Europa descobre-se a si mesma com a América. 

Ao mesmo tempo em que impérios, nações e povos das 3 américas começarão a enfrentar 

o problema da ameaça real da perda de suas identidades, quando não, de suas próprias 

existências a conquista das américas, da África e da Oceania dará aos europeus um novo 

conhecimento do planeta e um deslocamento ideológico de sua centralidade do Oriente 

para a Europa às custas do Ocidente. Depois das vitórias militares dos castelhanos sobre 

os mouros, é com a conquista da América que a Europa deixará de ser o centro da história. 

Deveríamos perguntar a que ponto a atitude “mission|ria” da Conquista n~o é uma 

decorrência do momento de identidade que o homem europeu e especialmente o ibérico 

vive, quando encontra os índios e começa a interatuar com ele. 

 

4. Declaração dos aborígenes australianos sobre a ideologia, a filosofia e as terras indígenas, 

1981. Documento apresentado à Conferência Internacional de Organizações Não-

Governamentais acerca das populações Indígenas e a terra, Nações Unidas, Genebra, 1981. 

Ver em: Os  Direitos dos índios - ensaios e documentos, editado por Manuela Carneiro da 

Cunha, Editora Brasiliense, 1987, São Paulo. Pgs. 183 a 188. 

 

5. Documento dos australianos, pg. 185 

6. Documento dos australianos, pg. 185 
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7. Ora, é bem neste ponto que os aborígenes australianos acompanham os índios de outras 

latitudes em atribuir aos homens brancos e suas concepções de mundo um materialismo 

b|sico. Para “os brancos” Deus é puro espírito, assim como os seus anjos; os homens s~o 

dotados de corpo e espírito; a natureza constitui-se apenas de matéria e de energia, onde 

dificilmente reconhecemos uma dimensão espiritual. Claro, desde as tradições mais 

remotas, como entre os filósofos gregos, a teologias modernas, como a de Teilhard de 

Chardin (na verdade mais uma paleontologia que reflete sobre o mundo, deus e os 

homens) existem exceções. Mas elas são raras e uma oposição persistente entre realismo e 

idealismo em nossas filosofias é apenas um de nossos dilemas de pensamento e orientação 

da vida. Como a natureza não possui espírito, consciência de si mesma e sentido em si, é 

possível e lógico lidar com ela como coisa. Como círculos e dimensões de objetos não 

dotados de subjetividade. A natureza apropriada pelo homem segundo suas intenções 

unilaterais reage ao homem, mas não interage com ele. Para a filosofia aborígene, homens 

e natureza são ambos matéria e espírito, porque não são mais do que parcelas 

diferenciadas de um mesmo todo. Por isto uma ”moeda Invisível” pode passar de um 

homem ao outro através de um objeto de troca. São ambos dotados de subjetividade e 

intenção. Por isso só é possível relacionar-se com animais e montanhas como num 

intercâmbio entre seres dotados de sentido, de um lado e do outro da relação. Já que o 

mundo natural possui um sentido em si mesmo e não só no pensamento do homem, ele 

não reage aos homens, troca com eles e insere os seus seres na subjetividade humana e na 

sociedade humana. Por isto, sem as metáforas dos nossos poetas, a terra pode ser mãe e os 

animais irmãos, como o vento ou as estrelas. 

 

8. Continuemos. Por isto mesmo, para o aborígene australiano uma ética do ambiente 

derivada de uma lógica indígena da natureza é tão qualitativamente diferente das nossas. 

Por isto é impensável comerciar a terra e tratá-la utilitariamente. Ela não somente é viva, 

mas é a fonte da vida e o lugar do retorno do espírito vivo do morto ao lugar espiritual da 

natureza, na terra. Ela n~o é fonte inesgot|vel de vida porque contém “naturalmente” os 

elementos de sua geraç~o e manutenç~o “material”, mas porque realiza com os humanos e 

todos os outros seres o círculo das reciprocidades espirituais e materiais que além de 

tornarem a vida possível, tornam-na significativa. Para nós um cemitério pode ser um 

lugar de afeto, porque ali estão enterrados meus parentes e amigos queridos. Mas a 20 

metros, um outro terreno fora de seus muros pode ter apenas um valor utilitário. Para o 

aborígene a matéria da terra transforma a do corpo do morto, enquanto o seu espírito 

abriga o retorno do espírito da pessoa morta. Há locais mais reservadamente sagrados, 

mas toda a terra é sagrada. Documento dos australianos, pg. 185. 

 

9. Documento dos australianos, pg. 186. 

 

10. Documento dos australianos, pg. 186 e 187. 

 

11. Documento dos australianos, pg. 187. 

 

12. Tenho comigo uma cópia xerox que me foi enviada por Diego Irarrazaval, desde o 

Instituto de estudos Aymaras, em Puno, no Peru. Não saberia citar alguma publicação onde 

ele tenha sido inserido. 



85 

 

 

13. Os reconhecimentos de histórias passadas e presentes de etnocídios não são criações 

teóricas de antropólogos ou exageros de um protesto dos povos indígenas. Falando 

propriamente sobre a América Latina, a Declaração de San José da UNESCO em 1981 diz 

isto: Há alguns anos vem se desenvolvendo em forma crescente em diferentes fóruns 

internacionais a problemática da perda de identidade cultural das populações indígenas 

da América Latina. Este processo complexo, que tem raízes históricas, sociais, políticas e 

econômicas, tem sido qualificado de etnocídio. 

 O etnocídio significa que se nega a um grupo étnico, coletiva ou individualmente, o 

direito de desfrutar, desenvolver e transmitir a sua própria cultura e sua própria língua. 

Isto significa uma forma extrema de violação maciça dos direitos humanos, 

particularmente do direito dos grupos étnicos com respeito à sua identidade cultural, tal 

como estabelecem numerosas declarações, pactos e convenções das nações Unidas e seus 

organismos especializados, como também o fazem diversos organismos especializaados, 

como também o fazem diversos organismos regionais intergovernamentais e numerosas 

organizações não governamentais. 

 No plano das recomendações a declaração de San José, ao mesmo tempo em que 

proclama a urgência de se deter o etnocídio em todo o mundo sugere o oportuno conceito 

de etnodesenvolvimento. Ele não é mais do que os documentos indígenas tem exigido, com 

outras palavras. 

 De forma cada vez mais insistente, as organizações representativas dos diversos 

grupos indígenas na América Latina e os especialistas no tema de que tratamos tem 

proclamado a necessidade de deter o etnocídio e de por em marcha um processo de 

autêntico etnodesenvolvimento, isto é, o estabelecimento e a aplicação de políticas 

tendentes a garantir aos grupos étnicos o livre exercício de sua própria cultura. 

 

Desde a invasão europeia os povos indígenas da América viram negada ou 
distorcida sua história, apesar de suas grandes contribuições ao progresso da 
humanidade, o que chegou a significar a negação de sua existência. Repudiamos 
esta inaceitável falsificação. 
... 
Constituem parte essencial do patrimônio cultural destes povos sua filosofia de 
vida e suas experiências, conhecimentos e sucessos acumulados historicamente 
nas esferas culturais, sociais, políticas, jurídicas, científicas e tecnológicas, e por 
isso tudo, tem direito ao acesso, à utilização, à difusão e a transmissão de todo o 
seu patrimônio (Declaração de San José - UNESCO, in, Manuela Carneiro da 
Cunha, op cit. Pgs. 199 a 201). 

 

14. Aportes de los Indígenas a las Iglesias com ocasión del Vº. Centenário, elaborado por 

Eleazar López Hernandez, no México, em setembro de 1991. Pg. 1 

 

15. Aporte de los Indígenas, pg. 2 

 

16. Aporte de los Indígenas, pg. 2 

 

17. Documento dos australianos, pg. 185. Um parágrafo do documento merece ser ainda 

transcrito aqui. Ele é um testemunho eloquente de um efeito do circuito do etnocídio e da 
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maneira como os povos testemunho se reconhecem preservando no espírito e na memória 

o que muitas vezes já não existe mais como uma experiência social da cultura. 

 

O problema era que se qualquer um dos elementos do sistema (o sistema aborígene em 

seus três princípios, não esquecer-CRB) fosse destruído, o círculo da perfeição romper-se-

ia. Há 194 anos o círculo se rompeu e nas áreas austrais do continente nossa sociedade foi 

destruída. O equilíbrio e a harmonia se perderam, mas a força deles continuou vivendo 

dentro de nós, os sobreviventes, e deu origem à identidade que levamos conosco até o 

século XX e mais além. É essa identidade que nos diferencia de qualquer outra pessoa que 

vive em nossa terra. É essa identidade que faz de nós o que somos. (187) 

 

18. Sobre as dimensões diversas da presença de africanos nas américas e a herança de 

suas religiões, a leitura de alguns estudos de Roger bastide poderia ser muito oportuna. 

Las Américas Negras - las civilizaciones africanas en el Nuevo Mundo, Alianza Editorial, 

Madrid, 1969; Les Religiones Africaines au Brésil, PUF, Paris, 1961. 

 

19. Ou, como no Ensaio sobre a Dádiva, Marcel Mauss, 

 

No fundo, são misturas. Misturam-se as almas nas coisas; misturam-se as coisas nas almas. 

Misturam-se as vidas, e é assim que as pessoas e as coisas misturadas saem cada qual de 

sua esfera e se misturam: o que é precisamente o contrato e a troca. Ensaio sobre a Dádiva, 

capítulo de Sociologia e Antropologia, EPU/EDUSP, São Paulo, 1974, pg. 182. 

 

20. Aporte de los Indígenas, pg. 3 

 

21. Esta observação religiosa aparentemente heterodoxa está de acordo com o Documento 

de Puebla: Mensaje a los pueblos latinoamericanos, pg. 3. 

 

22. Aporte de los Indígenas, pg. 5 

Assim, a Declaración sobre la Celebración de los 500 años de Evangelización en América  

Latina, diz isto, em seu item 3:  

 

 Que os diversos grupos cristãos pratiquem o verdadeiro evangelho, em diálogo 

liberador, respeitando a visão e expressão dos povos; para que não seja utilizado nem 

sirva como poder de dominação (Cochabamba, 30 de maio de 1989. Ver em: 

WINAYC’ANCHA = LUZ ETERNA, dez. 1989, ano 2 nº. 2, pg. 11. 

 

23. CISA, Consejo Indio de Sud América, Nuestra Posición Ante el “Descubrimento” de 

América, capítulo do livro: 1492/1992 - a los 500 años del Choque de Dos Mundos - balance e 

prospectiva, editado por Adolfo Colombres, Ediciones del Sol/CEHASS, México, 1989, pgs. 

41 a 45.  

 

24. Para que esta crítica radical não pareça estar dirigida somente às igrejas cristãs, 

transcrevo passagens do parágrafo seguinte: 

Os partidos políticos “criollos” usam métodos parecidos aos das igrejas: 
prometem para obter o nosso apoio e, uma vez acomodados no poder esquecem-
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se de nós. Isto inclui a esquerda, para quem não somos índios, mas “camponeses’ 
e a nossa salvação chegará com a revolução. Para os intelectuais somos “objeto 
de estudo”. A Antropologia definiu de alguma maneira o nosso lugar no mundo, 
sem dar-se conta de que os brancos são também para nós “exóticos”. Isto não 
quer dizer que não haja intelectuais honestos que dedicam grande parte de suas 
vidas a ajudar-nos a encontrar o caminho; mas o futuro depende apenas de 
nossas forças. CISA, Nuestra Posición, pg. 44. 

 

25. Sobre isto, um momento da Entrevista concedida por Nemésio Rodriguez a Jorge 

Cháves me parece muito oportuno. Nemésio é um antropólogo argentino hoje trabalhando 

no México. 

Um fato contemporâneo de fundamental relevo é a emergência, no cenário dos 
movimentos sociais na América, dos movimentos e organizações políticas dos 
povos indígenas. 
Dentro dos mesmos podem-se fazer três grandes divisões: uma, os grupos 
ideológicos; outra, o envolvimento de organizações de base étnica com sindicais; 
a terceira, as organizações de base étnica com propostas políticas e econômicas 
de desenvolvimento local, regional e nacional. 
Desde a minha perspectiva pessoal estas últimas são as mais importantes, já que 
entroncam sua atividade em perspectivas reais de poder e estabelecem relações 
políticas com organizações regionais e nacionais não indígenas, que com elas 
aspiram à definição de um projeto de desenvolvimento nacional, multiétnico, 
pluricultural, tecnologicamente apropriado, ecologicamente orientado, 
democraticamente sustentado e solidamente concebido. Nemésio Rodrigues, 
entrevista a Jorge Chaves em: A los 500 años ... pg. 120 
 

26. Lembro-me de uma conversa com Leonardo Boff de volta de um encontro sobre 

filosofias e espiritualidade ambientalistas. Ele reiterava que o cristianismo havia perdido 

há séculos uma dimensão cósmica essencial. Afogada por uma percepção marcadamente 

histórica do mundo e do destino da humanidade, a “cosmologia crist~” era pobre e possuía 

muito pouco para colocar em diálogo com outras religiões e outras espiritualidades, como 

a dos povos indígenas das américas. Esta dimensão presente, mas silenciada no 

cristianismo ocidental e mesmo na Teologia da Libertação, precisa ser resgatada com 

urgência. Assim, em Ecologia e Spiritualita, entre outros documentos e depoimentos, 

Leonardo Boff reforça este ponto de vista. 

O espírito inunda o universo e renova constantemente a estrutura do cosmo. Ele 
habita na sua criação, do mesmo modo como o filho eterno habita na 
humanidade de jesus. 
Os cristãos não tem dificuldade em compreender a encarnação com que o 
próprio Deus se faz homem e convive com o Destino humano. Isto não obstante 
sermos pouco sensíveis no perceber a habitação do espírito na criação. Isto daria 
aos cristãos o possuírem uma espiritualidade espontânea, cósmica, ligada à vida. 
Abraçando o mundo, abraçando Deus. Notiziário Della Rete Radie Resch, pg. 31 

 

27. Manifiesto de los Pueblos Indígenas - segunda consulta ecumênica de pastoral indígena 

latino-americana.  Elaborado por indígenas de 30 nacionalidades de 15 países da América 

latina reunidos em Quito, entre 30 de junho e 6 de julho de 1986, por ocasião da 2ª 

Consulta Ecumênica de Pastoral Indígena Latinoamericana. Doc. Xerox. 
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28.  Do Iº. Encontro Continental de Povos Indígenas, realizado em Quito de 17 a 21 de 

julho de 1990, com a participação de 300 delegados de cerca de 20 países do continente 

americano, foram elaborados um documento de resolução do encontro, conhecida como 

Declaração de Quito e um Mandato dos Povos Índios da América. 

Os trechos aqui transcritos foram retirados da versão em galego publicada entre as 

páginas 3 e 6 de Revista da Comissão Galega Contra o Vº. Centenário, nº. 7, fevereiro de 

1991. 

 

29. Declaração de Quito, pg. 3 

30. Declaração de Quito, pgs. 5 e 6. Transcrevo aqui os ítens 14 e 18 do mandato dos Povos 

Índios América. 

 

Exigimos dos governos e Igrejas a desocupação e entrega dos nossos territórios 
como um ato de reparação dos 500 anos de genocídio e etnocídio; do mesmo 
modo, exigimos a repatriação e devolução de nossa riqueza cultural, saqueada a 
profanada pelos europeus. 
Sobre as seitas religiosas que se encontram operando dentro dos nossos 
territórios indígenas, declaramos que se não existe vontade política por parte 
dos governos com respeito à sua expulsão, serão as nossas próprias organizações 
indígenas as que empreenderão lutas de expulsão, para recuperarmos assim a 
soberania, a autogestão e a autodeterminação. Mandato dos povos Índios da 
América, pg. 6. 
 

31. O que tem acontecido em um número de áreas indígenas cada vez maior, é a aliança 

entre os índios conscientes de seus direitos à sua própria experiência religiosa, e 

missionários, leigos e pastores cristãos de diferentes denominações um certo 

enfrentamento pela partilha da “salvaç~o dos pag~os”, os índios das américas aí incluídos. 

O fato novo e muito auspicioso é que hoje em dia ela se desloca para a oposição entre os 

crist~os fundamentalistas, para quem “fora da igreja n~o h| salvaç~o”, e aqueles que 

acreditam que a igreja de Cristo é a união fraterna dos homens e dos povos dispostos a 

construírem na Terra o mesmo Reino, acima e além dos rótulos que sempre o tornaram 

propriedade dos homens e não um amoroso desejo de Deus. 

 

 Santiago de Compostela     
 2 de maio de 1992     
data da fundação da União das Nações Indígenas do 
Brasil, em 1981. 
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“Ide e  pregai!” 
Cristãos e índios 500 anos depois 

 

 

Aqueles que sem conhecer a Lei pecaram, sem Lei 
morrerão, e os que pecaram conhecendo a Lei serão 
julgados segundo esta Lei. Pois não são justos diante de 
Deus os que ouvem a Lei, senão os que a cumprem. 
Quando os pagãos que não tem lei cumprem 
naturalmente o que manda a Lei, estão dando a si 
mesmos uma lei; e mostram que as exigências da Lei 
estão gravadas no seu coração. 
 

Paulo de Tarso 
Carta aos Romanos 2, 12 a 14 

 

 

 

 

E agora, Senhores nossos: vós dissestes que não 

conhecemos o que está próximo e    conosco aquele de 

quem são os céus e a terra. 

Dissésteis que nosso deuses não eram verdadeiros. 

 É uma palavra nova esta que falais. 

 Por causa dela estamos perturbados. 

 Por causa dela nos molestamos. 

Porque nossos progenitores não costumavam falar 

assim. 

 Eles nos deram as suas normas de vida. 

 Eles honravam aos deuses. 

 ... 

destruiremos nós a antiga regra de vida? 

  
Os sacerdotes astecas respondendo aos missionários 

franciscanos - fragmento. 

 

 

2. morto entre os índios de morte não explicada 

 

 Conheci Vicente Caña em Cuiabá. Era um estranho espanhol e aos prudentes 

um padre por certo pouco recomendável. Um homem alegre e de espantos, de 

quem a igreja desconfia, pois nada havia nele igual ao que se espera de seres de seu 

nome e condição. 
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 Vivia entre os índios. Comia com eles e diz-se que via Deus no Vô dos 

pássaros. Em que língua oraria? 

 Deixou crescerem os cabelos. Sequer os repartia com cuidados de um 

jesuíta, como Bartolomeu Meliá: lisos, brancos e polidos a pente fino. Fios de prata. 

Os de Vicente eram mesmo um emaranhado de pelos em guerra com o resto do 

rosto e contra a barba revolta à volta de uma boca feroz, sem tréguas e travas, de 

um espanhol seminu. 

 Seco e desvairado ao vento, como o cerrado em outubro, costumava usar 

misturados no pescoço alguns colares coloridos dos índios. 

 E - pasmem! - fez como os índios um furo largo na orelha esquerda de onde 

deixou penderem brincos de sementes e penas de todas as cores, menos o branco e 

o negro dos padres. 

 Era um desses tipos raros em que os sensatos não podem crer e de quem os 

sérios riem. Imagino que nas estações de ônibus do Centro-Oeste ele atraia a 

atenç~o brincalhona das crianças. Mas os velhos haveriam de franzir as testas: “ah, 

esse mundo anda mesmo perdido”. Era sem meias falas e desconfiava muito das 

reuniões entre os brancos. Quando acaso ia a uma e falava costumava dizer 

palavras de aço e faca, hostis à ciência e às teologias de convento. Mas eram falas 

carregadas de uma sabedoria mansa e pouco útil aos planos e projetos, de quem 

aprendeu a ouvir o raio e o vento. 

 Morreu presumivelmente no dia 6 de abril e são os seguintes os sinais do 

corpo encontrado na floresta, segundo os informes da imprensa: os óculos velhos e 

alguns dentes quebrados; a tira solta da sandália, um furo de arma na altura do 

estômago e um certo aéreo ar de monge e espanto. 

 Morreu entre os índios enauenê-nauê com quem viveu e foi presença e 

amigo. Ave que de longe veio, pousa e fica e não diz nada, não prega e ouve. 

 Irmão silencioso e terno, a memória da tribo por certo não dedicará a este 

homem branco de longe mito algum. Mas as crianças da aldeia o chamavam Kiwxi e 

agora, como a brasa dos fogos, esse nome intradutível queima sobre a terra.  

 

 

1. Um índio, um papa 

 

 Quando em 1980 o índio guarani Marçal de Souza se encontra o papa 

polonês João Paulo II ele mistura os verbos. 

 Primeiro diz: “nós éramos uma grande naç~o”. Depois ele diz: “somos uma 

naç~o que est| morrendo aos poucos sem encontrar o caminho ...”  1 

 Não há verbos em tempo futuro, um modo querido ao cristianismo, porque 

sugere a esperança. Não há também pedidos para que algo dos brancos seja trazido 

aos índios. Nenhuma palavra sugere que nada seja dado. Como representante dos 

povos indígenas do Centro-Sul do Brasil, Marçal de Souza apresenta com mortos e 

roubos a situação dos índios. Depois ele pede ao Papa que leve. Os índios não 
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querem uma igreja caridosa: deixados a si mesmos e senhores do que lhes foi 

expropriado eles tem de sobra o que precisam. Não querem também uma igreja 

missionária: seus deuses bastam, e são seus. 

 

 

Leve o nosso clamor, a nossa voz por outros territórios que não são nossos, mas 

que o povo, uma população mais humana, lute por nós, porque o nosso povo, a 

nossa nação indígena está desaparecendo no Brasil. Este é o país que nos foi 

tomado. 2 

 

Na resposta ao índio o Papa põe a esperança no governo e assim devolve os índios 

ao 

estado. 

 

... Confio aos poderes públicos e outros responsáveis os votos que eu faço de todo o 

coração em nome do Senhor: peço a vocês, cujos antepassados foram os primeiros 

habitantes desta terra, obtendo sobre ela um particular jus ao longo das gerações, 

seja reconhecido o direito de habitá-las em paz e serenidade, sem temor - 

verdadeiro pesadelo - de serem desalojados em benefício d outrem, mas seguros 

de um espaço vital que será a base, não somente para a sua sobrevivência, mas 

para a preservação de sua identidade como grupo humano, como um povo. 3 

 

Marçal de Souza foi assassinado em 1983. Os seus assassinos não foram 

descobertos embora se saiba sempre de onde partem as agressões genocidas aos 

índios. 

 

 

3. um Catalão da Amazônia 

 

 É preciso considerar a maneira como Pedro Casaldáliga fala aos índios. 

 Na proclama Indígena o solene tom paternal da Igreja através do bispo é 

definitivamente abolido. Não há pais e filhos, a não ser os pais indígenas, ancestrais 

dos povos. N~o h| filhos, a n~o ser os filhos da terra e a própria América: “esta filha 

pródiga esquecida”. 

 Os nomes não eclesiásticos, mas eclesiais da Igreja, Pedro devolve todos eles 

aos índios: “índios, Povo dos povos”, ‘irm~os”, “primeiros irm~os”, “pais”, 

“mestres”, “profetas”, primogênitos do evangelho dos pobres”, “m|rtires 

indefesos”, ‘vítimas”, “descalços”, “nus”, “gloriosos”, raiz” e “santos”. 

 Se os índios são denominados com os nomes dos santos da igreja, quem são 

os outros: os brancos, o Ocidente, a  Igreja, que se dirigem aos índios? São primeiro 

os que devem ser evitados, porque a sua simples proximidade mancha: “n~o 

queirais ser postal televisiva de Presidente ou Núncio”, “agenda de Ministro em 
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reportagem “. Eles s~o os autores do mal que transforma “profetas do retorno à 

Terra, ao Sol, { Lua, ao Vento restaurado” e “mortos ainda vivos”, “mártires” 

indefesos pelo Reino de Deus convertido em Império, pelo Evangelho convertido 

em decreto de Conquista, vítimas nos massacres que nos chegam com um nome 

glorioso na mal contada História da mal vivida Igreja”. 

 Sendo os índios uma experiência viva e cultural do bem e portanto a 

metáfora americana do Evangelho, e sendo os brancos da igreja e do poder os 

emissários do contra-evangelho, então são os índios os sujeitos da salvação e os 

brancos aqueles que pedem para serem salvos: primeiro do mal que fizeram aos 

povos indígenas; depois dos outros que os perseguem por haverem abraçado a 

causa dos pobres e dos índios. Porque os índios são causa e a redenção, isto é, 

aqueles a quem se converte e aqueles cujo caminho deve ser seguido. 

 

Irmãos: 

Não sois menores, 

nem mortos, nem ausentes! 

Vós sois a nossa causa 

(causa de nosso pranto envergonhado  

causa de nossa incólume esperança). 

... 

raiz de nossa história pressentida  

santos de nosso Canon recobrado na noite: 

Rogai por nós 

Valei-nos diante de Deus 

agora que desponta o Novo Dia. 

... 

Vinde em nosso auxílio, 

os de ontem e os de hoje, 

Sepé Tiarajú e Simão Bororo. 

 

 Em uma proclamação invertida do ponto de vista da retórica da igreja 

missionária, eis que as virtudes que os cristãos sempre consideram que levariam 

aos indígenas, devem vir deles. Pois a história do conforto entre os missionários da 

igreja e os profetas das tribos demonstrou que são estes últimos - sábios, vítimas, 

mártires, santos - os que tem o que sempre faltou aos brancos: as virtudes faladas 

pelos cristãos e vividas pelos índios: 

 Vinde pacificar-nos! 

 Integrai-nos em vossa liberdade! 

 ... 

 Rogai por nossas vidas sem arco e sem estrelas! 

O texto é poético e foi escrito para ser lido em vol alta na capela onde foi 

batizado Sepé Tiarajú. Mas ele é bastante realista e nada menos do que isto. Acho 
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que não é um exagero dizer-se que ele é exemplarmente evangélico, a começar 

porque ele quer recuperar cruamente a verdade essencial do Evangelho. Há uma 

promessa de salvação. Ela não é de quem a pronuncia, mas do que a vive. Sendo o 

anúncio da Boa Nova através da palavra interior de consci~encia. Se eu vivo o 

sentido interior do Evangelho sem dizer as suas palavras eu o proclamo. Se eu 

anuncio as palavras e me nego a viver o sentido interior eu nego, porque a verdade 

invertida dos meus gestos torna falsas as minhas palavras, mesmo que elas sejam 

exteriormente verdadeiras. 

 A Boa Nova não é um anúncio a pobres, mas entre pobres. Não é uma 

doação através da qual se estabeleça uma dívida permanente entre um possuidor-

doador e um carente-devedor. Este é um princípiio catetéquito da religião 

imaginada como poder e nada há ali de libertador. A libertação não está em se 

tornar um povo livre de outro, mas em torná-los todos livres de serem servos ou 

dependentes uns dos outros. 

 A inversão dos planos entre os missionários e os indígenas, que o bispo 

anuncia aos brados, pode ser o primeiro passo para a chegada deste tempo de 

liberdade. Se até agora as igrejas experimentarem fazerem-se libertadoras dos 

povos indígenas sem haverem sequer conseguido elas próprias libertarem-se dos 

poderes malévolos que sempre procuram transformar “o Reino de Deus... em 

Império”, ent~o um princípio de reconciliaç~o deve se colocar o poder de 

libertação naqueles que ao longo da história foram de fato os servos da opressão, 

sem nunca renunciarem à sua própria liberdade. 

 

 Escutai a proclama/atendei nossas preces! 

 Sede a nossa Causa salvadora” 

 Sede a urgente necessária Utopia! 

 A nova inevitável Esperança de todo um continente! 

 O prólogo/nativo/indispensável 

 da Boa Nova do prístino Evangelho 

 do Senhor Jesus Cristo. 3 

 E esta é a única vez em que a palavra “senhor” aparece. 
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4. um Catalão na Amazônia II 

 

 Existem excluídos.  

 Eles são os que ficaram fora de. Estão postos à margem. 

 Podem estar e até conviver, como subalternos, mas não são parte de. 

 Não são convidados a partilhar, pois estão excluídos do que deve ser 

repartido. Por exemplo: aos índios primeiro foram roubadas as terras de 0que 

viviam em um tipo de mundo em que estavam incluídos e se sentiam em partilha 

com tudo. Depois se criou um tipo de existência ocidental onde eles não tem parte, 

n~o tem um lugar a n~o ser { margem, na reserva, na “terra de refúgio”, na 

periferia indigente da cidade, no último dos empregos subalternos nas fazendas. 

 Por isto é difícil falar das minorias étnicas como pobres ou mesmo como 

marginalizados. Aliás, é difícil mesmo falar dos pobres como pobres, porque isto 

sempre soa a dizer-se que em uma sociedade de partilhas há os que possuem mais 

e os que possuem menos: ricos e pobres. O princípio aí é de quantidade e sugere 

que em outras condições, quando seja possível produzir mais riquezas e fazê-las 

circularem melhor, os ricos poderão ser mais ricos e os pobres menos pobres. 

 Entre o Norte e o Sul existe uma relação de inclusão e de exclusão. Estão 

sendo definidos os campos nacionais, multinacionais, transnacionais, etc. do poder 

e da concentração da riqueza. Estão sendo estabelecidos aqueles povos, aquelas 

nações, aquelas pessoas que podem usufruir de uma qualidade de vida de incluído 

por fazerem parte do círculo da definição da desigualdade dos destinos: por 

estarem na Alemanha e não na Grécia, na França e não em Marrocos, na Itália e não 

no Brasil. Já que os bens, os serviços e os sentidos atribuídos às diferentes 

“qualidades de seres humanos” n~o podem ser divididos proximamente por igual, 

então é lógico que se divida em partes desiguais tudo o que de alguma maneira 

pode ser partilhado. Já que na lógica capitalista da partilha está excluída a vontade 

e a possibilidade da reciprocidade, deverá haver sempre um excluído frente a um 

incluído: o Sul e o Norte, o Desenvolvimento e o em Desenvolvimento, o 

propriet|rio e o trabalhador, o ocidental e o “n~o-ocidental”, o “comunit|rio” (no 

sentido perverso da Comunidade Econômica Europeia) e o extra-comunitário, isto 

é, o excluído dela, de sua qualidade. O civilizado e o exótico, cujo sentido de ser é 

cada vez mais definido como um serviço ao civilizado. O branco e os outros, 

inclusive os índios, excluídos da norma, logo, dos direitos e atributos da 

normalidade, mesmo quando ela é ... no Sul. Por isso Pedro Casaldáliga nega que o 

“nome da paz seja desenvolvimento”. Ele desconfia também que possa ser 

solidariedade num sentido em que esta palavra tem sido muito frequentemente na 

Europa, entre aqueles que por se reconhecerem excessivamente incluídos, voltam-

se aos excluídos como se eles fossem apenas: pobres. Mesmo que a relação não seja 

t~o violentamente vertical como em algumas pr|ticas “de caridade” que negam em 

tudo e por tudo o verdadeiro sentido da caridade, ainda existe uma gramática de 
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doação do excesso para o sujeito da falta. Se o nome da pobreza é exclusão 

indevida, então o nome da solidariedade é recuperação da justiça. 

A verdadeira solidariedade, especialmente quando se trata “dos excluídos”, deve 

ser antes de tudo a proclamação, a reivindicação da justiça. A solidariedade entre 

pessoas, entre povos, entre continentes, entre norte e sul não pode ser a 

humilhante esmola de que possui sobras, nem a subvenção substitutiva de quem 

explora e domina. Cada vez mais, neste terceiro mundo sobretudo, e ainda mais 

concretamente em nossa América, entendemos que a Solidariedade deve ser 

exigente, justiceira, estrutural. Que não se solidarizam-se com nossas 

reivindicações, com as nossas lutas, com nossas alternativas de direito 

Internacional, de Socialização igualitária, de Sociedade humana, em último termo. 

 

 Este é um outro momento em que uma pessoa profundamente 

comprometida com uma igreja pouco ortodoxa, porque fundada de fato em um 

princípio evangélico de reciprocidade de todas as coisas entre todas as categorias 

de pessoas, insiste em substituir o gesto eclesiástico da dádiva pelo gesto eclesial 

da troca. O Reino de Deus não é dos pobres e oprimidos porque eles sofrem e 

merecem. É daqueles que por haverem sido excluídos, posto fora da lógica 

corrente da partilha (quem tem dê a quem não tem) a um sentido primitivo de 

reciprocidade: que exista uma regra solidária de troca de tal modo que tudo circule 

entre todos sem estabelecer a desigualdade de posse e de poder. 

Somente sobreviveremos na intersolidariedade. Somente sendo ser inter-

solidários poderemos ser nós mesmos e sermos fraternos. E somente na 

intersolidariedade cultural, social, política, econômica, ecumênica, poderemos 

também ajudar ao desumanizado primeiro mundo a ser outra vez humano e livre 

do vazio e da voracidade capitalista. 4 

 

 Pedro Casaldáliga não está dizendo nada de novo, mas fala idéias 

desconhecidas, esquecidas. Fala de uma volta. Retornar a como se pode voltar a ser 

entre os homens. Aprender com os excluídos a reencontrar uma convivência onde 

ao não existir em desigualdades entre pessoas diferentes, não haja também lugar 

para a exclusão. Onde não exista sequer a possibilidade de se estar fora de, porque 

não deverão haver mais então postos e lugares hierarquizados, mas redes entre 

pessoas livres. Isto é, não obrigadas a receberem o que não podem retribuir. 
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4. um Catalão na Amazônia III 

 

 O oposto da festa pode ser a celebração. O fato da Conquista da América não 

deve ser festejado. Mas alguns acontecimentos e aquilo que eles significam hoje 

para os povos indígenas sobreviventes e através deles solidariamente significa 

também para nós, isto deve ser comemorado, com-memorado, revivido como ritual 

e tornado célebre, inesquecível. Assim deveriam ser os sentidos das comemorações 

e celebrações do Vº. Centenário da Conquista da América. Mas no caso, sugere 

Pedro Casaldáliga, a memória deve ser também uma recuperação da verdade. 

Aliás, em qualquer sentido religioso, celebraria é viver como ritual aquilo em que 

se crê. Isto vale pra “celebraç~o do sacrifício da missa” e vale para o Kuarup. 

 Ações sugeridas para se viver em comunidade os 500 anos da Conquista. 1º. 

Estudar e divulgar a história real dos povos das américas e as culturas do 

continente ameríndio antes da chegada dos europeus; 2º. Ler, com respeito 

ecumênico, a carga ético-religiosa das culturas ameríndias, seus mitos, expressão 

de suas religiões: raízes comuns, mas múltiplas ramificações, “nunca uma massa 

anônima de “índios-“; 3º identificar os interesses reais da “aventura do 

descobrimento” (porque a  palavra “ouro” aparece tantas vezes já nas cartas de 

Colombo?) 4º reconhecer e confessar a conivência da Igreja Católica com os 

poderes temporais da Conquista e “confessar abertamente a nossa culpa crist~”; 5º 

celebrar as minorias proféticas da Europa, que desde os primeiros tempos da 

Conquista estiveram envolvidas na denúncia dos colonizadores e na defesa dos 

vencidos; 6º celebrar o martírio coletivo dos povos indígenas e dos povos negros 

trazidos para a América; 7º reconhecer e denunciar a persistente resistência à 

inculturação por parte da maioria dos cristãos, assim como a oposição oficial da 

Igreja á sua face voltada para as minorias e os excluídos; 8º redescobrir e 

potencializar os lugares, cultos e símbolos proféticos das culturas indígenas e de 

outros povos e grupos excluídos, colocando doutrinas, liturgias e espiritualidades 

cristãs ecumênicas a serviço desta descoberta; 9º descobrir, celebrar e estimular 

todas as manifestações de resistência “das massas populares do Continente”. 5 

 Este conjunto de gestos de celebração, com os povos excluídos, da memória 

dos múltiplos acontecimentos da Conquista e seus desdobramentos até os nossos 

dias, é também uma forma de voluntariamente “pôr-se { margem”. Isto quer dizer: 

libertar-se do oficial, do lugar sacramentalizador da tutela. Reconhecer que em 

termos de Igreja estar com os excluídos é aceitar excluir-se também. Ser tudo o que 

não é o centro e a conivência com o lugar e os símbolos do poder religioso. Recusar 

identificar-se com o centro, a ortodoxia, em nome de uma unidade que ela própria 

recusa. 
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5. morrer sem dar-se a conhecer 

 

 Uma notícia publicada no Jornal do Brasil de 3 de abril de 1992 dá a imagem 

do que alguns missionários tem denunciado com frequência: o genocídio é atual, 

convive conosco. Povos inteiros, mulheres e crianças, anciãos sábios e adultos 

podem estar desaparecendo agora, sem deixar nomes, rastros na floresta. O 

simples nome: “desaparecer”, t~o utilizado para descrever o qe est| acontecendo, é 

muito impressionante. Ele nos obriga a conviver com um tempo de história 

passada sempre associado à barbárie. Pois não se trata apenas da morte: ela é 

suave, vizinha um dia e nos toca a todos. Trata-se de “extermínio”, de fazer n~o 

existir mais. De apagar do fluxo da vida em que creem os índios, povos inteiros. 

Desaparecem com eles suas línguas, falas de mel e vento surgidas lentamente um 

dia há dois milênios no meio da floresta. Desaparecem pequenos gestos de amor, 

como o catar entre os dedos os piolhos da cabeça de uma filha. E teias de redes de 

pesca, desenhos no corpo das jovens menstruadas pela primeira vez. Cerimônias 

de iniciação de meninos caçadores. Medidas do tempo através do voo das abelhas. 

Desaparecem vozes que oram a um Deus cujo nome é verdadeiro como todos os 

outros, pois todos são as múltiplas faces de um único ser de mil rostos. 

 Entre 200 e 300 garimpeiros ocupam na floresta na região conhecida como 

Mapuera, no Norte da Amazônia. Segundo o administrador local da Fundação 

Nacional do índio, eles se preparam para exterminar toda uma tribo de índios 

ainda não conhecidos. Sem nomes e sem rostos ainda para nós. No encontro dos 

rios Tauiní e Baracuxí um grupo de garimpeiros foi atacado por guerreiros da tribo 

e dois deles morreram. Como os animais da floresta, ou como as nações mais 

avançadas da Europa ps índios defendem o seu território que lhes é, mais do que 

entre nós, algo muito além do que uma porção de terra e árvores. 

 Alguns garimpeiros fugiram e muitos outros estão chegando à região, 

atraídos pelas notícias de descoberta de ouro. Os homens brancos nunca viram 

estes índios e apenas os Wau Wau, da fronteira do Pará com o Amazonas, parecem 

ter contato com eles. 

 Os garimpeiros ameaçam exterminá-los todos: matar a tiros as pessoas, 

queimar as aldeias, apagar vestígios. Como ontem, como sempre, o ouro vale mais 

do que vidas. E não na Amazonas só, mas em Amsterdam e em Nova York, pois aí 

se inscreve a lei da selva que decide o valor das coisas e o destino dos seres. 

 Antes mesmo de dar-se a conhecer um povo da floresta pode ser dizimado. 

Antes que se saiba o seu nome e se conheça a sua língua. Que primeira palavra uma 

mãe diz, nela, quando nasce o seu primeiro filho? 
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6. Bartolomé Meliá 

 

 Bartolomé Meliá me dizia uma vez que o povo do Mato Grosso com quem 

ele vivia então dançava uma noite inteira os rituais de suas crenças. Juntavam-se os 

corpos, os braços se passavam pelos ombros e os homens e mulheres da tribo 

formavam um grande círculo que como o Sol ou a Lua girava e girava uma noite 

inteira. “Eu n~o conheço um povo t~o profeta”, ele dizia: “Um povo tão 

inteiramente religioso” Meli| aprendia com ele. Vicia o seu Deus crist~o pondo os 

braços de espanhol nos ombros dos filhos da terra e dançando com ele uma noite 

inteira. 

 

 

7. dois credos cristãos relidos pelos aynaras 

 

releitura aymara do credo israelita (Dt. 6, 20-25 y Dt. 26, 6 - 10) 

 

Éramos, os aymaras, um povo 

desde o tempo imemorial dos chullpas, 

com mandamentos, sabedoria, com história, 

sob o Tata Sol e Mama Lua. 

 

Chegaram os espanhóis para destruir-nos 

submetendo-nos com a espada, 

fazendo-nos ajoelhar sob o chicote diante do Senhor da Cruz, 

obrigando-nos a nos batizar. 

 

Depois roubaram as nossas terras e apareceram os patrões: 

nos impuseram a peonagem e a escravidão 

e com a mita nos mataram. 

 

Apesar da escravidão, seguiu brotando 

a idéia da libertação 

e o fundamento foi a experiência e  

o plano de nosso avós: 

por isto surgiram movimentos com Tupak Katarii, caciques, 

e com Bartolina Sisa da parte das mulheres. 

 

Sobrevivemos até hoje como um povo 

sem nos inclinarmos diante de ninguém 

apesar de que nos tenham dividido os políticos, 

as religiões, as ideologias; 
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mesmo assim prosseguimos sendo um povo grande. 

 

Desde tempos imemoriais, 

Deus está conosco, manifestando-se, 

os seus signos de libertação nós os reconhecemos através 

dos Achachilas (montes protetores) e da Pachamama, 

porque ela ouviu o nosso grito 

e viu os nossos quinhentos anos de servidão 

Cremos no deus dos povos 

de quem ele nunca se esquecerá 

e chegaremos a ver o seu poder. 6 

 

credo aymara 

(releitura do credo oficial - católico) 

 

CREIO 

 

Que Deus criou a terra, os montes, o lago 

e por causa deles são férteis as nossas lavouras. 

 

Na unidade de nossas comunidades 

e na sabedoria de nossos anciãos 

 

Na luta contra a fome, na não-violência, 

na ressurreição dos povos, na justiça para  

os encarcerados.  

 

Que Deus está presente entre os orfãos, 

entre os humildes e os pobres. 

 

No homem que vivendo perto ou longe 

é o nosso irmão. 

 

Na cura dos enfermos 

com as ervas que crescem pelos campos. 

 

No pescador, no agricultor, 

que sempre foram homens dignos. 

 

Na oferta de Jesus Cristo, por todos 

e na missa para os bens da terra (chujña misa) 

 



100 

 

Em Maria que é a mãe de todos nós, 

assim como também é a Pachamama. 

 

Na manifestação de Deus 

através dos protetores e dos Achachilas. 

 

Que Deus se manifesta de diferentes maneiras 

em cada povo. 

 

Na presença de Deus nos encontros 

e na convivência dos crente. 

 

Em que toda a oração é ouvida por Deus, 

porque nele virá a vida eterna 

para todos os povos. 

 

Que o Espírito Santo veio 

para libertar o homem da mão do demônio. 

 

 

8. nossos antepassados, muitíssimos anos antes ... 

 

 Eleazar Lopez Hernandez, um sacerdote zapoteca, diz o seguinte: 

 Nossos antepassados, muitíssimo antes da chegada dos primeiros soldados 

e missionários europeus, já conheciam e tinham uma experiência pessoal de Deus, 

uma comunhão vital com a sua pessoa. Esta fé no Deus da Vida, resultado da 

revelação de seu amor e de seus desígnios sobre o futuro da história e culturas de 

nossos povos, que os nossos avôs e avós foram conservando cuidadosamente em 

suas tradições ancestrais, é a raiz de nossa Teologia Índia hoje. 

 

 Não há uma palavra aqui que indique que os índios pensam as suas religiões 

como nós pensamos as deles. Todas elas são como as que usamos para pensar as 

nossas: “experiência existencial de Deus”, “comunh~o vital com sua pessoa”, fé no 

Deus da vida”, “revelaç~o do seu amor”. 

 Não fala em crendices, mitos, superstições e outras palavras semelhantes. É 

que por muito tempo, falando das religiões dos índios, os missionários e os 

viajantes falavam de suas aparências, não da essência. Como se um índio ao assistir 

a uma missa católica depois comentasse apenas as cores das vestimentas, o brilho 

dourado do ouro dos cálices, o soar gracioso de uma campainha de ouro com uma 

água cor de sangue nas mãos. 

 Assim, de muitas maneiras os índios tem dito que eles tem, como nós, as 

suas crenças e elas lhes bastam. Eles dizem que na essência da crença, aquilo a que 
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os homens brancos chamam religião neles abarca a religião dos próprios brancos. 

Eles creem em um deus. Em sua pessoa única ou múltipla. Em que ele é ou gera a 

fonte da Vida. Em que é possível por meio de alguns atos generosos entrar em 

comunicação com o Deus através do fluxo da vida. Ou o contrário, o que é a mesma 

coisa. Se para os cristãos é muito difícil continuar sendo cristão e ao mesmo pensar 

com amor em outros homens com outros nomes para um mesmo princípio de Vida, 

para eles não. Se é preciso matar um deus para crer em outro, então que Deus é 

este que necessita da morte para poder viver no coração dos homens? 

 

E mais ainda, para os índios a fé cristã tem que passar necessariamente pela nossa 

fé indígena. Porque não é matando a nosso Deus que nós chegaremos ao Deus 

cristão, mas reconhecendo que ele é o mesmo em uma e outra experiências e que o 

nos abrimos ao aporte cristão significa não apenas não perdermos o que nos é 

próprio, mas potenciá-lo ao máximo. 7 

 

Alguns depoimentos de Eduardo Galeano querem dizer o mesmo. Ele fala de 

um testemunho filmado de alguns índios descendentes dos mais, na Guatemala. 

Perseguidos pelo exército, eles explicam da seguinte maneira porque são mortos: 

Nos matam porque trabalhamos juntos, comemos juntos, vivemos juntos, 

sonhamos juntos. 8 

 Continuemos. O congresso dos EEUU no final do século passado justificou a 

expropriação de terras dos índios Sioux da seguinte maneira: 

A propriedade comunitária resulta perigosa para o desenvolvimento do sistema de 

livre empresa. 

 Tirar as terras, convencer os índios a se integrarem no modo 

individualizado de vida da sociedade moderna, convertê-los à religião que 

pretende tornar consagrada e consagradora esta vida, são diferentes maneiras - 

muitas vezes combinadas - de fazer a mesma coisa, em vários planos: proibir o 

outro de prosseguir a experiência de sua própria vida. Impedi-lo de seguir 

realizando como uma cultura diferente o projeto humano da resistência à 

conformidade massacrante. É claro que existem componentes na vida indígena que 

ameaçam mesmo a ordem da sociedade moderna. Eles a questionam radicalmente. 

Eles apontam para outras possibilidades de conveniência, baseadas na não 

acumulação, na vida comunitária, na reciprocidade. Fundadas também em um 

relacionamento despojado demais diante da natureza. Cristãos demais para não 

serem ameaçadores. 
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9. Leonardo Boff 

 

 Muitas pessoas das igrejas cristãs pretendem que os “500 anos da conquista 

da América” sejam celebrados em um espírito de reconhecimento e penitência. 

A conquista da América é uma sexta-feira santa que já dura cinco séculos e deve 

convidar à penitência. 

 Segundo o teólogo franciscano, os europeus invadiram um continente 

ocupado por múltiplos povos e habitado por inúmeras culturas e religiões. Eles 

“provocaram o maior genocídio da história, reduzindo a populaç~o em uma 

proporção de vinte e cinco para um; usurparam as terras, desintegraram as 

organizações sociais e políticas, reprimiram as religiões indígenas e 

interromperam a lógica interna do crescimento das culturas autóctones. Com a 

espada conquistaram os corpos e com a cruz dominaram as almas. 10 

 Houve uma violência simbólica e ela continua em marcha. Submetidos no 

passado ao poder temporal dos conquistadores e sob os efeitos desintegradores da 

Conquista, muitas pessoas, comunidades indígenas e povos foram convocados a 

passarem de seus sistemas de crenças para o dos conquistadores. Isto individual e 

coletiva de crenças e de costumes relacionados com a vida espiritual. 

 Em algumas regiões, como nos EUA, os colonos europeus não eram os 

representantes eclesiásticos ou eclesiais de uma grande igreja nacional, como a 

Anglicana na Inglaterra. Eram também eles errantes da fé. Peregrinos fugitivos em 

busca de uma terra de liberdade. 

 Não foi isto o que aconteceu nos casos das américas portuguesa e 

espanhola. Alí o portador da mensagem cristã era ao mesmo tempo um súdito 

legítimo e autorizado do poder da Coroa: de um poder nacional empresário de uma 

Conquista de terras e sociedades autóctones. Tornar-se cristão para os índios e, 

mais tarde, para os negros de África trazidos como escravos às américas, era 

reconhecer-se inserido na nova ordem colonial. Sob a aparência de ser livre e ser 

salvo, ser convertido ao cristianismo significava ser súdito de um senhor  terreno 

usurpador. 

 Não devemos esquecer também que a sociedade colonial nas américas não 

foi uma sociedade de classes, no sentido moderno desta expressão. Se o foi, foi para 

um grupo étnico único: o dos brancos colonizadores. Reinóis, como eles se diziam 

na colônia do Brasil: vindos do Reino. Para todos os outros, minorias ou maiorias 

étnicas, autóctones como os indígenas, emergentes como os mestiços, emigrados 

por roubo e compra como os africanos, a sociedade colonial era uma sociedade de 

castas. Uma sociedade onde a cada grupos étnico estava atribuída uma posição 

subalterna diante dos emissários europeus da colônia, cuja posição e cuja condição 

eram tomadas como critérios de identidade de todas as outras. 

 Ora, algumas nações indígenas cujas sociedades já eram mais complexas, 

como os Tarascos do México ou os incas do altiplano andino, possuíam também 
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hierarquias sociais muito marcadas e em algumas havia até mesmo tipos de 

escravos. Mas havia também uma diferença essencial. Em todas as suas culturas e 

mesmo nas suas religiões, as divisões entre castas eram explicadas e faziam 

mesmo parte de toda uma cosmovisão onde a sociedade humana costumava 

aparecer como uma espécie de metáfora da própria visão hierárquica dos seres 

reais ou imaginados da natureza próxima e do Universo. 

 Eis que a religião dos colonizadores chegou pretendendo interromper o 

fluxo de crenças em todos os outros sistemas de cosmovisão. A partir do momento 

da Conquista um fato político, administrativo, social e cultural do ponto de vista do 

conquistador, uma única religião legítima deveria explicar o real, atribuir sentido 

ao mundo e ao destino dos homens; codificar a jurisprudência e a ética de todas as 

relações possíveis entre todas as categorias de seres participantes da nova 

sociedade (Deus, seus anjos e santos, os tipos de humanos e suas instituições, os 

seres do mundo natural); estabelecer entre todas as regras de posições sociais, 

baseadas em critérios de legitimidade e ilegitimidade, de inclusão e exclusão e 

assim por diante. 

 No entanto, de uma maneira diferente a como isto era estabelecido e 

acreditado em todas as religiões das américas, o cristianismo colonizador parecia 

aos povos indígenas incompreensível. De resto, temos muitos testemunhos 

registrados ao longo da história da conquista da América, em que os índios 

simplesmente não conseguem entender seres tão incoerentes como os brancos. Ela 

prometia o reinado definitivo da paz e autorizava a guerra genocida. Prometia a 

alegria da Boa Nova e trazia o tempo escuro do terror. Prometia explicar a história 

do homem e o sentido de tudo e trouxe uma enorme confusão, pois eis que o 

passado do mundo indígena foi declarado falso e mentiroso, do mesmo modo como 

o presente da ordem colonial e o futuro reservado aos povos excluídos era não 

somente opressor, usurpador, era incompreensível. Vejamos bem, não é que não se 

podia acreditar na fé do homem branco. Não é que não se pode hoje, sendo um 

índio, crer com ele em um mesmo Deus, em uma mesma história de salvação, em 

uma mesma igreja. É que não se pode compreendê-lo. Não se pode dar um sentido 

racional indígena acompanhado de afetos de adesão a tudo o que procede dele: 

suas idéias, suas crenças, seus cultos, seus atos, suas instituições. 

 As culturas e as religiões europeias nas Américas não vieram apenas junto 

com os poderes sociais que semearam a morte e a servidão. Não apenas eram o 

pensamento visível destes atos evidentes demais para serem esquecidos, 

eloquentes demais para serem compreendidos. O cristianismo semeou a confusão. 

Ele trouxe a incompreensão do mundo e isto não apenas porque fosse um outro 

sistema de interpretação da realidade, mas porque tornou a realidade que se vivia 

na conquista totalmente incompreensível para os índios e os negros. Para todos os 

subalternos e os excluídos do centro político, social, lógico e cultural das novas 

sociedades. Talvez até os índios quisessem crer, mas eles não podiam em absoluto 

compreender. Por exemplo, as religiões dos maias e dos astecas explicavam os 
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servos que em suas sociedades havia. A religião dos conquistadores anunciava um 

mundo amoroso onde todos tinham o direito de serem iguais e a Igreja de todos 

tinha o dever de garantir esta igualdade aqui mesmo na Terra, e eis que a sua 

sociedade vivia da desigualdade e prosperava apoiada no exercício tornado 

legítimo da servidão, da escravidão. 

 Por isso não é exercício abstrato de fantasia, mas uma crônica da realidade 

este trecho que os maias escreveram há poucos anos menos de 500 anos e 

Leonardo Boff lembrou em uma entrevista: 

 

A chegada do cristianismo foi a introdução da tristeza, o começo de 

nossa miséria, de nossos padecimentos; os intrusos nos ensinaram o 

medo. 11 

 

 Existe alguma coisa que deva ser comemorada nestes “quinhentos anos de 

conquista?” Sim, lembra Boff: a resistência indígena, negra e mestiça { própria 

conquista. Eis tudo. Existe algo que se deva fazer como a igreja e de um ponto de 

vista cristão? Rever. Reconhecer. Reescrever. Repensar. Realizar o primeiro gesto 

crist~o: amar o outro n~o porque ele se tornou “como eu”. Am|-lo no outro que é, 

em sua maravilhosa alteridade que, entre outras coisas, permite que eu seja “eu 

mesmo”. N~o aceitar “a religi~o deles” como o inferior que se tolera, “por espírito 

crist~o de justiça”. Aceit|-los integralmente em suas religiões e através delas, por 

direito deles a si mesmos e a elas. Isto é um dever da essência esquecida do 

cristianismo. 

 Boff lembra que Deus e a experiência humana de Deus estavam presentes 

nas américas indígenas antes da chegada dos europeus. A continuidade de seus 

cultos e de suas crenças até hoje é provavelmente um milagre cultural de maior 

valor do que a evangelizaç~o do continente”. 

 

Deus não chegou ao continente americano com os missionários. Seu 

espírito teceu um diálogo complexo com os homens e mulheres, com 

as tribos e os povos de tal Continente, aportando sua graça e sua 

salvação, tradição, mitos, ritos ainda vivos na alma das populações 

sobreviventes. 12 

  

Não se trata de dizer que ali estavam religiões primitivas, ingenuamente boas e até 

“aproveit|veis”. Mundos parados de crenças, cultos vestidos de colares de 

sementes e cocares de  penas de araras, solenes pés de velhos que batem no chão 

molhado da terra. Palavras incompreensíveis, gemidos de êxtase a um deus 

ancestral. Almas gêmeas, inconscientes de si mesmas, de tudo. Vidas, sonhos e 

palavras imemoriais, no entanto imperfeitas. Incompletos ritos dos deuses, 

incompletas falas aos senhores da vida, incompletas vidas elas próprias, à espera 

do germe fecundador da religião. Isto é: do cristianismo. 
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 Isto disseram j| os primeiros mission|rios: “ei-los, bons e puros, mas não 

como nós mesmos”. E aí est| no que deu. Estas almas mal convertidas, estes corpos 

esquecidos de suas danças. Estas vezes caladas de seus cantos e que nunca 

aprenderam mais do que arremedar os dos outros. Estas vidas negadas, porque 

foram obrigadas a esquecer  as orações com que as mãos e as almas teciam as suas 

verdades, ou seja, a raiz de suas próprias identidades. Acaso algum Deus quer junto 

de seu reino estas pessoas partidas? 

 Reconhecer, antes, que em sua plenitude e na diferença da peculiar cultura 

de cada povo autóctone, o rosto e a verdade de Deus estava já plenamente presente 

nas américas. Já aí a sua realidade fecundante e amorosa vivia em cada nome em 

que era pronunciado. Nada estava “{ espera”. Nada existia em estado de 

imperfeição primitiva e somente seria chamado a algum tipo de plenitude através 

do cristianismo. Imaginar isso já é destruir tudo o que existe de amor e diálogo na 

própria experiência cristã. Se o nome de um deus  precisa ser imposto a um outro, 

então já estão mortos, deus e o outro. Se ele precisa ser dado a uma outra gente, 

porque se acredita que por si mesma ela nunca seria capaz de conhecê-lo, então a 

verdade de qualquer religião já estaria negada. Porque o Deus verdadeiro de cada 

povo é aquele que enche de sentido os frutos dos gestos de sua gente. 

 Se isto é verdadeiro, então a libertação dos povos ontem conquistados e 

hoje excluídos só poderá vir deles mesmos. Da sua própria experiência da 

reconquista da liberdade, segundo os seus próprios termos. Se eles se reconhecem 

filhos-da terra e buscam imemorialmente nela a raiz de todas as coisas e o sentido 

do destino, como dizer a eles  que a terra é matéria ruim e transitório e que o lugar 

de Deus está longe, em outra dimensão? 

 Contam os que presenciaram, que quando os primeiros brancos chegaram 

às primeiras aldeias contatadas dos índios xavante, do Centro Oeste do Brasil, um 

dos seus caciques tocou com a sua arma de madeira, uma borduna, o corpo do 

chefe da expedição e solenemente pronunciou palavras que em nossas línguas 

poderiam ser traduzidas por: “civilizo-te, branco!”. 

 Faz muitos anos de muitas maneiras alguma coisa semelhante tem sido dita 

pelos homens da terra aos sacerdotes das igrejas. Resta ouvir a mensagem. Resta 

saber compreendê-la e tornar-se, finalmente, alguém pelo menos compreensível 

para os povos da floresta.  

 A primeira evangelização fez-se sob o signo da dominação. A nova deve 

realizar-se sob o signo da libertação e a partir de suas culturas oprimidas. 13 
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... 

Por un lado, com o sin el reconocimiento por parte de la Iglesia, nuestra religiones 

indígenas seguirán resistiendo, sobreviviendo, enraizándose cada vez más, y en estos 

momentos com mayor claridade de conciencia crítica; por outro lado, reconocer las 

religiones indígenas por parte de la Iglesia implica un cambio pastoral hacia: 

 

 no substituir a los indígenas en nada, abrirles espacios concretos para que puedan llevar 

adiante su trabajo de liberación; 
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O ROSTO DO DEUS DO OUTRO 

anotações sobre a Teologia da Inculturação na 

América Latina 
 

 
A Abertura em direção ao outro implica o 

reconhecimento de que devo estar disposto a 

deixar valer em mim algo contra mim, ainda 

que não haja nenhum outro que venha a 

fazer valer contra mim. 

Gadamer         Verdad y Método  
 

1. … y fue como nos entendimos. 

 

 A relação é tão simples que poderia ser reduzida a uma fórmula. O que é 

péssimo, convenhamos. Mas ajuda. 

 Desde há cerca de cinco séculos e até hoje, missionários cristãos são 

enviados desde a Europa e, mais tarde, os estados unidos de América, para 

converter pessoas e povos indígenas, tomados como pagãos, à fé cristã. Este ato 

múltiplo de relações através de símbolos e significados, realiza-se a partir do 

"anúncio da Boa Nova" que, uma vez aceito e desdobrado em suas consequências, 

converte um "pagão" em "cristão";  obriga-o a uma reescrita  bastante profunda e 

completa de seus sistemas de sentimentos, de ideias e de interações; promete-lhe a 

redenção e a vida eterna. 

 Desde um ponto de vista que compartem, cada qual a seu modo, indígenas e 

missionários, os primeiros podem adotar para com o projeto religioso, a instituição 

e a pessoa dos segundos, uma das seguintes alternativas. Ou uma oportuna 

combinação de duas ou mais de duas delas. Eles podem, de fato, converter-se ao 

Cristianismo, redefinindo nesta direção os seus modos de vida em suas práticas e 

representações, de uma maneira tão completa e estável quanto possível, segundo 

suas condições e nos termos de suas culturas antecedentes ao ato pessoal ou 

coletivo de néo-adesão. Eles podem vivenciar uma espécie de adesão, em termos, 

ao Cristianismo e a uma igreja cristã particular, católica ou evangélica, 

incorporando-os à sua própria cultura, dentro de um leque bastante amplo de 

alternativas de variações. A palavra "sincretismo" tenta representar um feixe delas. 

Em termos simples, este é o caso em que se diz que uma pessoa ou um grupo 

cultural vivem a sua fé como "cristãos à sua maneira".  Mas, existirá uma outra 

forma de se "ser cristão", ou o que quer que seja?  Uma variante bastante 

conhecida desta opção, talvez a mais universal, é a construção de sistemas 

sincréticos de sentido religioso, em que se combinem organicamente, nas mesmas 

ou em diferentes situações de vivência social da crença e de seus motivos, usos e 
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cultos: elementos da religião original, do cristianismo originalmente missionário, e 

de um cristianismo já tornado indígena, ao ser apropriado, redefinido ( e este é um 

processo contínuo) e incorporado ao universo cultural de uma unidade social 

indígena. 

 Os índios podem aceitar uma adesão ao Cristianismo, à condição de 

poderem seguir crendo e praticando o seu sistema de sentido anterior, de uma 

maneira secreta, velada ou aberta. Penso que esta alternativa e a anterior 

combinam-se francamente. Penso que desde o ponto de vista dos povos indígenas 

das américas, a conversão ao cristianismo, sobretudo no caso de sua modalidade 

católica, significa aderir a uma das duas alternativas acima, ou uma ou algumas 

modalidades de suas combinações. 

 

2. ... estar ali  

 

 Neste ano de 1996, dois líderes do povo Tapirapé, do Brasil Central, 

acompanharam uma das três irmãzinhas de Jesus, que vivem com eles em sua 

aldeia há pouco menos de 40 anos. Foram a Madrid receber o prêmio Bartolomé de 

las Casas, dividido com um missionário espanhol residente na Guatemala. 

 Não é necessário descrever aqui a originalidade da silenciosa, mas nunca 

evasiva presença das irmãzinhas e dos irmãozinhos de Jesus espalhados pelo 

mundo, com um estilo de vida muito semelhante ao adotado por Geneviève  Hèlène 

Boyè e suas companheiras na Amazônia Brasileira. (4) 

 Retornávamos de Marabá, no Pará, a Goiás Velha, em Goiás. Havíamos 

aterrissado em Conceição do Araguaia e, um pouco mais ao sul das margens do 

mesmo grande rio tributário do Amazonas, em São Félix do Araguaia. D. Tomás 

Baldoino, bispo da Diocese de Goiás, coordenava a edição de um documento de 

crítica de condições de vida e de denúncia de violência aos direitos humanos de 

parte do Governo Militar no Centro oeste, e em boa parte da Amazônia Brasileira. 

Bispos de outras regiões haviam feito, ou tratavam de fazer a mesma coisa, no que 

respeita as suas regiões de presença e trabalho pastoral. 

 Dias antes havíamos subido a Marabá, parando em algumas cidades, sedes 

de dioceses ou de prelazias católicas, cujos bispos mandatários haviam aderido à 

idéia da promulgação do documento. Na viagem de ida, o Bispo de Goiás deixava 

em mãos de parceiros cópias do documento. Na viagem de volta, recolhia revisões 

ao texto e assinaturas de adesão. Poucos meses antes eu participara de uma 

pesquisa de avaliação de condições de vida em Goiás, e D. Tomás me prometera 

para algum dia uma viagem ao Norte. 

 Não foi preciso esperar muito. Na viagem de volta, após o pouso em São 

Félix, onde aproveitei  para mergulhar no Araguaia enquanto os dois prelados 

confabulavam, voaríamos até Santa Terezinha, poucos quilômetros ao Sul, apenas 

para abastecer o avião vermelho, cujo mínimo tamanho havia me assustado três 

dias antes. Ali, lembro-me de havermos encontrado o padre francês Francisco 
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Jenthel, que alguns meses mais tarde seria preso, acusado de incitação a 

levantamentos armados entre camponeses da região, julgado por tribunal militar, 

condenado de devolvido à França, onde morreria em menos de um ano. 

 Sugeri a D. Tomás que pousássemos na aldeia Tapirapé, logo ao Sul e na rota 

de nosso caminho de volta. Ele concordou com o que afinal quase veio a ser a 

minha última idéia e o seu último pouso. Almoçaríamos ali com a irmãzinhas de 

Jesus, e seguiríamos rumo à casa. Sem muita perda de tempo chegaríamos antes do 

escurecer. De fato chegamos, mas três dias depois. 

 No momento do pouso estourou um dos pneus do avião. Bom bispo, melhor 

piloto, D. Tomás precisou de toda a sua perícia para evitar que capotássemos, 

recém-abastecidos de gasolina, na estreita e muito irregular pista de terra entre 

árvores do Cerrado, na aldeia Tapirapé. Ao, finalmente, conseguirmos parar, o 

avião saiu da pista, adernou ao lado do pneu furado e tocou forte com a asa no 

chão, entortando de maneira irrecuperável uma barra de sustentação. Saltamos 

entre o susto e a alegria dos renascidos. Seria preciso chamar socorro pelo rádio e 

esperar pelo menos dois dias para que as peças danificadas chegassem de Brasília 

ou de Anápolis. em mês de férias, ganhei dois dias entre os Tapirapé. 

 Acompanhadas de crianças, mulheres e homens da tribo, duas das 

irmãzinhas vieram nos receber. Uma delas, vimos depois ardendo com as febres da 

malária. Chegados, recebidos e instalados na casa das irmãs, em muito pouco coisa 

diferente da dos índios, Géneviéve lembrou-se de pedir a D. Tomás uma missa. 

Reunimo-nos na mínima sala da casa, as irmãzinhas de Jesus, um casal de 

professores, o bispo, eu e uma moça e sua irmã, menina, nossas acompanhantes na 

viagem de volta. Alguns meninos e algumas meninas da aldeia, curiosos e atentos, 

completavam o pequeno círculo ao redor de uma mesa improvisada como um 

altar. Não se aproveitou a presença de um bispo visitante para uma missa pública 

dedicada aos Tapirapé. Reuniram-se conosco os que quiseram vir. Crianças. Não 

havia mesmo na aldeia uma igreja; sequer uma capela. 

 No dia seguinte, depois de um banho demorado e reconfortante nas águas 

do lago Tapirapé, um dos incontáveis formadores do rio Araguaia, caminhávamos 

pela aldeia. Observei no quase centro do que seria o largo da aldeia, uma 

construção de madeira de palhas, grande, bastante maior do que qualquer outra 

casa, semi-destruída. Luis, o professor e a irmãzinha que nos acompanhava, 

explicaram que aquilo era takana. A casa pública e cerimonial para onde 

convergiam os rapazes da tribo, após os ritos que os tornavam guerreiros e 

caçadores. Ali eles convivem boa parte de uma afável comunitária vida de solteiros. 

Ali recebiam as moças solteiras dispostas a conversas, ritos e jogos livres dos 

corpos jovens e esguios. 

 Semi-destruída meses antes, por força de uma ventania, não houvera de 

parte dos jovens e dos adultos empenho em reconstruí-la, em que pese o valor de 

seus usos sociais e simbólicos. Havia então questões mais prementes. Contou-me a 

rimãzinha que um dos esforços delas, agora, eram dirigidos a incentivar os índios a 



111 

 

reconstruírem a takana e retomarem a plenitude dos ritos e costumes tribais 

realizados dentro dela. 

 Perguntei  o que não significa que desejasse  porque não havia ali uma 

capela católica, como acontece em outras aldeias indígenas com missão religiosa 

presente há muitos anos. Ela respondeu que não era necessário, e nem seria uma 

iniciativa de respeito para com os índios anfitriões. Eles tinham as suas crenças e 

os seus lugares de cultos. Não precisavam de outros, a menos que eles próprios 

descobrissem um dia a sua falta. 

 Quando conversamos à noite sobre os motivos da disposição das atitudes 

estranhamente missionárias dos cristãos presentes na aldeia Tapirapé, o que me 

foi explicado era um exemplo de prática cotidiana de princípios de vida e de 

presença evangelizadora dos missionários das comunidades religiosas criadas pelo 

padre Charles de Foucault. uma rara, intrigante presença silenciosa, cuja 

inspiração é a vida não-pública de Jesus em Nazaré. Um testemunho de vivência 

cristã fundado sobre o respeito ilimitado aos modos de ser e de vida das 

sociedades, tribais ou não, de acolhida. Um ativo envolvimento no que toca as 

questões de direitos humanos das pessoas, comunidades e povos com quem se 

vive. Uma respeitosa isenção de qualquer atividade conversionista, mais pública e 

motivada do que a simples presença viva do missionário como um testemunho de 

uma vida cristã. Não há o que pregar  e esta própria palavra inexiste  porque 

não há "outros" a quem converter. A não ser aos significados e valores do destino e 

da vocação cultural de cada pessoa ou grupo de "outros".  A menos que o desejo de 

fazer-se cristão, ou também-cristão, parta da vontade livre e exigente deste próprio 

outro.  

 Era então o começo dos anos 70. Algumas confissões evangélicas 

pentecostais, estrangeiras (EUA) ou nacionais, estendiam aos povos indígenas do 

continente o mesmo proselitismo radical que lhes rendera uma experiência de não 

pequeno sucesso demográfico em países como o Brasil o Chile ou a Guatemala. 

Algumas missões católicas mais consolidadas e conservadoras, respondiam a isto 

intensificando o ardor de defesa religiosa de seu trabalho missionário. Não seria 

preciso esperar muitos anos para que entre o México e a Patagônia algumas aldeias 

com menos de 150 pessoas, aprendessem a fazerem conviver famílias e parentela 

com até 6 denominações cristãs diferentes. Algo que desafia até hoje a sabedoria 

dos xamãs e a teoria dos antropólogos. 

 Notável, seria também, desde os primeiros anos de ação proselitista, a 

omissão de agentes e de missões pentecostais nas frentes de luta por direitos  ao 

território nativo, e por direitos humanos derivados, daquilo que veio a tomar no 

Brasil o nome de 'causa indígena".  Em direção oposta, a começar por Pedro 

Casaldáglia, vários missionários, religiosos ou leigos católicos ou evangélicos, 

foram perseguidos e mortos a partir dos anos 70 devido às suas participações em 

frentes de luta de povos indígenas. Vários deles foram e são subscritores ou 

praticantes de uma das variantes latino-americanas da Evangelização Inculturada. 
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3. a crítica da igreja, na igreja 

 

 E, no entanto, antes de considerar o conjunto de idéias que aos 

nada ortodoxo, mas irredutivelmente cristão, segundo seus autores e praticantes 

da Teologia da Inculturação, quero trazer ainda aqui a pequena etnografia de um 

outro gesto. Pois pouca coisa poderia ser uma melhor introdução ao nosso tema, 

do que a polêmica eclesiástica suscitada em Santo Domingo, no ano de 1992, em 

torno ao par de gestos considerados pelos cristãos como dos mais, interativa e 

simbolicamente, próprios do cristianismo; o pedido e a dádiva do perdão. 

 Inculturação, Evangelização e Libertação em Santo Domigo é o nome do 

capítulo 5 do livro A Igreja do Brasil, do padre e historiador brasileiro José Oscar 

Beozzo. O 'Santo domingo" do título faz referência à IV Conferência do Episcopado 

Latino-americano ali realizada entre 12 e 18 de outubro de 1992. (5) 

Claro, o dia, o mês e o ano têm razões de escolha bastante conhecidas. O núcleo das 

questões da Conferência envolvia as três palavras-chave do título escolhido para o 

capítulo. Tratava-se de encontrar maneiras de estabelecer conexões legítimas e 

efetivas entre elas: evangelização, libertação (libertação, também de uso comum 

mais em Espanhol do que em Português) e inculturação. Das três, as duas 

primeiras são de uso ancestral e cotidiano no cristianismo. Debates, palavras e 

concílios gastaram-se para compreendê-las, e o sentido da relação entre elas 

parece ser hoje em dia bastante mais inquietador na América Latina do que na 

Europa. Das três, as duas últimas deram origem a práticas pastorais e a teologias 

cujas ressonâncias ainda hoje orientam a experiência de vida de missionários e 

outros cristãos na América Latina, tanto quanto roubam noites de sono de prelados 

vestidos de negro e roxo no Vaticano: teologia da Libertação e Evangelização 

Inculturada. Jovens irmãs, nascidas em solos próximos com poucos anos de 

diferença. Deve-se notar que enquanto a autoria da primeira é acentuadamente 

mais de pessoas latino-americanas e realizada por sacerdotes teólogos, em 

maioria, a segunda envolve o pensamento de missionários, sacerdotes não-

missionários e leigos cristãos latino-americanos ou europeus, na América Latina e, 

em bastante menor escala, no Caribe. Devo lamentar o uso tão restrito de autores 

sobre o assunto neste meu texto. Uma lista de escritos importantes a seu respeito, 

ao final de minhas observações, pretende pelo menos em parte corrigir esta lacuna. 

 Como em outros casos, uma comissão antecedente à IV Conferência foi 

encarregada pelas autoridades eclesiásticas para preparar o rascunho do tema: 

"unidade e pluralidade das culturas indígenas, afro-americanas e mestiças".  Ora, 

entre o documento final da Conferência Episcopal de 1978 em Puebla (DP 1; 7; 

412; 2996) e o documento preparatório para Santo Domingo, há, entre outras, uma 

diferença de pontos de vista importante, e não apenas conceitos. 
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 Em Puebla a fórmula eloqüente é: "o radical substrato católico do 

continente". Esta frase, ao mesmo tempo antropológica e canônica, pretendia 

traduzir a idéia de que perpassava por todo o Continente, um fundamento cultural 

comum. Em que pesem diferenças e peculiaridades  étnicas e propriamente 

culturais entre as nações e dentro delas, este fundamento era, em essência, 

católico. 

 No documento prévio Santo Domingo, alterado para pior no texto do 

documento final, a ênfase do substrato da cultura desloca-se do singular para o 

plural. Isto é: da substância católica de um amplo "substrato"  de cultura, para a 

evidência de uma realidade continental multi-étnica e pluri-cultural. É ela quem 

toma e torna diferenciadamente possível de existir e expressar-se: um substrato 

cultural católico. (6) 

 No que tenha a ver com a orientação de ações  pastorais, em Puebla o 

"desafio da evangelização" consiste em fortalecer e manter vivo e ativo esse 

"radical substrato católico",  face as decorrências da modernização cultural etc, 

"purificando-o", inclusive, de "superstições e desvios".  No documento prévio da 

Comissão 26 em Santo domingo, o ponto de partida pastoral proposto, sugere o 

confronto aberto e respeitoso para com uma diversidade étnica e cultural que 

"plasma diferentes identidades, não só sociais mas também religiosas". (7) 

 Eis a questão do perdão. 

 No documento trazido a Santo Domingo pelo episcopado brasileiro, está 

escrito um reconhecimento assumido de erros passados e presentes nas missões 

católicas de evangelização, assim como um múltiplo (vários parágrafos) e enfático 

pedido de perdão. Os signatários assumem de público (pois trata-se de algo a ser 

publicado) uma "atitude penitencial como pastores" e dirigem a sua súplica 

detalhada aos "povos indígenas" e aos "negros nas Américas".   

Cito uma passagem. 

Ao pedir perdão aos povos indígenas e aos negros pela omissão ou cumplicidade 

aberta ou velada com seus conquistadores e opressores, confessamos que os erros 

do passado persistem em muitas circunstâncias até os dias de hoje. Os povos 

indígenas e os negros na América latina continuam ameaçados pelo sistema de 

dominação e pelo racismo vigentes e continuam vivendo à margem de Igreja 

institucional e da sociedade. (8) 

 

 O documento conclui com uma tomada de decisão episcopal fundada em 

uma "solidariedade incondicional" e um "compromisso com a causa dos povos 

indígenas e dos negros das Américas".  Estas propostas co-fundamentam o que os 

bispos brasileiros resolveram chamar uma "nova evangelização" (9) .  

Aparentemente piegas e quase apenas metafórico, este aberto ato penitencial era, 

ao ver dos prelados brasileiros, um primeiro passo indispensável a um processo de 

des-solidarização da Igreja com um seu passado de equívocos e omissões. Sem ele 
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seriam ilegítimos e pouco eficazes os esforços de estabelecimento de um diálogo 

fraterno e fecundo com os povos "não-brancos" da América Latina e do Caribe. 

 Ora, uma outra comissão da V Conferência, a de história da Igreja, tomava 

nos mesmos dias uma direção oposta. Ela assumia uma postura de defesa da obra 

colonizadora. Um de seus integrantes mais destacados, o cardeal Angel Suquia 

Goicoechea, de Madrid, opunha-se de maneira irredutível a um pedido de perdão 

por escrito, como texto oficial da Conferência. A Comissão 26 excluiu de seu 

documento final a referência a uma culpa eclesiástica assumida e um detalhado 

pedido de perdão aos negros e indígenas do continente. (10)  Curioso, significativo 

confronto entre duas comissões em Santo Domingo. Na de História, dominada por 

dois influentes prelados espanhóis, o documento apresentado para aprovação na 

assembléia não faz referências a pessoas como Las Casas e Montesinos; não 

formula o reconhecimento de culpas da Igreja durante a "primeira evangelização" 

e estende um tímido pedido de perdão apenas aos "afro-americanos".  Em termos 

de uma história recente, omitem-se as referências aos avanços conseguidos na 

América Latina a respeito da prática missionária a partir do Concílio Vaticano II.  

 A comissão 26, dominada por latino-americanos, consegue afinal levar à 

assembléia final um parágrafo onde um vago reconhecimento de culpas passadas 

compromete a Igreja do continente, em comunhão com o próprio papa, citando-o, 

inclusive. No final do mesmo parágrafo é proposta uma "evangelização 

inculturada".  Missionários e teólogos "da inculturação" tentarão conduzi-la a 

preceitos e práticas com que provavelmente não sonhariam muitos bispos que 

aprovaram a sua fórmula no texto. Ele é o seguinte. 

Depois de ter pedido perdão com o Papa aos nossos irmãos indígenas e afro-

americanos, "perante a infinita santidade de Deus, pelos fatos marcados pela 

injustiça e pela violência" (Audiência geral, quarta-feira, 21 de outubro de 1992), 

queremos desenvolver uma evangelização inculturada. (11)  

 

4. uma evangelização inculturada  

 

 Numa vizinhança muito próxima à Teologia da Libertação, o que está em 

jogo (ou o que cria o rito) na Teologia da Inculturação é, em primeiro lugar, a 

questão antropológica do direito ao diálogo entre culturas, cujas histórias de 

relacionamentos e cuja atualidade de posições e de relações  sociais foi e segue 

sendo regida por uma irredutível desigualdade. Por isso mesmo, como uma outra 

cara da mesma moeda com que se dão as difíceis trocas entre um lado e o outro, o 

direito simbólico ao diálogo tem a ver com o dever do compromisso da Igreja para 

com as questões sociais e motivadamente políticas de contextos de vida, os 

múltiplos e monótonos cenários latino-americanos  de expropriação, injustiça e 

desigualdade entre brancos, mestiços, negros e indígenas. 

 Postos os dois lados em uma face só, seria possível construir um modelo 

simples de quatro alternativas entre as quais parecem estar distribuídas as opções, 
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puras ou combinadas, de intervenções missionárias entre os indígenas do 

Continente. Constru-o, como um instrumento efêmero de trabalho, articulando 

apenas as duas variáveis que, intercombinadas, são as que importam aqui: a) a 

variável da relação entre uma prática missionária conversionista (converter o 

outro ao meu sistema de crença desqualificando os seus, o que equivale a tornar 

cristãos, de alguma maneira os que não o são) versus uma prática missionária 

dialógica (atribuo a mim e ao outro o direito à plena experiência cultural da 

própria crença religiosa, estabelecendo entre ela e a minha um diálogo de 

diferenças entre iguais);  b) a variável da relação entre o não-envolvimento da 

presença e da prática missionária com a dimensão política das questões sociais dos 

sujeitos, grupos e etnias onde a missão evangelizadora se realiza versus um 

envolvimento essencial com esta dimensão (em concreto, com as lutas e 

enfrentamentos de uma "causa indígena")  como algo constitutivo da relação de 

diálogo com outras culturas. 

 

 Reunidas em pares estas unidades opostas, eis como me parece adequado 

representar as alternativas postas diante das escolhas da Teologia da Inculturação. 

 

1a.  prática missionária conversionista + não envolvimento com  questões 

políticas da causa indígena. 

 

2a.  prática missionária conversionista + envolvimento com as  

  questões políticas da causa indígena. 

 

3a.  prática missionária dialógica + não-envolvimento com as  

   questões políticas da causa indígena. 

 

4a. prática missionária dialógica + envolvimento com as   

  questões políticas da causa indígena. 

 

Que as palavras deste parágrafo sejam consideradas como em estado de 

rascunho. Elas servem apenas como um traçado provisório de estilos de trabalho 

missionário junto a grupos tribais na América Latina. A realidade é bastante mais 

variada, e não tenho nem experiência pessoal nem elementos oportunos de 

confronto para estabelecer um modelo confiável. Se é que isto existe. 

A primeira alternativa qualifica as missões católicas tradicionais 

resistentes a qualquer processo de inculturação e defensoras do princípio de que 

uma presença missionária resolve-se com o anúncio do Evangelho e o trabalho 

assistencial (educação, saúde, melhoria da qualidade de vida). Envolve a maior 

parte das missões protestantes e, em especial, as que se negam a uma aproximação 

ecumênica com outras confissões cristãs. envolve, finalmente, a quase totalidade 

das néo-missões evangélicas pentecostais.  
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Acredito que a segunda opção seja mais rara, mas não inexistente. Ela 

combina pessoas e instituições missionárias que reconhecem que o dever do 

anúncio explícito e atraente do Evangelho, deve estar de alguma maneira associado 

com um trabalho não apenas socialmente assistencial, mas também de denúncia de 

fatos e de efeitos de expropriação, injustiças e ameaças da existência física das 

minorias étnicas. Tem sido aqui mais usual entre missões católicas do que entre as 

protestantes. Entre estas, segue sendo quase inexistente entre as néo-missões 

pentecostais. 

A terceira escolha é praticamente inexistente. E a quarta pretende 

caracterizar, com diferenças marcadas de ênfases e de estilos, as experiências 

missionárias da inculturação. Tanto a sua escrita quanto as suas ações individuais 

ou coletivas, têm sido até aqui mais frequentes entre missionários católicos. No 

entanto, a sua proposta, tal como o foi a da Teologia da Libertação, desde os 

primeiros momentos tem sido elaborada no interior de um cenário ecumênico, 

compartido por católicos e protestantes, excluídos, em imensa maioria, os 

pentecostais.  

Ora, ao construírem aquilo que um de seus autores chamará "o paradigma 

da inculturação", e que vimos no documento final de Santo domingo ser proposto 

como uma "evangelização inculturada",  aparecendo em outros momentos como 

uma "inculturação do Evangelho", alguns padres e missionários elaboram 

esquemas de classificação em que uma ação missionária inculturada aparece em 

confronto com outras modalidades. Quero apresentar aqui a síntese de alguns 

destes modelos. 

Germens de uma postura inculturada podem ser encontrados desde os 

primórdios de ação missionária ibérica nas américas. Alfredo Morin lembra os dois 

modelos antecedentes ao trabalho evangelizador realizado pelos espanhóis; a 

"missão canária" e a "missão granadina".  Trazidos da catequese dos mouros em 

Espanha para a evangelização dos povos encontrados no Novo Continente, um 

advogará um "método de persuasão", em que um relativo respeito às culturas 

colonizadas mescla-se a um afã de tornar cristãos os seus sujeitos. A outra tomará 

como princípio de ação um "método de tabula rasa".  Ele consiste em um projeto de 

destruição, tão completa quanto possível, de todos os cenários, sujeitos de 

fundamentos das crenças autóctones, "na ilusão de poder semear, logo após, o 

Evangelho quimicamente puro sobre os escombros". (12)  

Dependendo de vocações pessoais, tanto quanto da orientação de 

congregações missionárias, ambos os métodos foram e são até hoje empregados 

por missionários católicos e protestantes. Ambos fazem parte do que, dos 

princípios da colonização ibérica até dos dias de hoje, os próprios documentos 

eclesiásticos pós-Vaticano II e posteriores a Puebla, Medellín e Santo Domingo, 

costumam denominar de "primeira evangelização".  Aquilo a que se opõe, entre os 

católicos, pelo menos, uma "nova evangelização".  A ação missionária de pessoas 
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como Bartolomé de las Casas, no México, ou José de Anchieta no Brasil conteriam 

os primeiros princípios de uma evangelização inculturada. 

Em um pequeno documento de consulta, o padre alemão Paulo Suess 

propõe três perspectivas de evangelização correntes entre os missionários 

cristãos: a corrente fundamentalista, a corrente da pastoral de adaptação e a 

corrente da teologia e pastoral de libertação inculturada. 

Sem propriamente caracterizar a primeira, Paulo Suess sugere que ela 

apenas oferece respostas imediatistas, fundadas em uma leitura monolítica das 

Sagradas Escrituras e dirigida a preencher vazios emocionais, crises de identidade 

e orientação ética, assim como inseguranças "de ricos e pobres". Indiferente aos 

valores culturais antecedentes à chegada invasora de suas missões, as pastorais 

fundamentalistas impõem uma leitura exclusiva e não dialógica no plano da 

religião, ao mesmo tempo em que se desobrigam de qualquer atuação  consistente 

no plano sócio-político, ao não reconhecerem vínculos legítimos entre um e outro. 

O autor conclui: "a recusa explícita na construção de uma nova ordem social  no 

mundo é uma das razões pelas quais  sobretudo no Mundo-dos-dois-Terços  o 

fundamentalismo se tornou um braço privilegiado do projeto neoliberal". (13) 

O que viria a caracterizar a segunda corrente missionária, seria o 

considerar a inculturação do Evangelho junto a povos de outras culturas como uma 

questão simples de adaptação. Pertencem às estratégias de tal corrente, sem 

dúvida a ainda mais frequente pelo menos entre os católicos, as propostas de um 

respeito apenas tático aos valores de sentido e crença de outras culturas. Ele é um 

ponto de partida para um trabalho conversionista que, mesmo sem a imposição 

restritiva e direta da corrente anterior, nega-se a um diálogo genuíno com o outro, 

a partir do reconhecimento autoritário da excelência exclusiva da mensagem 

cristã. A partir, também, de uma folclorização da cultura do outro como uma 

qualquer outra cultura apta a ser purificada e modernizada através de uma ação 

missionária competente. Embora entre os seus praticantes, católicos e 

protestantes, possa haver um empenho mais consequente na defesa dos direitos 

dos povos indígenas, uma tal pastoral de evangelização não considera os sujeitos 

indígenas como protagonistas de sua própria causa. Ela é "incapaz de gerar o 

protagonismo dos destinatários". (14) 

Que não escape ao leitor a junção de duas palavras, de tal maneira que a 

primeira, mais conhecida e consagrada como nome de uma teologia da "nova 

evangelização", qualifique a outra. Na mesma página do documento que estou 

considerando aqui, Paulo Suess denomina a corrente a que se reconhece afiliado, 

como "da teologia e pastoral de libertação inculturada" e, a seguir, como "pastoral 

de libertação inculturada". 

Tal corrente trabalha sobre dois fundamentos essenciais.  Primeiro, 

reconhecimento do outro, não-branco, do indígena, como um sujeito legitimamente  

protagônico de sua própria cultura e da realização de sua própria história. De tal 

sorte que uma ação missionária inculturada não apenas não deve ameaçar este 
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direito inquestionável, como deve mesmo fazer-se corresponsável pelo 

fortalecimento de tal protagonismo. A inculturação do Evangelho significa algo 

mais do que uma leitura culturalmente adaptada ao outro. Significa a sua leitura 

múltipla do ponto de vista de um diálogo com o outro, tendo como pressuposto a 

sua leitura livre e a plena liberdade de sua opção frente às suas consequências. 

Segundo, o reconhecimento de que a ação evangélica através da missão, vai além 

do simples "anúncio da palavra". Uma das características pós-Vaticano II entre os 

setores eclesiásticos  e eclesiais mais avançados na América latina, é uma definida 

"opção pelos pobres". seus defensores, de bispos e teólogos, não economizam 

passagens bíblicas e mensagens papais de apoio a uma tal escolha, fora da qual a 

Igreja perde o próprio sentido de 'missão", em uma compreensão mais ampla. 

Ora, a opção pelos pobres obriga o trabalho missionário a incluir em sua 

vocação, a sua inserção em todos os campos e planos da realidade do outro, em que 

ele vive a sua existência. Se as condições históricas e sociais de existência de uma 

tribo indígena são o injusto resultado de processos de expropriação e domínio 

injustificado, então uma pastoral libertadora inculturada não pode deixar de tomar 

esta condição real de existência do outro de sua opção, como o princípio e o lugar 

social da sua atuação.  

Derivada de uma antecedente Teologia da Libertação, e destinada a trazê-la 

para o âmbito particular do trabalho missionário como povos, culturas e etnias 

não-brancas e não também ocidentais, o que a Teologia da Inculturação (ou da 

Libertação inculturada) pretende, é estender ao outro a opção antes feita em nome 

do pobre. (15) 

Vimos que, de um lado, uma opção inculturada obriga a um colocar-se 

intransigente do ponto de vista dos direitos de vida e realização autônoma de um 

modo de vida. A "causa indígena" passa a ser a causa da missão inculturada entre 

os índios. E é a partir deste compromisso de partilha em uma luta tornada comum, 

mas onde se reconhece o direito indígena ao papel protagônico, que um diálogo 

religioso entre a cultura missionária e a cultura indígena é legítimo. 

De outro lado, ela obriga o "anúncio da boa Nova" a um pan-ecumenismo 

até aqui estendido pela igreja Católica apenas às confissões evangélicas. O diálogo 

que se propõe estabelecer considera a religião do outro como um valor de sentido 

não manipulável, na mesma medida em que toma o anúncio do Evangelho, não 

como uma ortodoxia a ser imposta, de um modo ou de outro, mas como uma 

mensagem de salvação a ser proposta como aquilo que o cristão tem a oferecer 

como a sua palavra no diálogo. A própria irredutível universalidade da mensagem 

evangélica sugere que ela não é propriedade de nenhuma cultura. logo, não deve 

ser instrumento de expropriação de significados de nenhuma outra cultura. Deixo 

a Paulo Suess a tarefa de completar este pensamento, com as ênfases próprias da 

proposta que expõe. 
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A inculturação visa uma aproximação radical e crítica entre o Evangelho e culturas. 

Esta aproximação é um pressuposto para a comunicação da boa Notícia do amor de 

Deus nas diferentes culturas. na inculturação se entrelaçam meta e método, o 

universal da salvação como o particular da presença. O universal "tanto mais 

promove e exprime a unidade do gênero humano quanto melhor respeita as 

particularidades das diversas culturas"(GS 54). A meta da inculturação é a 

libertação e o caminho da libertação é a inculturação. 

... 

Ao não se identificar com nenhuma cultura e inculturar-se em todas, o Evangelho e 

os evangelizadores respeitam a alteridade e preservam a identidade da mensagem 

e das culturas. A inculturação visa uma proximidade respeitosa em face da 

alteridade, crítica frente ao pecado e solidário no sofrimento.  

... 

Na evangelização inculturada a igreja mostra que o diferente não lhe é indiferente, 

mas consagrado pela encarnação do Verbo e pela animação do Espírito. (16)  

 

 

5. o difícil diálogo: a prática da inculturação 

 

 Entre os seus praticantes, no limite mais ortodoxo fala-se de uma "igreja 

indígena".  No mais transgressivo, nem isto. Fala-se de passagem de uma pastoral 

indigenista para uma pastoral indígena. O que, inovadoramente, poderia pressupor 

a transferência do fazer a Igreja e dizer a fé cristã, do missionário ao próprio índio. 

Algo que alhures algum dia Claude Lévi-Strauss acreditou poder acontecer com a 

própria etnologia. A descrição de alguns princípios para a ação missionária 

inculturada deverá anteceder aqui o pequeno conjunto de observações com que 

pretendo encerrar esta apresentação sumária da Teologia da Inculturação, 

tomando-a mais através de seus pontos antropológicos de partida e de presença 

junto aos outros, do que através de sua dimensão mais propriamente teórica. 

 Voltemos por um momento a José Oscar Beozzo. ele concentra em dois 

direitos e uma questão os fundamentos de um diálogo ao mesmo tempo libertador 

e inculturado.  

 Ao iniciar no tópico: "inculturação do evangelho", uma reflexão crítica a 

respeito de posturas da Igreja diante das etnias latino-americanas, não é desde 

uma salvaguarda da própria Igreja que José Oscar Beozzo fala; é desde vidas e 

direitos daqueles a quem ela se dirige, "para colher o quanto é crucial este debate 

na América Latina e no Caribe, vale recordar o que está em jogo para 50 milhões de 

indígenas e 100 milhões de afro-americanos". (17). A menos que uma muito sutil 

linha de defesa do poder e da ameaçada demografia do cristianismo católico esteja 

subentendida, o que o documento deste sacerdote oferece, assim como o de todos 

os outros autores e missionários de uma pastoral da inculturação lidos por mim, é 

uma franca aposta no risco. Uma fala que não parece temer fragilizar uma igreja 



120 

 

institucional,  em nome do dever de dirigi-la à realidade de sua vocação. E nos 

termos de suas relações com sujeitos e povos indígenas e negros, é desde eles, 

desde a sua fragilidade ainda maior, lida no intervalo entre a historicidade 

presente do Evangelho e as histórias atuais de tais pessoas e povos, que um sentido 

missionário de vocação inculturada dever ser estabelecido.  

 É ao falar de um primeiro direito de negros e indígenas à vivência autônoma 

de suas próprias crenças, estabelecidas ou não como uma religião, tomadas em 

absoluto "pé de igualdade" com todas as outras, a começar pelo cristianismo, que 

José Oscar Beozzo faz referência a um outro documento onde a palavra macro-

ecumenismo é importante. Transcrevo dele uma longa passagem. 

 

O VERDADEIRO ECUMENISMO É MAIOR DO QUE O ECUMENISMO, 
porque a Oikoumene é toda a terra habitada. 

Nesse primeiro encontro da Assembléia do Povo de Deus, 
experimentamos que, além de fortalecer, cada dia mais, o 
ecumenismo entre as igrejas cristãs, devemos abrir-nos ao Macro-
ecumenismo. uma palavra nova para expressar uma realidade e 
uma consciência novas. Fio condutor de todo o encontro, no tema 
central dos debates, confluências, tensões, buscas e esperanças. É 
um ecumenismo que recobre as mesmas dimensões universais do 
povo de Deus. 
Nesta descoberta, começamos a despojar-nos de nossos preconceitos 
e abraçamos, com muito mais braços e muito mais corações, o Deus 
único e maior. Muitas linguagens, cantos, símbolos, gestos  com as 
almas e os corpos em oração  testemunham e celebram (18). 

 

Este é o ponto quase unânime entre os praticantes da Inculturação e, claro, não 

facilmente aceito pelo Vaticano, assim como pela visível maioria dos bispos latino-

americanos. De um ponto de vista aqui mais cultural-jurídico do que propriamente 

teológico, o que está em questão é um princípio de equivalência de dignidade entre 

todas as religiões. De uma anterior aceitação estratégica do outro e suas crenças 

para, a partir de um terreno falsamente comum, estabelecer a primazia respeitosa, 

mas nem por isso menos ardilosamente enganadora, de meu próprio sistema de 

culto, o que se defende é uma equivalência estabilizada de/entre religiões. 

Somente sobre o pressuposto de que os outros ( pessoas, grupos de pessoas, tribos, 

povos, nações, ou o que seja) merecem, como o eu, o direito de seguirem sendo 

absolutamente como são, crendo no que creem e praticando os seus cultos como o 

fazem, é que eu posso dizer a ele qual é a minha crença, como eu a vivo e como 

ritualmente eu a manifesto. 

 Neste sentido, "inculturar o Evangelho" significa estabelecer, através dele, 

um diálogo com o outro. Não para que o outro aceite e se faça, através dele, como 

eu. Mas para que nos aceitemos um ao outro, em seus termos, e nos do outro. O 

anúncio da Boa Nova deixa de ser o ponto de partida de uma diálogo com o outro, 
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para que o ponto de chegada seja a sua conversão ao meu ponto de vista 

evangélico, para se converter, ele mesmo, num ponto de vista com que eu me abro 

ao do outro. Inclusive com o generoso risco de ser eu o convertido. (19)  

 O missionário da Inculturação não nega em absoluto o seu ser cristão e 

apresentar-se, e conviver como outros como cristão, através do anúncio de si 

mesmo como um cristão. Não fora assim, o que estaria fazendo "ali" ?  Mas, à 

diferença de outras missões, ele faz o anúncio de sua identidade religiosa, isto é, 

anuncia com o testemunho de sua vida, tornada uma forma amorosa de presença, o 

Evangelho. e o faz convicto de que é seu dever levar ao outro o seu espírito, sem o 

direito ao desejo de convencer, converter este outro à sua letra. Pois não penas 

devido a preceitos éticos e direitos jurídicos, os povos com quem se está podem e 

devem aspirar a continuar sendo como são, inclusive desde uma perspectiva 

religiosa. Uma experiência de evangelização inculturada pretende crer que o 

diálogo religioso através do Evangelho se dá em um plano de transcendência da 

própria mensagem evangélica à realidade cultural e ao testemunho cultual de uma 

única religião. De algum modo não muito fácil de se compreender, o diálogo 

plenamente amoroso do Evangelho. De tal sorte que imprimir a ele qualquer 

motivo alheio a um absoluto amor pelo outro tal como ele é, e por ser ele a minha 

diferença, seria negação da própria mensagem evangélica.  

 Mas, e se houver convertidos? 

Ao defender o direito a que negros e indígenas batizados e cristãos possam 

viver "seu cristianismo segundo sua cultura e seus costumes".  José Oscar Beozzo 

introduz, primeiro na frase transcrita aqui e, depois, na que vem a seguir, um 

pronome e um substantivo com o valor de verbo, por onde vale a pena começar: 

seu cristianismo e, mais adiante, construção de igrejas com rosto próprio. (20) 

 Até que lugar os missionários da Inculturação levam adiante uma questão 

sempre tão difícil entre os cristãos católicos?  Porque os protestantes resolvem a 

seu modo o problema de sua múltipla unidade religiosa, fracionando-a em diversas 

confissões diferenciadas, com vocações culturais, étnicas, peculiarmente religiosas 

próprias, etc. Enquanto os católicos lidam com as mesmas seculares e evidentes 

diferenças, obrigando-as a conviverem em uma mesma difícil unidade 

confessional. 

 Uma adaptação epidermicamente cultural do cristianismo católico tem sido 

tolerada, sobretudo após o concílio Vaticano II. Que cada povo viva em e como sua 

cultura a sua modalidade do ser cristão-católico. Mas que esta experiência milenar 

na história da Igreja não ultrapasse os limites, bastante bem controlados, de uma 

variação da ortodoxia no que se refere a costumes e cultos. Que cada um cante 

como queira, desde que todos sigam, de igual maneira, os mesmos preceitos 

essenciais. Às vezes mais os do direito canônico do que os da fé evangélica. 

 Uma inculturação do Evangelho supõe a possibilidade da construção 

diferenciada de igrejas "com rosto próprio" ( e não apenas apropriado)  e a criação 
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consequente de "igrejas autóctones". O documento da comissão 26 em Santo 

domingo enuncia isto da seguinte maneira. 

 

Estes compromissos nos ajudarão a realizar o ideal de igrejas 

autóctones com rosto, coração, pensamento e com agentes de 

pastoral e organismos próprios. 

Comunidades que expressam seu culto a Deus, utilizando as línguas 

indígenas, as expressões afro-americanas ou os costumes mestiços e 

os respectivos recursos culturais próprios. 

Constituídos estes povos em protagonistas de sua própria história 

salvífica, farão com que o Evangelho, germinado em suas culturas, 

floresça em igrejas genuinamente indígenas, afro-americanas e 

mestiças que, em plena comunhão com a Igreja universal, sejam 

capazes de transmitir a mensagem salvadora de Jesus. (21)  

 

 A criação, na América latina, de igrejas indígenas (igrejas autóctones), ao 

invés da reprodução de uma mesma igreja entre diferentes culturas indígenas, tem 

sido um dos eixos do pensamento católico inculturado. Vários documentos 

criticam os usos "oportunos" dos  "valores culturais" dos destinatários da missão,  

em benefício de uma implantação do cristianismo em suas culturas. Ou em nome 

de uma pura e simples recriação quase folclórica de um catolicismo 

superficialmente adaptado. 

 A sugestão inculturada, limitada ainda, sugere uma transferência de 

poderes na implantação da experiência cristã em outras culturas. Ao inserir-se 

dialógica e respeitosamente no mundo do outro, mas ao fazê-lo levando uma 

mensagem de fé que não deixa de ser a oferta de um convite de adesão, ao outro, a 

inculturação do Evangelho desafia abrir-se à invasão criativa de outros atores 

culturais no coração de seu próprio sistema de atribuição de papéis e de 

identidades; de representação da vida, do mundo e da divindade; de orientação 

derivada de condutas interativas em diferentes planos. 

 De uma maneira equivalente a como em campos de economia e política 

reclama os missionários inculturados uma dimensão autonomamente protagônica 

a pessoas e povos indígenas, assim também  e em nome de uma mesma 

seqüência  este protagonismo estende-se ao âmago da própria Igreja, enquanto 

uma instituição social entre culturas e histórias de múltiplos e muitos diversos 

povos. 

 No limite mais avançado da proposta, uma igreja indígena é autóctone não 

apenas enquanto um fato cultural realizado como religião. Ela o é por ser, na sua 

medida própria, tão autônoma quanto possível. Isto não significa a tomada de um 

modelo confessional protestante, mas a possibilidade de que o fortalecimento de 

experiências religiosas cristãs entre indígenas ou negros católicos, gere sujeitos de 

poder eclesiástico negros e indígenas (o que não é novidade entre os negros, mas o 



123 

 

é ainda entre os índios) assim como unidades eclesiásticas de minorias étnicas 

não-ocidentais com o mesmo grau de liberdade e relativa autonomia que possuem 

hoje as dioceses católicas da Galícia ou da Polônia. 

 Uma terceira questão de direitos: a da dupla confissão. Ao introduzir este 

complicado desafio para a Igreja, José Oscar Beozzo remete aos acontecimentos de 

Santo domingo. Como ele sugere uma oposição a meu ver bastante esclarecedora, 

acompanha-o. 

 Entre a proposta francamente "inculturadora" da Comissão 26, o 

documento final da Conferência e, ainda, os complementos acrescentados pelo 

Vaticano a este documento, Beozzo opõe uma evangelização inculturada a uma 

evangelização das culturas. Teólogos e missionários da Inculturação e a 

Comissão 26 falam a primeira fórmula. A assembléia final de Santo domingo e o 

Vaticano, sem estabelecerem uma negação ao próprio termo "inculturação",  falam 

a segunda. Transcrevo uma passagem do artigo de José Oscar Beozzo com as 

citações de documentos dos "dois lados", feita por ele. 

 

Santo Domingo oscila assim entre duas propostas igualmente 

presentes no documento final: a de uma EVANGELIZAÇÃO 

INCULTURADA e a da EVANGELIZAÇÃO DAS CULTURAS. 

A primeira foi colocada entre as linhas pastorais prioritárias:  

Uma evangelização inculturada(...) que se encarne nas CULTURAS 

INDÍGENAS E AFRO-AMERICANAS (SD 302). 

Ela supõe profundas mudanças na Igreja e a entrada num processo 

de ampla diversificação cultural, desembocando num pluralismo em 

termos de liturgia, teologia, organização pastoral, disciplina dos 

sacramentos. A segunda retoma a proposta de uma 

EVANGELIZAÇÃO DAS CULTURAS, de modo a implantar uma 

cultura cristã com o provável renascimento de antigas intolerâncias 

e integrismos:  

A fé, ao se encarnar nestas culturas, deve corrigir seus erros e evitar 

sincretismos (SD 320). 

Supõe-se a existência de símbolos "universais", acima e fora de 

qualquer cultura, o que apenas revela o profundo etnocentrismo da 

proposta, e coloca-se a disciplina geral da Igreja como critério 

normativo para a aceitação da inculturação (22).  

 

 Longe de mim o desejo de jogar com as palavras em uma hora como esta. 

Mas sobretudo do parágrafo final do texto citado, é possível inferir, da crítica direta 

feita à ortodoxia da Igreja, entre Santo Domingo e o Vaticano, a defesa de um outro 

critério de valor do sentido da religião e da comunicação entre culturas através 

dela. Pois o que me parece claro, é a passagem do preceito tradicional: a igreja cria 

o diálogo através da mensagem evangélica, para o preceito fundante de uma "nova 
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evangelização", enunciada e assumida na plenitude da ousadia. E também de seus 

riscos: o diálogo cria igrejas através do Evangelho. 

 De um ponto de vista socialmente prático, estamos diante de duas 

dimensões diferentes. Dois diversos dilemas para uma proposta missionária 

inculturada. Uma coisa é a coexistência, em uma mesma tribo, dentro de uma 

mesma aldeia, de duas religiões diferentes, com uma definição clara de adesões de 

um lado e do outro. a lembrança dos direitos individuais à escolha confessional 

resolve bem a questão. outra coisa é o desejo cultural de uma experiência dupla de 

fé, no seu todo ou em partes proporcionais. Isto não é o mesmo que o sincretismo. 

Significa a possibilidade de uma comunidade destinatária da missão, aderir ao 

cristianismo por livre adesão, sem abrir mão da liberdade de preservar seu, os seus 

sistemas ancestrais de crença e culto. 

 Ainda que eu não tenha encontrado uma resposta clara a esta questão nos 

textos consultados, aqui e ali deparei afirmações que defendem o direito pleno a 

esta possibilidade. Pois a partir do momento em que uma relação dialógica entre 

sujeitos culturalmente diferentes, tornados iguais para e através do próprio 

diálogo, é a ele e seus frutos culturais que se delega o direito de estabelecer 

consequências. Pois qualquer outro critério antecedente aniquilaria o valor real da 

própria proposta do estabelecimento do diálogo, como fundamento da 

intercomunicação entre eu e o outro.  

 Um primeiro passo de uma postura pastoral inculturada caminha sobre a 

idéia de que a própria recepção de uma mensagem evangélica, não mais imposta, 

mas proposta como uma revelação universal aberta à leitura de cada cultura, no 

interior da história de cada povo, não desqualifica e muito menos buscaria destruir 

a cultura, a memória e a história daqueles que porventura venham a se incorporar 

ao Evangelho para participarem de uma comunidade universal de seus seguidores. 

 "Ide e Pregai" . Defendem os missionários da inculturação, que do mesmo 

modo como o Evangelho não é para ser silenciado e não pode deixar de ser 

anunciado, assim também, por força de sua própria mensagem, ela não pode ser 

mais do que posto em diálogo. E esta é toda a sua pregação. Para além da Igreja, 

para além das igrejas em suas dimensões institucionais, o diálogo pan-ecumênico 

realizado em contextos pluri-culturais e multi-religiosos, "tem um estatuto próprio 

e não representa uma primeira fase de uma conversão ou incorporação inevitável. 

(23) 

 Ao se propor deslocar-se de uma dimensão clerical de docência de direito, 

para uma dimensão de troca de saberes e sentidos em intercomunicações entre 

humanos-iguais, culturalmente diferentes, a missão inculturada abandona o direito 

ao controle do processo do diálogo e à própria previsão de seus efeitos. Como eu 

disse algumas páginas antes, ao procurar traduzir com minhas palavras um dos 

pontos mais difíceis da proposta cristã de evangelização inculturada, uma vez 

centrado o "anúncio da palavra" em um diálogo  "macro-ecumênico",  este diálogo 

deixa de ser, como em outras situações de doutrina, uma estratégia didática cujos 
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termos estão dados e cujos resultados estão previstos em um deus seus pólos de 

interlocução, para ser, ele próprio, o criador cultural de seus termos e frutos. 

 Um outro ponto de partida para uma ação missionária inculturada é a 

defesa intransigente de todos os direitos à vida, à liberdade e à felicidade, como 

experiência vivenciada da plenitude dos direitos humanos, tal como lidos desde o 

interior de cada cultura indígena. Entendem os seus defensores, que a mensagem 

de uma nova evangelização não é a de uma redenção individual e coletiva em um 

outro tempo e em um outro lugar. Se o é, deve sê-lo na medida em que a antecipa 

ao agora e aqui da vida social presente. A libertação anunciada na teologia de que 

deriva a evangelização inculturada, é uma questão que compromete os emissários 

da missão cristã como todas as imediatas e históricas dimensões da vida cotidiana 

de seus destinatários. 

Uma passagem aprovada do Documento Final de Santo domingo, e 

lembrada por Roberto Viola, traduz este compromisso da seguinte maneira. 

 

Uma meta da evangelização inculturada será sempre a salvação e 

libertação integral de determinado povo ou grupo humano, que 

fortaleça a sua identidade e confie em seu futuro específico, 

contrapondo-se aos poderes da morte, adotando a perspectiva de 

Jesus Cristo encarnado, que salvou o homem partindo da pobreza, da 

fraqueza e da cruz redentora. A Igreja defende os autênticos valores 

culturais de todos os povos, especialmente os oprimidos, indefesos e 

marginalizados, diante da força esmagadora das estruturas de 

pecado manifestas na sociedade moderna. (24) 

 

 Será frequente na Teologia da Libertação Inculturada a denúncia dos fatores 

macro-estruturais responsáveis pelas condições de pobreza e marginalização dos 

povos indígenas das Américas. A associação entre os fatores costumeiros de 

opressão e desigualdade, e o fortalecimento de projetos neoliberais do continente, 

será também uma constante. Finalmente, uma relação perversa entre modalidades 

de prática missionária conversionista de estilo fundamentalista, e os interesses 

expansionistas do capitalismo neoliberal, também não será esquecida. 

 Em nome da dignidade humana, em uma visão evangélica inculturada e em 

nome dos direitos dos povos e minorias étnicas, a missão inculturada tem o dever 

de colocar-se contra projetos de tal natureza. Uma pan-sociedade universal 

político-economicamente igualitária, culturalmente múltipla e autonomamente 

diferenciada, faz o chão da utopia da inculturação. 

 Um conjunto de preceitos com que o missionário Paulo Suess procura 

definir o papel de uma autêntica pastoral indigenista (sempre de algum modo 

oposta à tradicional "pastoral indígena") merece ser transcrito aqui. 
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No entanto, há tarefas comuns que podemos apontar, sinais que devemos aos 

povos indígenas, sacramentos de uma Pastoral Indigenista. Esses sinais-tarefa não 

tem ordem cronológica. São sinais que tem o seu significado no conjunto, como um 

arco-íris. Ao mesmo tempo são tarefas práticas, que qualquer missionário deve 

assumir, aqui e agora.  

 

1. Defender a terra. o território tribal é uma garantia para a sobrevivência 

do tribo. Defender a terra significa  contra o extermínio planejado  

testemunhar, anunciar e celebrar a vida.  

  

2. Aprender a língua. Contra o etnocentrismo que desqualifica a língua 

indígena como "gíria", o missionário  aprendendo a língua e o código 

cultural do respectivo povo  se submete ao sacrifício da encarnação-

inculturação para poder comunicar o Verbo que se fez carne. 

  

3. Incentivar a autodeterminação. A Missão ajuda os índios tutelados a se 

tornarem sujeitos de sua história. As assembléias de Líderes Indígenas 

ajudam para chegar a uma consciência crítica e ação coordenada.  

 

4. Capacitar para o contato. A situação de contato entre nações indígenas e 

sociedade envolvente varia muito. A longo ou curto prazo, o contato é 

inevitável. O missionário fornece o necessário para a defesa contra os vícios e 

as doenças do capitalismo e da civilização. 

 

5. Recuperar a memória. Escrever a história dos respectivos povos 

indígenas, colecionar os seus mitos, contar seus martírios e suas vitórias, 

contra a amnésia oficialmente decretada. A presença do passado abre um 

espaço para o futuro.  

 

6. Explicitar a esperança. Contra o fatalismo histórico e o determinismo 

político-econômico, o missionário   a partir de sua opção de fé e prática do 

amor   explicita o Evangelho como esperança, como libertação integral e 

plenitude de vida. 

 

7. Estimular alianças. A nova igreja missionária, que se libertou da 

cumplicidade com os poderosos, ajuda os povos indígenas a ver os seus 

problemas em conjunto com todos oprimidos. (25) 

 

 De uma maneira mais concisa e concreta, Suess, no documento sobre o 

fundamentalismo já citado aqui, resume as tarefas de compromisso do missionário 

com a causa dos "pobres, excluídos e outros",  nos seguintes pontos: o apoio 

incondicional ao seu protagonismo cidadão, inclusive no que ele tenha a ver com as 
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"novas formas de participação democrática nas decisões da nação; a chamada a 

uma integração de todos, a partir de suas condições peculiares, em um mesmo 

projeto libertador "num horizonte que inclui também as futuras gerações";  a luta 

jurídica e política pelos direitos constitucionais e pela ética na política, com vistas à 

construção de uma futura sociedade solidária; a defesa das terras, de uma reforma 

agrária justa e do direito ao trabalho, a quem ele se aplique; o fortalecimento da 

verdadeira autonomia dos povos em todos os planos, "suas organizações, sua 

subjetividade, identidade e solidariedade"; a articulação "desde a multiplicidade de 

seus projetos históricos de uma perspectiva não-capitalista e não neoliberal de 

mudanças estruturais; a geração e o fortalecimento de "uma paixão pela justiça e 

uma racionalidade de esperança, em que se associem a experiência missionária da 

fé cristã, com as experiências ancestrais de luta pela vida entre os povos indígenas. 

(26) 

 

6. diálogo ou desvario? 

 

 No entanto, tudo poderia ser pensado às avessas e, então, não haveria 

ninguém mais aberto ao diálogo do que o fundamentalista. O cristão desesperado 

de haver sido possuído por uma verdade única, irredutível, exclusiva e fora do quê 

tudo é inverdade, e que se obriga, por um mandato divino, a partilhar esta única 

descoberta indispensável a todos os outros. Para atraí-los ao único lugar de 

sentidos e de significados onde o diálogo é possível. 

 Pois isto é preciso reconhecer entre os cristãos verdadeiramente 

fundamentalistas  e nisto eles reclamam serem exatamente como os primeiros 

cristãos: não foi através de algum diálogo entre humanos que eles alcançaram a 

posse da verdade. Este pode até haver sido o caminho, mas não o momento, o 

único momento essencial, da porta que enfim se abre. Eles foram possuídos pela 

verdade. Ela não se constrói, como no saber humano. Não se pesquisa e não pode 

ser dividida, partilhada através de diferenças. Ela provém de Deus. "Deus me deu 

um dia isto que eu sei. O Espírito Santo colocou em mim esta revelação. Por um 

dom da Graça de Deus eu sou isto que agora eu sou". E, por isto, a verdade revelada 

pode ser levada aos outros, pode e deve ser sem cessar anunciada; mas não pode 

ser discutida com os que estão fora dela. Com os que não foram tocados pela 

mesma Graça reveladora e estão aquém dela. 

 Por isso existem, entre todas as possíveis categorias de seres humanos, 

apenas duas que contam: a dos que creem  os crentes, os "salvos do Senhor" e 

a dos que não creem, os do mundo, os que não-sabem, aqueles a quem a única 

verdade que conta não chegou, ainda  e eles devem esperar por ela e apenas por 

isto, pois tudo o mais é ilusório  ou para sempre- e, então, espera-os uma vida na 

ignorância (mesmo aqueles entre os "do mundo" sejam sábios)  e uma eternidade 

de condenação absoluta.  
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 Sendo a verdade-que-importa uma, única, indivisível, ela está situada fora 

da história e, quando vai e se insere em uma cultura, é para transformá-la por 

inteiro segundo os únicos termos de representação de todas as coisas e de 

orientação de todas as vidas, que de fato possuem sentido. isto é, que contém os 

significados através dos quais as pessoas colocadas dentro da verdade podem 

dialogar. podem dialogar entre elas as palavras da verdade, e podem levá-las, como 

um anúncio de plena autoridade intrínseca, a todos os outros. "outros" é o nome 

dos situados fora da verdade-que-importa. 

 Aos olhos do missionário inculturado, nada mais inconsequentemente anti-

cristão do que isto. Pois se é bem verdade que fé vem da Graça e é dada pela 

divindade ao homem, a crença religiosa em Deus é a fé tornada cultura, partilhada, 

construída através do diálogo, historicamente relida e transformada através dele. E 

culturalmente tornada peculiar, diferente, ainda que parte legítima de uma mesmo 

todo universal, através dele. De um diálogo interrompido entre eras da história, 

entre sujeitos das eras e entre culturas: semelhantes, assemelhadas, próximas, 

diferentes ou muito diferentes. 

 Uma diferença relacionada à própria Bíblia pode ser útil aqui. Entre os 

fundamentalistas pentecostais  pelo menos entre aqueles com quem mantive e 

mantenho relacionamentos diretos  o que está escrito na Bíblia foi feito por 

homens. mas homens diretamente iluminados por Deus, situados para além das 

armadilhas da cultura. Tradutores únicos, em um momento exclusivo, da única 

verdade pessoalmente revelada pela mente de Deus à dos seres humanos. Sendo 

tudo uma revelação divina de fatos, feitos e preceitos, ainda que no diálogo entre 

os "salvos no Senhor" passam haver compreensões diversas, não é possível haver 

interpretações diferentes do que "está escrito". Se está escrito que Deus fez o 

mundo em seis dias, ele fez o mundo em seis dias de 24 horas cada um e, 

literalmente, descansou no sétimo. Se está escrito que ao levantar os braços Josué 

parou o sol durante uma batalha, o sol cósmico e, não, o metafórico, esteve 

fisicamente parado enquanto ele esteve com os braços levantados, obedecendo a 

uma ordem de Jeová. 

 Em direção oposta, os missionários da inculturação  alguns deles 

historiadores ou antropólogos, não esquecer  partilham com sacerdotes e leigos 

adeptos da Teologia da Libertação e vinculados a Comunidades Eclesiais de Base, 

Círculos bíblicos e outras unidades católicas e evangélicas de um cristianismo 

progressista na América Latina, uma leitura bastante histórica e mesmo 

etnográfica da Bíblia. Um livro dirigido a tais comunidades poderia ser um bom 

exemplo. Escreveu-o, há alguns anos atrás, Marcelo Barros, um monge beneditino 

de Goiás, no Brasil. Ele se chama Nossos Pais Nos Contaram, e busca ser uma leitura 

das leituras do Antigo e do Novo Testamento. (27). Nele várias passagens são 

apresentadas  como mitos, como histórias populares narradas entre pessoas, 

dentro de um momento de uma determinada cultura, para que um tipo de 

conhecimento pudesse ser partilhado e se tornasse, de algum modo, uma 
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compreensão plausível do real. Em vários momentos, as circunstâncias históricas 

em que um determinado livro da Bíblia foi escrito, são claramente apontadas, 

inclusive para estabelecer a etnografia crítica de suas contradições. 

 Muito embora a "história da salvação", em seus momentos inaugurais e 

decisivos, tenha sido já escrita e esteja contida nos livros canônicos da Bíblia, ela 

continua na história. Por isso, talvez, nos calendários tão comuns dos grupos 

cristãos "da libertação" e "da inculturação" em toda a América Latina, os velhos 

santos dos calendários espanhóis e portugueses são criteriosamente esquecidos, 

ou escritos em segundo plano. E o destaque é dado, cada qual em seu dia devido, a 

heróis de lutas populares, a mártires latino-americanos de histórias passadas e de 

histórias muito recentes, a acontecimentos reveladores da presença ativa da 

vontade de Deus nos enfrentamentos pela justiça, a solidariedade e a liberdade, 

vividos ontem e agora entre "os poderosos de hoje" e as mulheres (em número 

crescente)  e homens, cristãos ou não, indígenas, negros e até brancos, 

considerados como protagonistas do "anúncio da palavra", na verdade dos feitos 

das ações liberadoras "dos pobres e dos oprimidos". (28) 

 O dado essencial da Inculturação, dado de que todos os outros são 

consequências e comentários, é o fato de que a "Boa Nova",  a mensagem do 

Evangelho, é um universal absoluto. Ela é para todos e não existe e nem é uma 

propriedade de ninguém: de nenhuma categoria de sujeito histórico e cultural, seja 

ele um indivíduo, um grupo social, uma instituição social, um povo único ou uma 

nação. 

 Havendo ocorrido em um lugar e um momento exato da história humana, e 

tendo sido, nestes momentos imediatos e nos momentos seguintes de sua 

realização escrita como "palavra", vivida e pensada no interior de uma cultura e 

através do entrecruzamento de diferentes sujeitos culturais, historicamente 

aproximados e personagens centrais ou coadjuvantes de um mesmo drama de 

salvação, a Boa Nova recria a história. ela reescreve o sentido da experiência 

humana, transcende a particularidade de eras e culturas, podendo e devendo, no 

entanto, ser particularmente lida, compreendida, vivida e praticada desde dentro e 

nos termos de cada cultura humana. 

 De algum modo, os missionários da Inculturação pretendem sentir-se 

emissários não propriamente de uma igreja instituída, consagrada, em nome da 

qual falam a outros "o anúncio da Boa Nova". Ao contrário, eles querem se 

representar como emissários de uma mensagem com o poder de criar igrejas. Eis o 

sentido em que na passagem de uma "evangelização das culturas" para uma  

"evangelização inculturada", missionários católicos da Inculturação não temem ser 

canonicamente contraditório, realizar o anúncio da passagem de uma Igreja 

emissária de uma pastoral indigenista, para uma missão co-criadora, com índios, 

de múltiplas "igrejas indígenas". 

 Um tal cristianismo se dá, então, como uma criação, não como a transmissão 

ortodoxa de uma fé revelada sob a forma de uma crença exclusiva e estabelecida. 
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Se a mensagem pan-ecumênica do Evangelho está "encarnada" na história e 

encarna, por consequência, uma Igreja na realidade cultural de várias experiências 

diversas de um "ser a igreja" (expressão cara aos cristãos progressistas), e se a 

legitimidade da presença missionária está em um respeito absoluto, evangélico, ao 

ser-do-outro em todas as suas dimensões, então é inevitável que se atribua ao 

outro, sujeito do diálogo comigo, através de minha mensagem em sua cultura, o 

direito de recebê-la em seus termos. Inclusive para fazer dele a sua experiência de 

ser: a) um não-cristão, agora conhecedor do Evangelho; b) um também cristão, 

praticante de sua religião original; c) um néo-cristão não apenas residualmente "à 

sua maneira", mas construtivamente   criador de uma sua experiência cristã; d) um 

cristão indígena, mas em moldes o mais semelhantes possíveis aos ser-cristão dos 

missionários. 

 De outra parte, se a mensagem cristã é lida como anúncio de salvação, o 

testemunho do missionário inculturado obriga-o, de uma maneira inevitável, a um 

compromisso efetivo com as urgências de "libertação" de seus destinatários, aqui e 

agora. Destarte, uma partilha política  e esta palavra tomará sentidos e tons 

variados  na causa-do-outro, deixa de ser uma opção política. Uma escolha 

ideológica, como em outros casos. Ela está aderida ao Evangelho, segundo tal 

leitura. Está tão aderida à vocação da missão inculturada, que vem a ser, antes de 

qualquer outro, o seu critério de qualidade. Não se dissocia o criar experiências de 

ser-cristão com o outro através de um diálogo entre supostos iguais, de uma 

presença com ele no projeto histórico cuja meta é torná-lo, como pessoa e como 

povo, um de fato: igual. 

 Em seu limite  não me permito saber até que ponto de fato realizado na 

prática  a evangelização inculturada pretende correr o risco de sua própria 

ineficácia. A demografia entre os resultados das missões pentecostais, com tão 

menos recursos teóricos e materiais, e a indigência visível das missões católicas 

inculturadas, que o diga. Embora pareça se uma preocupação urgente, defendem os 

missionários da Inculturação que isto não é, de modo algum, um critério. 

 Pois chegar ao outro através da prática de uma evangelização inculturada, e 

falar-lhes "desde a Igreja" ou  "como Igreja",  distende o colocar-se desde ou do seu 

lado. isto, a começar por pretender tomar a evidência de sua cultura não como ente 

efêmero e mutável, mas um valor-em-si. Portanto, com direitos a uma perenidade 

que desafia o meu próprio desejo de fazê-lo como eu, de fazê-la como a minha... 

nem que seja para salvá-lo. Do quê?  

 Posso estabelecer com o outro o diálogo, na exata medida de nossas 

diferenças, pois criamos entre nós o diálogo porque somos diferentes. E para sair 

dele diferentes: do outro e de nós mesmos, antes dele. Num diálogo religioso 

franco, posso acreditar que a possibilidade de minha fé é a desigualdade dela, que 

me é dada pelo outro. De algum modo, posso crer que é o rosto do deus do doutro 

quem desenha, quem torna visível, o do meu. Pois é no meu desejo verdadeiro de 
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seu entendimento, de procurar com todas as minhas forças compreendê-lo, por 

não ser o meu, que eu compreendo o meu, a minha fé... e a mim. 

 "Posso saber o que pensa o outro, não o que eu penso". É com esta 

provocadora epígrafe tomada de Wittgenstein, que Manuel Gutiérrez Estévez 

introduz o texto cuja leitura  o leitor lembrará  provocou o começo do meu. 

Nada melhor do que terminar com ela. Nada mais ousado do que trazê-la para o 

plano destas reflexões, dando-lhe um ligeiro outro sentido, e deixando-o como um 

desafio ao pensamento. Eu posso crer através do outro, por mim mesmo, não. Ou, e 

porque não? Posso crer no outro, não em mim. (30) 
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são apenas um sinal de aculturação vertical, e não de uma evangelização 

inculturada. 

in: Inculturaçào: desafios de hoje, Marcio Fabri dos Anjos (org), 1994, Ed. VOZES, 

Petrópolis, pg. 33. 

16. Paulo Suess, op. cit. pgs. 34 e 35. 

17. José Oscar Beozzo, A Igreja do Brasil, op. cit. pg. 320. 

18. Manifiesto del Primer Encuentro de la Asamblea del Pueblo de Dios, 18 de 

setembro de 1992, Quito, Equador, Abya-Yala, pg. 2. 
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19. Eis uma questão delicada e nada adjetiva. Mais de uma vez estive com 

missionários da Inculturação, em maioria de nacionalidade espanhola, que me 

afirmaram a opção pessoal de viverem uma subordinação ao poder da vontade das 

lideranças indígenas, quando em suas aldeias. De se negarem a oficiar qualquer 

liturgia cristã, a não ser quando explicitamente exigida pelos indígenas. De, ao 

contrário, integrar-se, sempre que possível, nas celebrações cultuais indígenas. 

Sabemos que a própria questão da vida celibatária entre os índios colocou-se como 

um dilema para alguns deles, de vez que ela tem um difícil lugar em suas culturas. 

20. José Oscar Beozzo, p. cit. pg. 321. 

21. Beozzo chama uma vez mais o depoimento do Papa a respeito, em uma 

passagem em que, ao encontrar-se com lideranças indígenas em Santo domingo, 

João Paulo II convoca-os a um protagonismo "em todos os terrenos". Cito.  

(...) Terá que ser feito um renovado esforço no que se refere à inculturação do 

evangelho, pois uma fé que não se faz cultura é uma fé não plenamente acolhida, 

nem totalmente pensada, nem fielmente vivida (...) Trata-se, em definitivo, de 

conseguir que os católicos indígenas se convertam nos protagonistas de sua 

própria promoção e evangelização. E isto, em todos os terrenos, incluídos os dos 

diversos ministérios. 

João Paulo II, Mensagem aos indígenas, 13 de outubro de 1992, Apud, Beozzo, op. cit. 

pg. 321. 

22. José Oscar Beozzo, op. cit. pgs. 324 e 325. 

23. Paulo Suess, O Paradigma da Inculturação in: Inculturação: Desafios de hoje, op. 

cit. pg. 83.  

24. Apud Roberto Viola, Nova Evangelização e Catequese - Francisco Taborda, 

Catequisar a partir do Coração das Culturas, in: revista de catequese, op. cit. pg. 21. 

25. Paulo Suess, Cálice e Cuia: crônicas de pastoral e política indigenista, pgs. 88 e 

89.  

26. Paulo Suess, Fundamentalismo e Pastoral Indígena, op. cit. pg. 944. 

27. Nossos Pais nos Contaram, 1989, Ed. Vozes, Petrópolis. 

28. Acabo de comprar aqui na Espanha uma Agenda Latino-americana. Estando em 

Santiago de Compostela, venderam-me um primeira tiragem em galego. Mas em 

Espanhol ela é distribuída a alguns anos em toda a América Hispânica e na 

Espanha. Desde a introdução escrita por Pedro Casaláliga, até a distribuição de 

passagens bíblicas e lembretes de festas e comemorações, toda ela corresponde ao 

modelo descrito sumariamente aqui. O uso de agendas e calendários assim é 

absolutamente comum entre cristãos ecumênicos aderentes às linhas de pastoral, 

missionárias ou não, descritas aqui. 

29. Manuel Gutiérrez Estévez, op. cit. pg. 171. A citação da epígrafe em Espanhol é a 

seguinte: Puedo saber lo que piensa el otro, no lo que yo pienso. 

30. Que esta última nota seja lida como um post-scriptum. Nos dias em que eu 

começava a redigir este pequeno estudo sobre a Teologia da Inculturação (nome 

na verdade pouco usual, como vimos, entre os seus praticantes missionários), em 
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Santiago de Compostela, os jornais espanhóis noticiaram com destaques de 

primeira página e, depois, durante vários dias, em outras páginas, a morte de três 

missionários espanhóis no Zaire. 

As notícias, mesmo, quando não precisas, dadas as deficiências evidentes de 

comunicação, eram claras: três homens brancos, europeus, foram mortos por 

alguns negros, africanos, no Zaire. Outros, homens e mulheres, estavam sob 

ameaça. Durante mais de uma semana, crônicas, cartas e comentários povoaram os 

jornais e a televisão.  

 De um lado e do outro da notícia, de acordo com o pensamento nem sempre 

justo de alguns, este fato recupera um precário equilíbrio, sempre injusto e 

desigual, quando em um dos lados da balança estão brancos europeus e, do outro, 

negros, índios e outros povos periféricos. Se é que a morte ou o sofrimento, 

qualquer morte e qualquer sofrimento de qualquer pessoa, quem quer que seja e 

pelo motivo que seja, justificam coisa alguma, inclusive no domínio sempre 

discutível das relações de poder. 

 A outros, a violência dos dados poderá tornar mais agudo um sentimento de 

absurdo, diante do fato de que às portas do Terceiro Milênio, pessoas ainda 

venham a ser mortas por causa de suas adesões religiosas, com todas as suas 

consequências. Sejam elas huntus e tutsis, judeus e palestinos, missionários e 

indígenas. Para aqueles em quem, pitoresca e estranhamente, isto sempre chama 

mais a atenção quando passado ao Sul do Mediterrâneo e do Equador, talvez seja 

melhor dirigir as perguntas à Irlanda e à Bósnia. 

 Finalmente, a outros ainda, e mesmo que qualquer morte, de qualquer 

pessoa deva ser anunciada como denúncia, quando brutal e arbitrária, terá 

chamado a atenção o fato de que pelo menos durante uma semana inteira, a morte 

de três homens brancos, missionários europeus, tenha merecido muito mais 

criteriosa e detalhada notícia, do que a morte anônima de muitos milhares de 

mulheres e de homens africanos. Por ironia da sorte, creio estar pensando 

corretamente ao imaginar que aqueles missionários e outros, estavam "ali" 

justamente para que um dia as coisas e as notícias não sejam mais assim. Direi que 

eles estavam no Zaire, onde morreram, não somente "em nome" daqueles a quem 

se sentiam servindo, mas porque conheciam os seus nomes. Lidavam com pessoas. 

Mortos de um mundo desigual onde, como eles, alguns, brancos, morrem com um 

nome e, outros, os outros, como números. 

 

 

Santiago de Compostela, Foz, na Galícia 
6 de janeiro de 1996 
Festa cristã do dia em que se celebra a chegada de três 
magos ou “reis” vindos do Oriente, ao lugar onde teria 
nascido um menino pobre, a quem chamariam Jesus. 
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Segunda Parte 
 

Reuni nesta parte final do livro um conjunto de longos poemas que 
escrevi ao largo dos anos. Aqui estão pelo menos três tipos de 
escritos. 
Aqui estão  longos escritos meus – os mais demoradamente longos 
desta coletânea – sob a forma de cantatas. Claro, o nome é 
indevido no caso. Mas resolvi alargar seu sentido tradicional para 
que esta palavra que desde Bach me acompanha, seja uma 
metáfora de escritos a que dei uma forma mais poético-épica do 
que discursivo-científica. Escritos às vezes às pressas escritos para 
serem lidos de viva voz em algumas falas de abertura ou de 
encerramento de congressos, simpósios e semelhantes, de que 
participei sobretudo a partir dos anos do começo do século XXI. 
Será possível encontrar – espero que sem susto ou impaciência – 
passagens muito semelhantes entre uma “cantata” e outra. 
Escritas para momentos e situações não raro próximas, mais uma 
vez me reportei a Bach, na ousadia de colocar em uma cantata 
pequenas ou longas partes já presentes em uma outra. Quem não 
suportar tais repetições, por favor, salte páginas e vá em frente. 
Sou um leitor de uma espécie talvez em extinção. Estou sempre 
lendo, e lendo vários livros e muito diversos livros ao mesmo 
tempo. Alguns em minha casa, em Campinas. Outros na Rosa dos 
Ventos (e são livros que leio apenas quando estou aqui). Outros ao 
longo das muitas viagens que ainda faço entre lugares do Brasil e 
de outros mundos. Ainda sou das pessoas que gostam de uma 
muito longa viagem de ônibus (mais do que as de avião), porque 
não conheço melhor lugar para horas e horas de leitura, do que 
uma poltrona de um ônibus, na janela e, de preferência, “no lado 
da sombra”. Outros eu os leio durante os dias em que longe de 
casa e da Rosa dos Ventos, estou participando de algum evento 
científico, pedagógico ou militante. Encontros que mesmo aos 74 
anos de idade não logrei escapar. Encontros que ainda são, pelo 
reencontro de pessoas e de diálogos, um dos lugares até hoje 
amados por mim. 
Os escritos deste livro retratam algo dessas aventuras, travessuras 
e transgressões. Quase todos são falas e escritos  em que os 
sujeitos mais essenciais e substantivos s~o “a gente do povo”.  
 
 
 

São os homens e as mulheres do campo com quem convivi ao 
longo de meus dias talvez mais verdadeiros. Falam de uma gente 
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que provavelmente nunca lerá o que está escrito aqui. Mas haver 
compartido com lavradores de Mossâmedes em Goiás, com negros 
de enxada e martelo em Pirenópolis, também em Goiás, com 
camponeses da serra do Mar em São Luís do Paraitinga, em São 
Paulo, ou da Serra da Mantiqueira, em Joanópolis, também em São 
Paulo, ou com homens e mulheres “da terra”, l| dentro do “Vulc~o 
de Poços de Caldas”, no Sul de Minas e,  anos mais tarde, ora com 
sitiantes criadores de vacas em aldeias da Galícia, ora com 
barranqueiros e beradeiros, vazanteiros e veredeiros das beiras 
do rio São Francisco, ou geralistas dos sertões quase áridos do 
Norte de Minas Gerais, talvez tenha sido, de tudo o que vivi como 
uma pessoa, um pesquisador da cultura e um professor, a dádiva 
maior que a vida me concedeu. 
Poder falar e escrever sobre seus lugares de vida, sobre  as suas 
vidas, sobreo rosto de suas pessoas, a a respeito de pequeninas 
frações de seus ricos e intraduzíveis  imaginários, certamente é, de 
tudo o que escrevi ao longo de um pouco mais de cinquenta anos, 
o que menos eu gostaria que fosse esquecido.  
O que se poderá ler desta página em diante é um frágil e, creio, 
efêmero testemunho de tudo isto. 
Viajemos juntos! 
 
 

 

"SOMOS UMA GENTE QUE SEMEIA E CRIA" 
Palavras sobre as culturas e os saberes  

da Gente do Campo 
 

 

Somos uma gente que semeia e cria! 
Somos os homens e as mulheres 
que aram em agosto e semeiam em setembro,  
o que em março o sol e a terra ofertam como fruto. 
Somos uma gente da terra e cor da terra 
que à noite apaga o fogo do fogão 
e dorme cedo, quando se calam os passarinhos 
para que antes do sol da manhã um outro dia 
nos encontre de pé a caminho da roça, 
 com o chapéu de palha na cabeça 
e a enxada polida de suor nas mãos. 
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Colhemos com as mãos e não com máquinas 
tudo o que depois alimenta os nossos corpos 
e o corpo branco das gentes da cidade. 
Os que comem do que nós colhemos 
e imaginam que o que é fruto de nosso trabalho 
nasce pronto no mercado dos donos que enriquecem 
multiplicando por quatro o valor do que sai de nossas mãos.  
Nós, os que regamos a muda o que colhemos o grão 
com o suor do corpo curvado sobre a terra. 
 
A um deus de quem aprendemos a esperar o bem 
mesmo quando a seca seca o rosto do sertão, 
dizemos entre contas nos dedos as nossas preces 
em noites de chuva e dias de sol,  
em tempos de lavrar e em dias de colher. 
 
Somos as mulheres e os homens 
do campo e do mar, dos rios e das florestas 
e da caatinga verde e do cerrado das águas. 
Somos de onde os que chegam de longe 
e buscam nas paragens onde vivemos 
apenas o azul da paisagem  
a beleza turista e calma do campo 
e o prazer pitoresco da "roça"  
passam e sequer param para nos ver de perto. 
E quando nos encontram acaso na beira da estrada 
eles se espantam de haver "ali",  
calçados de botinas ou de alpercatas 
uma gente da terra, salpicada de barro. 
 
E alguns, pedem a nossos corpos fatigados 
e tingidos da cor ocre a poder do sol 
que façam uma pose de "povo pitoresco". 
E nos enquadram e disparam fotos  
e sequestram imagens de uma gente  
a quem não perguntam o nome 
e de quem nem importam a vida e o destino. 
imagens de uma "gente-da-roça" 
que em suas casas eles exibem aos outros 
como se, entre os outros do campo, 
fôssemos os mais curiosos animais do sertão. 
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Somos uma gente de muitos nomes: 
Camponeses, Lavradores, Agricultores 
Seringueiros, Extrativistas, Castanheiros 
Sertanejos, Quilombolas, Caipiras 
Geralistas, Chapadeiros, Beradeiros 
Barranqueiros, Caiçaras, Pescadores. 
Mas entre tantos nomes, somos uma gente só. 
Aquela que com o trabalho dos dias e a toada da vida 
arranca da terra, das árvores e das águas 
como quem  faz nascer a cada ano um filho, 
a seiva da vida, a comida na mesa 
o alimento dos dias, a fibra da roupa 
a madeira da casa, o fruto e o pão. 
 
Bem mais do que imaginam  
os que longe do campo se alimentam  
do fruto de nossas dores e suores, 
somos aqueles que em nome 
do que há de mais humano na vida 
entre uma geração e a outra 
aprendemos a cuidar da terra 
e como ela reverdecer o mundo. 
 
Desde quando eles chegaram, vindos de longe 
resistimos ao poder do mal e dos seus terrores. 
Pois somos mais uma outra geração  
das gentes que depois de semearem  
entre os avós e o netos e os filhos dos netos 
a mesma terra, com as mesmas águas, 
foram dela expulsos a poder de enganos. 
 
E pela estrada saímos em busca do lugar 
onde estamos, mas não as nossas raízes. 
Lá entre terras de onde tiramos com a alma e as mãos 
o milho e a mandioca, o arroz e o feijão, 
os donos das terras que eram nossas 
espalham agora a poder de máquina e ganância 
o gado e o deserto, a soja e o desamparo, 
a cana e tudo o que deixou de ser dom da terra 
para ser o produto da mercadoria do dinheiro. 
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Mas nós, expulsos da terra e lutando por ela, 
cercados entre o rio e o arame farpado, 
nós, as gentes do campo, bem sabemos 
o que eles não sabem ou esqueceram: 
"Quando a última árvore for abatida, 
quando a última terra for desertada, 
quando o último fruto for colhido, 
quando a última fonte for secada 
quando o último peixe for comido, 
os senhores da terra saberão 
que o lucro não sacia a sede 
e nem o dinheiro não se come". 
 
Os saberes que aprendemos e sabemos  
são bem mais do que as nossas ciências. 
Ao logo dos séculos eles são a nossa sabedoria: 
o saber do plantar, do criar,  
do conhecer o tempo e dizer a poesia. 
Entre uma geração e outra, entre homens e mulheres 
partilhamos ao redor do fogão aceso,  
em volta da mesa pobre de uma casa honrada 
ou no círculo do trabalho enquanto se amanha a terra, 
tanto o ensino do cuidar da lavoura 
quanto o de tratar da safra dos filhos e das filhas. 
E os nomes dos lugares e os segredos da vida, 
e os ponteios da viola e os saberes dos ditos 
que são a nossa cartilha e o dicionário, 
e mais a memória não-escrita de quem somos 
de quem viemos e de onde estamos e vivemos. 
 
O que as gentes letradas da cidade 
imaginam ser o "saber dos que nada sabem" 
ou o conhecimento inútil do "caipira" 
é a nossa sabedoria ancestral do campo. 
Com ela alimentamos os doutores, 
povoamos de bens a mesa dos maus 
e falamos a um Deus que eles desconhecem, 
pois a muito esqueceram o dom da troca, 
a gratuidade da partilha e a vida solidária 
em nome do desejo do ganho e do lucro 
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e, solitários, longe do amor, adoram o dinheiro. 
 
Com a sabedoria das culturas que nossos antigos criaram 
e nossos filhos recriam com os mesmos e outros gestos e  nomes 
perdemos a conta dos anos em que a Gente do Campo 
espalha pela Terra e a terra as sementes do bem. 
Trabalhamos com as nossas mãos e as nossas mentes 
o corpo da terra como uma mãe de todos. 
Aquela que nos acolhe como filhos 
e em silêncio nos espera a cada dia, 
para que com o que aprendemos e fazemos 
colhamos de seu ventre a seiva da vida. 
 
Com o que aprendemos a saber 
lavramos outras culturas que não o milho e o feijão. 
Juntos criamos entre rimas os nossos cantos 
entre o coco, o cordel e a moda de viola, 
os bois-de-janeiro, as congadas e os reisados. 
E inventamos as danças que à noite  
bailam os netos, as filhas e as avós. 
Nossa arte ancestral é para nós o canto e a prece 
de uma vida camponesa que desde um tempo 
anterior ao arame da cerca, ao trator e à ceifadeira 
nós sabíamos e seguimos sabendo viver, 
como a prece da rezadeira, o ritual da parteira, 
o dizer do curador, o cantorio do cantador, 
e os gestos coletivos do rito e o festar da festa. 
 
E tudo isto e tão mais, tanto mais 
é apenas a face festiva e festeira de quem somos. 
Porque lá bem no fundo de nós e nossa gente 
somos as mulheres e os homens 
que cedo aprenderam a viver e a partilhar 
a lei do amor, a ética do trabalho, 
os costumes a honra e os preceitos da vida. 
 
Somos os que sabem, sem o saber da escola 
a sermos ao mesmo tempo serenos e guerreiros. 
Por isso mesmo, expulsos e subjugados, 
cercados no campo ou exilados na cidade 
como nunca, como sempre, estamos de pé. 
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Estamos de pé e com os olhos no agora e no horizonte 
não somente semeamos, resistimos. 
Não apenas colhemos, nós lutamos. 
Não apenas esperamos, nós agimos. 
Porque mais do que ontem, mais do que nunca 
somos uma gente da terra e do campo, 
as mulheres e os homens, os jovens, adultos e velhos 
que entre o milho e a mandioca semeamos também 
a luta pela terra e a vida dos seres da Terra e da Vida 
Como seres que sabem o saber dos que semeiam a vida, 
com a sabedoria que é nossa desvendamos os segredos do tempo, 
e ao olhar o vento e o voo dos pássaros 
aprendemos a conhecer os rumos do hoje e do amanhã. 
 
Por isto, oprimidos, expulsos e explorados 
somos uma gente de pé e vivemos da luta e da esperança, 
pois não construímos apenas casas e nem semeamos milho. 
Nós semeamos agora a lavoura do mundo de amanhã. 
Nós espalhamos pela Terra a lenta e persistente luta  
para que algum dia não muito longe 
o mundo de todas as pessoas livres da Terra 
seja a colheita da justiça, da igualdade, da liberdade 
e do amor entre todos e todas, sem senhores e servos, 
Em um tempo fraterno e solidário 
em que o mundo inteiro venha a ser 
o que foi e sonha ser o Mundo da Gente da Terra. 
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NÓS, AQUI, COMO ANTES, AGORA! 
cantata dos seres e dos povos originários 

 
 

Travessia perigosa, mas é a vida.  
 Grande Sertão: Veredas, 509 

 
 
 

Nonada 
 

Nonada.  
O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja: que situado 
sertão é por campos-gerais  a fora a dentro eles dizem, fim de rumos, 
terras altas demais do Urucuia... 
Então, o aqui não é dito sertão? Ah, que tem maior! Lugar sertão se 
divulga: é onde os pastos carecem de fechos; onde um pode torar dez, 
quinze léguas, sem topar com morador... 
O Urucuia vem de montões oeste.  
Grande sertão: veredas, 9. 
 
 

Nonada. Aqui começa! 
 
 

Primeiro foi o fogo 
 

Primeiro foi o fogo. 
Por incontáveis dias de chamas e luzes sem noites 
em uma jovem Terra incandescente que era então o sol de si mesma 
as labaredas de uma fogueira única que toda ela se acendia 
devolviam ao Sol de onde a Terra veio o seu fogo, as suas luzes. 
Tudo foi então o incêndio original que a tudo modelava 
em sua fúria de calores, onde no entanto a própria vida germinava. 
E sobre a Terra acesa entre lavas existia ainda  
o corisco do chocar dos cometas de longas caudas 
e dos meteoros vertiginosos, sonoros viajantes do espaço.  
Carruagens de pedra acesa, de metais e chamas. 
E a primeira Terra incendiada recebia a cada instante 
a visita das fúrias de um primitivo e fecundo caos dos cosmos. 
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E do fogo de uma matéria ainda sem forma e sem nomes 
o terceiro planeta depois do Sol moldava a sua primitiva figura. 
Primeiro foi o fogo e tudo incandescia aqui. 
E caminhamos hoje sobre suaves estradas de terra vermelha  
esquecidos de que muito antes elas foram rios de lavas. 
E de muito tempo atrás até hoje, cada fogueira de madeiras secas 
que mãos de mulheres e de homens acendem no meio da noite 
recriam sob as estrelas do céu ou entre as paredes de uma casa 
uma mínima memória do que foi tudo nos primeiros tempos. 
Primeiro foi o fogo!  
E tudo o que habitou depois a Terra veio dele. 
 
 

Fui fogo, depois de ser cinza. 
E o miolo mal do sertão residia ali, era um sol sem vazios.  
Grande sertão: veredas, 40/45 
 
 

E vieram as grandes águas 
 

E vieram então as grandes águas. Quando? Como?  
Quando e como, durante outros muitos milhões de anos 
sobre a pele ainda quente de uma Terra que aos poucos esfriava 
outros corpos celestes carregados agora de águas  
trouxeram do espaço a líquida matéria das sementes da vida? 
Pois de onde primeiro veio a fúria do fogo, veio depois a alma da água. 
E tudo o que depois foi e agora é: a água dos mares, a dos grandes rios 
e a água clara dos riachos e dos lagos,  
a das nuvens no alto e a das chuvas 
e mais a água dos incontáveis veios por onde flui a vida  
entre os fios dos rios interiores das plantas e dos bichos do mundo  
e também as teias das veias de nós mesmos, os seres humanos 
tudo o que há na vida foi moldado pelo fogo e semeado na água. 
Pois o que o fogo primitivo modelou,  
as águas primordiais animaram de vida. 
Do espaço infinito com as águas vieram as sementes de quem somos. 
E tudo o que é  vida chegou aqui na Terra veio com a poeira das estrelas. 
E toda a Terra inundou-se de águas e da espera da vida. 
E tempestades milhares de vezes mais longas  
do que quarenta dias e noites,  
varreram com raios e águas a pele jovem de um planeta  
que mal ainda aprendia a desenhava o perfil de seu corpo, de seu rosto. 
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E de longe pedra velha  remelheja, vi. Santas águas, de vizinhas. 
Perto da água tudo é bom.  
Grande sertão: veredas: 45 
 

O senhor vê, nos Gerais longe: nuns lugares, encostando o ouvido no 
chão se escuta o barulho de fortes águas ... o senhor dorme sobre um 
rio? 
Grande sertão: veredas, 273 
 

Por entre as chapadas, separando-as (ou, ás vezes, mesmo no alto, em 
depressões no meio das chapadas) há veredas. (...) A vereda é um Oásis. 
O capim é verdinho-claro, bom. As veredas são férteis. Cheias de 
animais, de pássaros. (...) As encostas que descem as chapadas para as 
veredas são em geral muito úmidas, pedregosas (de pedrinhas 
pequenas no molhado chão), porejando aguinhas: chamam-se 
resfriados. Em geral, as estradas, na região, preferem ou precisam de ir, 
por motivos óbvios, contornando as chapadas, pelos resfriados, de 
vereda em vereda. (...) Há veredas grandes e pequenas, compridas ou 
largas. Veredas como uma lagoa; como um brejo ou um pântano, com 
pântanos de onde se formam se vão escoando e crescendo as nascentes 
dos rios; com brejo grande, sujo, emaranhado de matagal (Marimbú); 
com córregos- para aumentar a nossa confusão. (...) Em geral, os 
moradores dos gerais ocupam as veredas, onde podem plantar roça e 
criar bois. São os veredeiros. Outros moram mesmo no alto das 
chapadas, perto das veredazinhas ou veredas altas, que, como disse, 
também, há nas chapadas: estes são geralistas, propriamente (com 
relação aos veredeiros, isto é, em oposição aos veredeiros). Mas o 
nome de geralistas propriamente ditos. Quem mora nos gerais, seja em 
vereda ou chapada, é geralista. Eu, por exemplo. Você, agora, também.  
JGR, Correspondência com o tradutor italiano, 40/41 
 
 

Os rios dos sertões, do cerrado 
 

Quando enfim as águas que tudo cobriam  
deixaram sobre a Terra aparecer a terra 
e os continentes um dia juntos e depois separados por entre mares 
aplainaram por toda parte o seu chão  
e mais adiante elevaram montes e montanhas, 
veio então o tempo em que as águas interiores - as que náo eram de sal, 
tracejaram com mãos de geografia no solo do planeta os primeiros rios. 
Em que era de que tempo perdido na história e na memória 
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terão surgido entre todos do continente que nos abriga 
estes estranhos rios que ao revés dos outros, correm para o Norte: 
O Araguaia, o Tocantins, o Xingu, o Tapajós 
e todos os que sobem do coração do cerrado aos verdes da Amazônia 
e se derramam no grande rio Amazonas,  
navegante de uma planura de florestas verdes, sem fim  
onde todas as água vindas do Sul e do Norte o rio recebe  e leva ao mar? 
E mais os outros todos, os rios que vindos das terras férteis do Sul 
sobem gerais, cerrados, sertões, e entre terras secas se entregam ao mar: 
o Mucuri, o Jequitinhonha, o São Francisco, rios mineiros. 
Rios das terras amorosas do cerrado, o “Pai das Águas”. 
O  generoso sertão-do-cerrado que, diverso da Amazônia, 
antes de devolver ao mar as águas que são dele, 
derrama as suas infinitas ramas líquidas águas sobre outras terras. 
 
 
O senhor surja: e de repentemente, aquela terrível água de largura: 
imensidade. A feiura com que o São Francisco puxa, se moendo todo 
barrento vermelho, recebe para si o de-Janeiro, quase só um rego verde 
só... 
O arrojo do rio, e só aquele estrape, e o risco extenso d'água, de parte a 
parte. Alto rio... 
O rio de São Francisco – que de tão grande se comparece. 
Grande sertão: veredas, 58/59 e 460 
 
Entre as águas, sobre a terra, a vida 
 

Onde imaginaram que tudo era um deserto 
o território de meio ano sem chuvas e sob um sol de brasas, 
ali, onde árvores poucas, baixas, retorcidas  
e de grossas cascas à espera dos fogos de agosto, 
ali, onde uma terra sedenta depressa  
absorve e esconde as águas de janeiro, 
ali, onde tudo parece hostil à vida, um quase árido deserto 
eis que uma vida plural e multiforme povoa as águas, os ares e a terra. 
Com os nomes dos primeiros povos de seres humanos  
eis um sertão de cerrados e gerais povoado de sementes, plantas e frutos: 
Pequi, Caraiba, Carapiá, Catuaba, Caroba, Calunga, Araçá, Pacari 
Congonha, Cravim, Embaúba, Gabiroba, Imbirussu, Joborandi,  
Jenipapo, Mulungu, Mutamba, Macambira, Tamburil, Timbó, Tingui, 
Sucupira, Peroba, Pitanga, Quilombo, Sainguin, Massambé, Buriti 
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Jurubeba, Jatobá, Genipapo, Capeba, Aroeira, Articum,  Murici. 
E entre a onça e a formiga,  a anta, a jandaia e o coati 
entre as abelhas e as emas, os bagres, as piaparas e o surubim, 
uma outra vida movente entre as águas e o vento 
povoava de asas, de pele e de pelo a imensidão do cerrado. 
Aqui, muito antes de surgirem os seres de quem somos a herança, 
primeiro viveram e se multiplicaram as árvores e as aves. 
Um longo tempo de eras e milênios em que os seres vivos anteriores 
aos que agora desaparecem num sertão que se esvai,  
aqui viveram e misturaram à terra o sêmen e o sangue de suas vidas. 
Os rios do cerrado corriam sem palavras e sem nomes, 
e apenas os sons das músicas e cantorios  
dos animais das matas e dos rios 
misturavam as suas vozes ao murmúrio das águas  
e aos silêncios da terra. 
Era então o tempo original de outras muitas vozes. 
Até quando ainda as ouviremos  
entre as manhãs de maio e as tardes de dezembro? 
 
Seremos capazes  de calar o que nos dizemos com palavras, e ouvir  
no coração da memória os sons daqueles tempos primeiros? 
Poderemos ainda escutar o farfalhar do vento, o estrondar dos raios 
e até o clarão de luz dos primeiros relâmpagos de fogo? 
Saberemos ainda ouvir o batuque das chuvas  
sobre as madeiras das grande florestas 
e mais o alarido das aves e dos grilos no arvoredo, 
o urro das onças e o quase apalavrado dos papagaios e dos macacos? 
Que memória de sons de ontem  
lembra o tamborim dos riachos entre pedras  
e o suave rumor do fluir das águas dos rios quando em julho? 
Os sons anteriores às vozes dos homens que por infinitas luas cheias 
de outros tempos eram toda a sinfonia  
que se ouvia por todo o sertão,  então.  
 
 

Viemos pelo Urucuia. Rio meu de amor é o Urucuia. O chapadão onde 
tanto boi berra. Daí os gerais, com o capim verdeado...  
Ar que dá açoite de movimento, o tempo-das-águas,  
de chegada, trovoada, trovoando. 
Que é que diz o farfal das folhas? Estes gerais enormes, em ventos, 
danando em raios, e fúria, o armar  do trovão... 
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O flafo do vento agarrado  nos buritis,  
franzido no gradeal de suas folha altas... 
O senhor escute o buritizal... 
Buriti quer todo o azul, e não se aparta de sua água – carece de espelho. 
Os dias que são passados vão indo em fila para o sertão... 
Ao que aquelas crôas de areia e as ilhas do rio, que a gente avista e vai 
guardando para trás... Tonteei as alturas. 
Antes, eu percebi a beleza daqueles pássaros, no Rio das Velhas...  
O manuelzinho-da-crôa.    
Grande sertão veredas, 58/233/235/236/237 
 
  

Um dia, os homens 
 
Foi quando um dia, chegados de outras terras   
bem mais ao Norte do sertão 
um outro diferente tipo de ser veio vindo em pequenos bandos. 
Chegados de terras distantes, algumas cobertas com o manto dos gelos, 
eles eram estranhos seres de poucos pelos pelo corpo, o torso reto,  
o andar ereto sobre as duas patas de trás, os pés ligeiros,  
as mãos livres e hábeis carregando coisas, inventando artes, 
um olhar de bicho que enxerga entre as cores tudo de um outro jeito 
e a fala como nunca ouvida antes. As palavras, poucas 
mas diversas dos ruídos dos macacos e do uivar das onças-feras. 
 
E eles domavam o fogo e dele não fugiam como os bichos anteriores,  
criavam suas chamas, sopravam as suas brasas sem temor 
e ao redor do fogo se assentavam como deuses, sendo homens. 
E colocavam sobre ele as carnes dos animais que caçavam 
a poder de estranhos objetos que perfuravam o corpo da caça. 
E entre eles – as crianças, as mulheres, os homens e os velhos - 
o que caçavam e colhiam, repartiam. E com isto inventaram a partilha 
E alguns cantavam ao som dos primeiros tambores sob o luar da lua 
e como nenhum outro ser vivo antes no cerrado, no sertão, 
uns aos outros pintavam o rosto de cores de tintas da terra, 
e entre eles e elas se davam nomes, como aos rios e às serras. 
 

Aqueles foram os primeiros homens.  
E com eles, pela primeira vez o sol, a lua, algumas estrelas 
e os rios e os lugares da vida, e os pássaros e os peixes 
ganharam  os sonoros nomes que antes não havia. 
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O que hoje chamamos “comunidade”, entre aldeias de terra e palhas 
pela primeira vez terá existido  pelas beiras dos rios, 
ou ao redor das veredas povoadas de buritis e de araras. 
Bandos de seres primeiro errantes entre gerais e chapadas, 
e depois construtores de lugares onde um avô morria 
incontáveis luas depois de ver crescerem no mesmo chão os seus netos. 
Ali, onde anos mais tarde os netos iam dormir  
em covas na terra, ao lado dos avós.  
Estes foram os primeiros humanos, nossos seres ancestrais 
de cujos nomes e feitos remotos sequer sabemos 
a não ser através da frágil história gravada em pedras polidas,  
em restos de madeiras, em alguns ossos e nos mitos da tribo. 
 
 

Depois, os povos como nomes que lembramos 
 

Quem deu a estas montanhas, às veredas, lagoas e rios, 
quem deu aos vegetais e aos bichos destas terras os nomes 
que depois colocamos em nossos povoados e cidades? 
Quem reabriu, depois dos povos primeiros, as trilhas  
que depois foram as estradas por onde passaram nossas crianças, 
os nossos carros-de-bois, nossas tropas de burros, nossos passos? 
Quem navegou muito antes de nós sobre a pele verde do São Francisco 
em frágeis canoas de madeiras brancas ainda sem velas e motores? 
Quem deu aos lugares de agora os seus nomes primitivos: 
Araçuaí, Bocaina, Caçarema, Itamirim, Ibiracatu, Guacuí,  
Jaíba, Janaúba, Jequitaí, Pirapora, Pacuí, Paracatú, Pindaíbas?  
Eles vieram, os povos indígenas. herdeiros dos que chegaram do Norte, 
tribos de mulheres e de homens depois desaparecidos, 
ou os que em pequenas aldeias entre cercas e farrapos ainda resistem. 
Os que tiravam com as mãos o mel das abelhas nativas como eles, 
e da palmeira Buriti extraíram a palma, a fruta, a madeira, a vida. 
Bororo, Caiapó, Carajá, Xavante, Nhambiquara, Xerente, Xacriabá 
e os já extintos, e os ainda povoadores primitivos do chão do cerrado, 
os que domaram o rio e nas suas águas pescavam os peixes que comiam, 
e a que deram os nomes que até hoje repetimos. Senhores das origens. 
E antes de nós, os que  amanharam essas terras vermelhas 
e semearam as plantas de raízes, de frutos e de espigas  
que foram depois as nossas colheitas e os nossos alimentos. 
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Em suas línguas hoje esquecidas terão no meio da noite pronunciado 
o nome de seus deuses e outros seres do mistério e do sagrado. 
E deles terão sido nestas terras as primeiras preces e os primeiros cantos. 
Sobre o chão de palhas as suas mulheres pariam a prole 
de uma vida múltipla, que os mais velhos sonhavam ser eterna. 
Pois como imaginar que mais tarde chegariam outros homens, 
seres de pele clara, roupas escuras e armados dos trovões  
que antes, apenas dos céus caiam nas manhãs de tempestades? 
Dos índios nossas moças herdaram  
a cor dos olhos, a dos cabelos e a da pele. 
E sem saber suas línguas antigas, somos os seus herdeiros,  
como a terceira ou a quinta geração do milho e da mandioca, 
antes de sermos a herança dos que chegaram depois. 
 
   

Os outros, nós 
 

Outros homens um dia descobriram estas terras altas dos sertões. 
E como as ondas de um mar distante, começaram a chegar. 
Seres de uma outra língua, uma outra fé, outros costumes. 
E eram mais claras as peles do corpo e a cor de alguns olhos.  
Os pobres da terra vieram a pé, descalços sob o sol sem tréguas  
ou sobre no lombo de mulas, burros e cavalos magros. 
E eles guardaram a lembrança de quando ergueram  
os seus primeiros povoados 
na memória dos velhos que as narraram aos netos antes de partirem. 
Os cemitérios de beira-rio acolheram os seus corpos escurecidos do sol 
por anos curvados sobre a terra das barrancas, veredas e chapadas. 
Aprenderam com o índios a queimar em agosto  
pequenas porções do campo 
e sobre as cinzas e sob a terra semeavam os grãos de feijão e milho 
de que entre janeiro e março colhiam a messe e a vida. 
Souberam levantar as suas casas toscas de barro e palhas de Buriti, 
e em pequenas comunidades sem cercas de arames e farpas 
viviam onde eram poucas as palavras que dizem: “isto é meu!” 
Assentaram cruzes e capelas rústicas com o nome de seus santos, 
e dividiam a vida entre o trabalho árduo dos homens e das mulheres 
e os raros dias de vestir o branco, rezar as novenas, cantar as folias 
passear ao redor das casas e do cruzeiro o andor do padroeiro,   
e compartir entre danças e risos a comida, a fé  e a alegria. 
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Com as duas mãos e pequenos objetos  
de madeira e ferro, de palha e barro, 
souberam arrancar da terra as suas raízes e das águas os seus peixes. 
Pequenas eram as suas roças e em muito pouco elas feriam os gerais 
e os pastos de seus gados magros eram terras  livres do cerrado. 
 
E vieram também homens e mulheres  
de pele mais escura que a dos índios 
e foram eles os negros que dos senhores escapavam e dos grilhões, 
e nos sertões do Norte, sob o segredo das florestas  
armaram os seus quilombos. 
Com eles vieram outros cantos e deuses, e entre o silêncio e a prece 
ergueram, como os brancos pobres, as suas comunidades de vida livre. 
Estes foram os povos que entre os rios e as chapadas 
trouxeram aos sertões, depois dos índios,  
a vida das comunidades do povo, 
as comunidades tradicionais, as comunidades de vidas de partilha. 
E também a eles, os pobres da terra, os sertões de dentro acolheram 
como um pai que abre a casa e os braços para receber um filho.  
 
 

Urubu? Um lugar, um baiano lugar, com as ruas e as igrejas, 
antiquíssimo – para morarem famílias de gente. Serve meus 
pensamentos, serve (...) Aqui é Minas; lá já é Bahia? Estive nessas velas, 
velhas, altas cidades... Sertão é o sozinho. Compadre meu Quelemém 
diz: que eu sou muito do sertão? Sertão: é dentro da gente 
Grande sertão: veredas: 220 
 

Eu, tantas, mesmo digo. Eu dou proteção. Eu, isto é – Deus, por baixos 
permeios... Essa não faltou também à minha mãe, quando eu era 
menino, no sertãozinho de minha terra – baixo da ponte na Serra das 
Maravilhas, no entre essa e a Serra dos Alegres, tapera dum sítio dito 
Caramujo, atrás das fontes o Verde, o Verde que verte no Paracatu, 
Perto de lá tem vila grande – que se chamou Alegres – o senhor vá ver. 
Hoje mudou nome, mudaram. Todos os nomes vão se alterando. É em 
senhas. São Romão todo não se chamou primeiro Vila Risonha? 
Grande sertão: veredas:  33 
 

Saiba o senhor: população de um arraial baiano, inteira, que marchava 
de mudada – homens, mulheres, as crias, os velhos, o padre, com seus 
petrechos e cruz e a imagem da igreja – tendo até bandinha-de-música, 
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como vieram com todos, parecendo nação de maracatu! Iam para os 
diamantes, t~o longe, eles mesmos dizendo: ... nos rios”...  
Rezavam, indo da miséria para a riqueza. E, pelo prazer de tomar parte 
no conforto da religião, acompanhamos esse até na Vila da Pedra-de-
Amolar. Lá venta é da bando do poente, no tempo-das-águas, na seca, o 
vento vem deste rumo daqui, O cortejo dos baianos dava parecença 
com uma festa. No sertão, até enterro simples é festa 
Grande sertão: veredas, 44 
 
 

“Ossenhor utúrge, mestre. Não temos costume... Não temos costume... 
Que estamos resguardando essas estradas... Ossenhor é grande chefe, 
dando sua placença. Ossenhor é vossensenhoria? ... Mas povoado da 
gente é o Pubo – que traslada do brejão, ossenhor com os seus 
passaram perto de lá, valor distante meia-légua. As mulheres ficaram 
cuidando, cuidando... A gente viemos no Greminhá. Faz três dias. 
Grande sertão: Veredas: 74 
 
 

A invasão do poder da morte 
 

Os senhores de terras chegaram como chegam, no alto de cavalos  
e armados de poderes de papel e armas de fogo.  
Com eles voltou a era do fogo. 
Os ricos derrubaram matas,  
secaram lagoas e abriram terras de fazendas 
pastos  sem fim no corpo dos gerais, 
 onde bois valiam mais do que homens. 
E os que vieram do Sul, senhores de terra e de servos  
inventaram o ganho e o lucro, onde antes havia a troca e a partilha, 
e as redes da ganância pescavam em excesso os filhotes dos peixes. 
E para redobrar os ganhos das lavouras, envenenaram as águas dos rios 
e quando os tantos peixes morriam e o rio murchava  
chamavam as mortes que semeavam de... “progresso”. 
E nos olhavam, as redes vazias, as mãos vazias, a alma ressecada 
e nos diziam do alto de suas máquinas: “vocês são o atraso”. 
E lá onde por milhões de janeiros e julhos havia por toda a parte 
a resistente e colorida multiforme vida do cerrado, do sertão 
salpicado de veredas verdejantes, ninhos da vida e do afeto, 
eles derrubaram as árvores que guardam as águas da chuva 
e entre raízes profundas as fazem descer ao coração da terra. 
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E mal as últimas cinzas dos fogos que acendiam,  
se apagavam como lágrimas de pó sobre o chão seco, 
eles semeavam nos desertos que criavam a soja e o eucalipto, 
e vagando solitários senhores entre desertos verdes de ilusória vida, 
eles de longe viam as nossas pequenas roças de milho e melancias, 
de feijão, mandioca, mamão, amendoim e algodão 
e da estrada nos bradavam: “o tempo de vocês já não é mais!” 
E sobre e sob a terra onde nossos ancestrais com as mãos em concha 
colocavam as sementes da vida de que se nutriam as suas vidas, 
eles atiravam os pós e os líquidos de venenos sinistros 
onde a imagem de uma caveira sobre dois ossos  
figurava o mal que havia dentro. 
Semeadores da morte, do ganho injusto, do lucro e do deserto, 
eles passavam sem parar ao lado de nossas aldeias de palhas 
e nos gritavam: “o que resta de vocês também logo vai ter fim!” 
E a vida que era viva, começou a morrer a sua própria morte. 
 
Não somos só o passado 
 
Não somos o passado, o ontem, o atraso,  
os que não souberam ser “progresso” 
e nunca aprenderam as leis da ganância  
e do mercado do mundo dos negócios. 
 
Somos seres da vida e da partilha,  
somos os que com as mãos cavam a terra 
e entre os braços e não com máquinas  
carregam sob o céu  as espigas e os grãos. 
Somos a memória de um tempo  
antes do “negócio” que devorou o “agro”, 
e se arvora de “agronegócio” e nos encerra 
entre a cerca de seu gado e o rio de nossas vidas. 
 
Não somos comunidades tradicionais 
porque paramos num tempo antes do deserto 
em que eles, senhores da pressa, transformaram o sertão. 
Somos quem somos porque vivemos o tempo solidário 
do trabalho amoroso com a terra, da troca e da partilha. 
Somos os que estavam quando eles chegaram  
com armas, artimanhas, venenos, cercas  e fogos. 
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Habitantes de aldeias de índios, de quilombos de negros 
de comunidades de brancos e de mestiços pobres,  
de acampamentos de lona preta entre a cerca e a estrada,  
de assentamentos de nossas lutas pela reforma agrária, 
somos aqueles que desde os povoados de palhas em que vivemos 
ainda resistimos e resistiremos, porque vivemos no que criamos 
e sobrevivemos cercado pelo que ao redor de nossas casas 
os senhores da terra cercam, secam  e destroem. 
 
Somos aqueles que ao contrário deles, os senhores,  
sonhamos e dizemos que aqui no sertão, no cerrado, nos gerais, 
não devem ser as máquinas, a solidão dos desertos,  
as famílias dos povos expulsos vagando pelas estradas de terra 
o que existe e o que que deve existir em “novos tempos”.  
 

Algo existe aqui? Perguntamos. E ante deles temos a resposta: 
EXISTE É O HOMEM HUMANO – TRAVESSIA.  
Grande sertão: veredas, 460 

 
 
Começado na cidade de Tandil, na Argentina, em 10 de abril de 2014 
Terminado em pleno Domingo da Páscoa, 20 de abril  
na Rosa dos Ventos, em Caldas, no Sul de Minas. 
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PEDRAS  PLANTAS  PEIXES  PÁSSAROS  E  PESSOAS 
Cantata para voz, vento e viola 

entremeada com passagens de João Guimarães Rosa  
e outros viventes dos sertões, cerrados e gerais 

para ser lida e tocada no encerramento do Xº Simpósio de 
Etnobiologia e Etnoecologia celebrado em Montes Claros, nos 

sertões do Norte de Minas Gerais  
entre 22 e 26 de novembro de 2014.  

Outono, Quadra da Lua Nova 
 

 
O começo da Cantata para Voz, Vento e Viola 

 
Vou lhe falar. Lhe falo do sertão. Do que não 
sei. Um grande sertão! Não sei. Ninguém ainda 
não sabe. Só umas raríssimas pessoas – e só 
essas poucas veredas, veredazinhas. O que 
muito lhe agradeço é a fineza de sua atenção. 
GSV: 48.2 
 
 

1. No tempo antes de agora 
 
Quando antes aqui nada havia, havia quase tudo. 
Havia o que entre cometas e trovoadas 
começou com fúrias a criar na Terra o chão sobre o qual a Vida veio. 
Foi aquele o tempo demorado dos sons sem as vozes, 
pois apenas no ventre e na pele do planeta  
tudo eram os ruídos das águas e dos fogos. 
A fornalha dos vulcões, os tremores das pedras ancestrais,  
o bramir dos mares de outros tempos,  
o voar dos ventos sobre as areias e o tempo. 
Os tambores ainda sem mãos das chuvas sem fim 
e a alquimia de murmúrios que nos primeiros brejos 
 
 
                                                           
2  Fora indicações diferentes, todas as citações do Grande Sertão: veredas são da 
edição de 1983, da Editora José Olympio, do Rio de Janeiro. Há duas passagens do Sagarana. 
Ao longo desta cantata as passagens de Guimarães Rosa não possuem uma relação direta com 
o que escrevi. Apenas procuram trazer  para aqui alguns momentos em que João Guimarães 
Rosa fala de plantas e de bichos. 
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entrelaçava cadeias de carbono e fecundava no ventre da terra 
a semente mínima das primeiras vidas.  
Aquele foi o tempo em que muito antes dos sons dos seres 
a Terra por toda a parte soava sem cessar  
os ruídos sonoros de um mundo musical antes da Vida. 
 

Aquilo nem era só mata, era até floretas. 
Montamos direito, no Olho d’Água-das-Ostras, 
andamos e demos com a primeira vereda – 
dividindo as chapadas - o faclo do vento 
agarrado nos buritis, franzido no gradeal de 
suas folhas altas; e, sassafrasal – como a 
alfazema, um cheiro que refresca; e as aguadas 
que molham sempre.  GSV:218. 

 
2. Qual a fala do buriti?  Qual a do pé de ipê 
 

Vieram então os seres que das águas e dos minerais da terra 
absorvem tudo o que precisam para serem seres da Vida. 
Silenciosa, antes da Vida dos bichos e da nossa, e durante eras 
as plantas da Terra verdejavam o planeta cujo céu aos poucos foi azul. 
E em  silêncio há milênios como agora,  as árvores e as ervas 
aprenderam a serem entre mudas falas  o mais sábio ser da Vida. 
Segredos vegetais! Quanto haveres de aprender  
quando ao invés de apenas falarmos entre nós sobre as plantas 
soubermos nos calar para ouvir a voz sem palavras das flores e dos 
frutos? 
 

“Uma árvore cai com um grande estrondo, 
mas quem escuta a floresta crescer?”*. 
 
* Provérbio do Senegal 
 

3. os sons das águas e dentro das águas 
 
Que vozes os elementos da matéria soavam dentro das águas 
no tempo antes de os mares e rios abrigarem a biologia da vida? 
Fácil ouvir de longe o trovejar das altas cascatas 
e a bateria de águas sobre pedras das cachoeiras. 
Mas dentro das águas calmas dos remansos  
do que veio a ser o Rio Opará, 
que mínimas vozes antes das bactérias  
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e dos pais dos primeiros peixes soariam que sons?  
Quais músicas cantariam ainda sem sílabas e sentidos? 
Silenciosas são as tartarugas, os tracajás, os jacarés e os peixes. 
Mas teriam sido os seus ruídos sem música e sem palavras 
as primeiras falas de uma vida após as plantas  
e antes dos sáurios e dos pássaros. 
 

Enquanto isso, o mico espiralava tronco abaixo e 
pulava para o vinhático, e do vinhático para o sete-
casacas, e do sete-casacas para o jequitibá; desceu 
na corda quinada do cipó-cruz, subiu pelo rastilho 
de flores solares do unha-de-gato, galgou as alturas 
de um angelim, sumiu-se nas grimpas e dali vaiou. 
Sagarana, 1984: 78. 

 
 
4. Pássaros e outros seres antes da palavra 
 
Com que códigos e gramáticas  
que a ciência dos xamãs e dos doutores sonha decifrar 
as primeiras bactérias terão criado na Terra primitiva  
uma primeira literatura? 
Como, anteriores ao signo, ao símbolo e à palavra,  
os seres originais da Vida 
se falavam, e de uma geração à outra transferiam seus sábios saberes? 
Antes do silencioso som da preguiça gigante e dos tatus de grande porte 
como a primeira ciência da vida terá criado os seus nomes? 
E como, depressa então, como se a sonoridade da Vida  
disparasse a sua flecha, 
já o planeta antes do homem ecoava nos dias e entre as noites 
a infinita diversa sinfonia da bicharada do cerrado e da floresta? 
Que primitivos e já próximos dizeres de uivos e de berros,  
de ladridos e miados, 
de urros , de cicios e, mais do que tudo,  
da infindável serenata dos pássaros 
ecoavam entre os sons primordiais de que somos os herdeiros  
nestas paragens de sertões, gerais e cerrados? 
 

Ala, os buritis, altas corbelhas. Aí os buritis iam 
em fila, coroados de embaralhados ângulos. A 
marcar o rumo da rota dos gaviões. E o Buriti-
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Grande. Teso, toroso. No seu liso, nem como os 
musgos tinham conseguido prender-se. Ás 
vezes. Do brejão roncava o socó-boi. Mas 
sempremente, o gloterar das garças brancas, a 
intervalos. GSV: 112, da edição de 1969. 
 
  

5. Os primeiros seres a dar nomes ao que havia 
 
Vindos afinal de onde e através de que caminhos, em qual era da Vida 
terão chegado aqui os primeiros seres que a tudo davam nomes, 
e em suas línguas primitivas escreveram com palavras partilhadas  
e coloridos desenhos escavados nas pedras 
a imagem e a figura sonora dos minerais, das plantas e dos animais? 
Quais mulheres e homens vindos do Norte poliram as primeiras pedras,  
abriram as primitivas roças, armaram de taquaras  
as primeiras redes de pesca, 
capturaram a primeira capivara,  
acenderam na noite a primeira fogueira  
e com o tronco de qual árvore escavaram o oco da canoa  
que pela primeira vez navegou o rio de São Francisco? 
Que nome teria então o grande rio? E o surubim?  
E a seriema? E  a suçuarana? 
Com que primitivos sábios sistemas do saber as mulheres da tribo 
souberam separar as plantas da terra e estabelecer o vocabulário  
das ervas que curam, as que matam,  
as que se come e as que embebedam? 
 

Aí foi em fevereiro ou janeiro, no tempo do 
pensão do milho. Trasmente: que com o 
capitão-do-campo de prateadas pontas, viçoso 
no cerrado, o anis enfeitando suas moitas; e 
com florzinhas de dejaniras. Aquele capim-
marmelada é muito restivel, redobra na 
brotação, de verde-mar, filho do menor 
chuvisco.  GSV:23. 
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6. Povoadores de Opará 
 
Depois chegaram os outros, herdeiros dos primeiros homens. 
Os povos chegados de outras selvas, de outras lonjuras. 
De alguns ficaram os nomes e a memória; de outros o esquecimento. 
Terão dado ao São Francisco este nome: “Opará”  
E quantas cidades e povoados de agora  
são nomes de suas línguas perdidas: 
Janaúba, Jequitaí, Juquitiba, Jaíba, Guacuí, Pacuí, Ibiaí,  
Pirapora, Paracatu, Urucuia.   
Quantos nomes de bichos de ontem e de agora soaram em suas falas? 
 
 
Pequeno poema com nomes de bichos em falas de índio 
 
quiriru, surucuá 
pacu-pira, candiru 
pacu-piranga, piaba 
pirapitinga, iambu 
piri-piri, curimatá 
mutum-pinimba, iaçami 
sary-ema, aracuãá. 
 
pacu-tinga,caxixi 
piranha-paxuna, mutum 
uacari-guaçu e cãcã 
paravehú, bocrayubá 
irara, urubu-tinga 
saíra, urutu, coati 
maracanã, tracajá 
coti-yuba, maracajá. 
 
aperiá e mocura 
sussuarana e apaca 
lobo guará, capivara 
suçuarana, acauã 
uru-mutum, sabiá 
inambu-torum 
mutum-pinimba 
matrinchã e surubim    
o quati e a irara 
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caxiú, macaco-ussu 
a maritaca e a arara 
jaguar e jaguatirica 
tamanduá e tatu. 
 
 

A borboleta viria para o brejo, que era uma 
vegetação embebida calma, com lameal com 
lírios e rosas-d’|gua, adadas, e aqui ou mais um 
poço, azuliço, entre os tacurus e maiores 
moitas, e o atoalhado de outros poços, 
encoscorados de verde osgo. O brejão, até um 
oásis, impedindo a entrada do homem. 
GSV:107/108 da edição de 1969. 

 
 

7. Os vindos de longe – servos de pele escura 
 

Fugidos de minas, das casas-grandes e de fazendas, 
outra vez convertidos de escravos em homens e mulheres livres, 
retornados aos seus nomes de guerreiros de África,  
aprendizes de sábios sacerdotes de deuses de pele escura como a deles, 
homens e mulheres negras abriram trilhas nas florestas  
e entre os ermos dos sertões e na beira dos rios e das floretas 
construíram os seus quilombos e povoaram de outros nomes  
os seres da Vida com quem repartiam a vida e o destino. 
E houve um tempo em que tanto a onça quanto deus eram pronunciados 
entre diversas gramáticas e línguas de índios,  
de negros e de brancos pobres 
e depois empobrecidos, cercados e encurralados. 
 
 

O milho crescia em roças, sabiá-deus ria, 
gameleira pingou frutinhas, o pequi 
amadurecia no pequizeiro e a cair no chão, veio 
veranico, pitanga e caju no chão. GSV:216. 
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8.  Gentes dos rios e da terra  
 
De acordo com o lugar onde plantavam as suas moradas  
e semeavam entre setembro e janeiro os grãos da vida 
os povos da terra e das águas   
criaram os  nomes dos viventes dos sertões:  
beradeiros, barranqueiros, vazanteiros, ilheiros, veredeiros, chapadeiros,  
geralistas, geraizeiros, sertanejos, camponeses, lavradores, pescadores. 
E os unia a mesma sina de serem por toda a parte os semeadores da vida: 
a dos filhos, a das roças de milho,  
a das pequenas comunidades tradicionais 
que em pouca coisa tornava diferentes os xacriabás,  
os quilombolas  e os camponeses,  
irmãos de sina que com diferentes gramáticas de saberes 
tiravam de raízes e frutos da natureza   
e dos grãos da roça o sustento da Vida 
e entre diferentes linguagens a tudo davam nomes. 
 

Quando o senhor sonhar, sonhe com aquilo. 
Cheiro de campos com flores, forte, em abril: a 
ciganinha roxa, e a nhiica e a escova, as 
amarelinhas. GSV:22. 
 

 

9. A chegada do estranho – seres de peles brancas 
 
Um dia, muitos milhões de anos depois das águas, e depois dos peixes e das aves, 
e centenas de  milhares de anos depois da chegada dos primeiros humanos, 
e depois dos povos indígenas de iguais peles da cor da terra...  eles chegaram. 
Montados em cavalos, senhores dos trovões de pólvoras  e papéis, 
mamelucos e brancos de peles de couro e chapéus  
ao invés de cocares de penas na cabeça, 
eles pretenderam mudar a geografia dos dons da Vida e o nome dos seus seres. 
 Senhores do nada tomaram as terras  dos povos ancestrais,   
E  com eles voltou ao cerrado, à caatinga e aos sertões, a era do fogo. 
E á diversidade dos povos indígenas  
eles deram um único nome: “botocudos”. 
E por anos a fio dedicaram-se a exterminá-los da terra que era deles. 
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A poder de mortes derrubaram matas, secaram lagoas e desertaram a Vida.  
E os que vieram do Sul, senhores de terra roubada  
 e de servos comprados 
eles inventaram o ganho e o lucro, ali,  
onde antes havia a troca e a partilha. 
E pela primeira vez  as redes da ganância  
pescavam em excesso os filhotes dos peixes. 
E lá onde por milhões de janeiros e julhos havia por toda a parte 
a resistente e colorida multiforme vida do cerrado, do sertão 
salpicado de veredas verdejantes, ninhos da vida e do afeto, 
eles derrubaram as árvores que guardam as águas da chuva 
e entre raízes profundas as fazem descer ao coração da terra. 
 

Aí, a beldroega, em carreirinha, indiscreta –ora-pro-
nobis! ora-pro-nobis! – apontou caules ruivos no 
baixo das cercas das hortas, e, talo a talo, avançou. 
Mas o cabeça-de-boi e o capim-mulambo,  já donos 
da rua tangeram-na de volta; e nem pode recuar, a 
coitadinha rasteira, porque no quintal os joás 
estavam brigando com o capim-agulha e com o 
gervão em flor. Sagarana, 1984:120.  

 
 
10. os outros, nós 
 
E com estranhas palavras em Latim chegaram um dia de longe,  
vestidos de escuro e com estranhas lupas e outros aparatos 
uma gente que ao buriti, ao pequi, ao ipê, ao baru e à mangaba 
começaram a dar outros complicados nomes de difíceis vozes.  
E sem cultivarem a intimidade amorosa com que os povos da terra  
tratavam a arara, o cavalo, a flor do ipê e a tapioca 
eles buscavam decifrar os segredos  
que a Vida com afeto revelou aos sertanejos. 
Eles que deveriam ouvir a palavra do poeta: 
“Pergunta aos doutores, se não te basta o vento” **. 
 
 ** Verso de Pablo Neruda 
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E descemos num pojo, num ponto sem praia, 
onde essas altas árvores – a caraíba-de-flor-
roxa, tão urucuiana. E o folha-larga, o aderno-
preto, o pau-de-sangue; o pau-paraíba, 
sombroso. O Urucuia, suas abas. E vi meus 
Gerais! GSV: 218. 

 
 
11. O silêncio dos senhores do deserto 
 
E mal as últimas cinzas dos fogos que acendiam  
se apagavam como lágrimas de pó sobre o chão seco, 
os senhores do Sul semeavam a soja e o eucalipto  
nos desertos que criavam.  
E no lugar onde as comunidades populares  
partilhavam os frutos da terra 
a que deram mil nomes sábios e sonoros, 
eles expulsaram gentes, e entre cercas povoaram de gado o vazio.  
 
E pelas estradas do sertão  ou entre a cerca e a beira do rio  
camponeses sem a terra vagavam  
em meio a desertos verdes de ilusória vida. 
Eles, os camponeses que por gerações a fio, entre avós e netos 
foram os semeadores de roças de milho, mamão e melancia, 
de arroz, amendoim, feijão, fava, mandioca, inhame e algodão. 
E sobre e sob a terra onde ancestrais de índios, negros  
e camponeses brancos 
com as mãos em concha colocavam as sementes da vida do povo 
os senhores  atiravam os pós de malditos nomes  
e os líquidos de seus venenos 
plantadores  da morte, senhores do ganho injusto,  
semeadores do deserto. 
Do chão do sertão vão sendo os pobres da terra  
expulsos a poder de enganos 
e entre silêncios de pássaros e o rugir de máquinas 
a vida que era viva, começava a morrer a sua própria morte. 
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Você olha esse mundo abaixo, ó. Que está 
destroçado aí, na beira dessas veredas. Onde tem 
água tem bateria cozinhando carvão. Aquela 
confusão toda. Você olha esse azul aí fora... e pra 
todo lado aqui o tanto de eucalipto que tem! 
Cobra pode ter alguma dentro da reserva. Mas 
dentro do eucalipto nem cobra não fica. Nem 
cobra!   Marimbondo, você pode andar o dia todo 
do eucalipto. Você não encontra. 
Depoimento de Manuelzão a mim em julho de 1989, no 
Andrequicé. 
Está em O mundo-sertão, no livro Beira Vida-Beira Rio – 
vida, comunidade e cultura no Rio São Francisco, 
Editora o Lutador, Belo Horizonte, 2013. Organizado por 
Alessandra Fonseca Leal e Maristela Correa Borges. Na 
página 99 

 
 

12. Repovoar os sertões de vidas e de nomes sonoros 
 
Povos indígenas, comunidades quilombolas, famílias camponesas: 
entre a cerca, o rio e a estrada, uma gente encurralada 
perde os seus territórios, terras de seus ancestrais, 
veredas um dia verdes, e as fontes das águas da Vida. 
 
Terminada esta noite amanhã retornaremos às nossas casas. 
Protegidas propriedades nossas nos esperam 
e a elas cumpre voltar com a esperança de ali reencontramos 
tudo o que é nosso, tal como deixamos. 
 
A que moradas de quais lugares voltaram e voltarão 
outros, eles, os que entre a pele escura, a mão calosa, 
a voz de quem  sabe e sofre, e o coração doído de esperar, 
não sabem se e até quando terão ainda uma casa, uma roça de milho, 
uma comunidade, uma terra, um território? 
E sabemos que quando perdem para os homens do poder e do mercado 
aquilo de que a vida do povo se nutre a cada dia: a terra e a água, 
o que após a perda da, casa, da lavoura e da comunidade  
se perde, são é também os saberes dos segredos da vida. 
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E bem sabemos que eles vieram aqui para nos dizer 
que para além do que escrevemos na cidade, 
eles esperam de nós, que ao conhecermos  
um pouco mais dos seus saberes 
sejamos, bem mais do que estudiosos do que eles sabem e de como vivem. 
Que aprendamos a ser a  presença ativa junto às suas lutas e esperanças, 
para que um dia o que hoje estudamos  
sobre os seus saberes vivos sobre a Vida 
não venha se tornar algum dia a ciência de uma antiga história  
do que pessoas,  povos e comunidades souberam saber alguma vez. 
A sabedoria ancestral do lidar com a Terra e a Vida.  
Os saberes que os seus filhos, exilados da terra dos avós,  
longe da terra começaram um dia a esquecer.   
 
E que este escrito entre a poesia e a denúncia termine com palavras 
que não são minhas. palavras que havendo vindo aqui eu li e ouvi de 
camponeses do Norte de Minas Gerais 
 
Comissão Nacional de Ligas de Camponeses Pobres 
Carta Aberta aos participantes da 748ª Reunião da 
“Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo” 
Lida durante a referida reunião na Câmara Municipal de Montes Claros, 
no dia 20 de novembro de 2014. Dois dias antes da abertura de nosso 
Simpósio.     

 
Queremos aqui nesta oportunidade enumerar algumas 
questões que resumem a ação deste governo que, ao contrário 
de toda a propaganda, inclusive de suas “audiências públicas”, 
está a serviço do vigente sistema de exploração e opressão. Que 
enquanto uma “Comissão Nacional de combate á Violência no 
Campo”, sob nome pomposo, o que faz é promover, encobrir, 
avalizar e favorecer a violência do Estado e dos latifundiários 
contra os pobres do campo. 
Quais têm sido as soluções apontadas para o que chamam 
genericamente de “conflitos”, que não seja enviar tropas cada 
vez mais armadas para guerra? Não criaram a Força de 
Segurança nacional e até unidades de choque da Polícia 
Federal  para reprimir camponeses, indígenas e outros 
trabalhadores? O remédio para os “conflitos” de enviar forças 
policiais não tem sido o de sempre: tomar espíngardinhas e 
motosserras dos camponeses, além de apreenderem suas 
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motos? Onde e quando, em qual “conflito” que as forças 
repressivas enviadas tanto pela “Comissão Nacional de 
Combate à Violência no Campo” quanto por outro órgão do 
Estado em que latifundiários ou seus gerentes foram presos? 
Em que os arsenais de armas que eles possuem foram 
apreendidos? 
Se os números revelam a gravidade da situação, o pomposo 
nome dado pelo governo a esta “comissão” se encarrega de 
esconder a realidade. Violência no campo? De quem contra 
quem? Quantos camponeses, indígenas e quilombolas 
assassinados nestes anos? Quantos latifundiários, donos de 
mineradoras e de grandes empreiteiras assassinados? Quantos 
indígenas e quilombolas presos? Quantos diretores e gerentes e 
funcionários do INCRA, institutos estaduais de terras, juízes e 
outros órgãos do Estado quem prevaricaram, dão documentos  
falsos e favorecem latifundiários estão presos? Quantas 
operações militares complexas e com todo aparato policial-
militar do Estado, escutas telefônicas, etc., contra camponeses, 
indígenas e quilombolas? Quantas operações do mesmo porte e 
com  
a mesma publicidade para prender latifundiários ladrões de 
terras, assassinos e grileiros? 
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Sobre as imagens deste livro: 
Elas são hoje imagens de um distante “ontem”. Foram tiradas 
entre os indígenas Tarascos, de Michoacán, e entre Mixtecos e 
Tlapanecos, todos do México. são de 1966, quando vivi lá por 
quase um ano. 
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