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RESUMO 
 
 
Esta dissertação discute o cenário midiático implantado na aldeia Tekoha Añetete em 
Diamante do Oeste, Paraná, e suas interações com a cultura tradicional, aferindo, desse modo, 
a recepção de produtos culturais, por meio das práticas cotidianas. O objetivo é verificar de 
que modo deu-se a recepção dos produtos midiáticos através da manifestação do encontro 
mídia-tradição nas práticas sociais e culturais das famílias. Para conhecer os processos 
comunicacionais com destaque para a recepção, adotamos multimétodos, a saber: observação 
etnográfica, mapa de consumo cultural, focus group e entrevistas em profundidade. Este 
conjunto de informações foi analisado tendo como base teórica o eixo Comunicação, 
Consumo e Recepção. A magia exercida pela televisão sobre os moradores ficou evidente. É 
da tela que brotam orientações para o modo de vida da aldeia. As Opy (casas de reza) 
deixaram de ser o lugar da renovação do espírito; perderam espaço para as salas de estar e 
para o brilho dos monitores. Os chamoy (velhos) da aldeia já não exercem liderança, a 
autoridade é jovem e com olhos para fora da reserva. As roupas seguem a última moda ditada, 
pela telenovela, os alimentos são aqueles que a publicidade veicula. A resistência de uns 
poucos se mistura à movimentação do momento. Pode-se perceber, nas práticas culturais de 
todos os membros das famílias, uns mais, outros menos, a presença da mídia, sobretudo a TV.  
 
Palavras chave: recepção, consumo, televisão, Guarani. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 
This thesis discuss the media scene in the village located Tekoha Añetete in Diamante do 
Oeste, Paraná, and their interactions with the traditional culture, Checking, thus the reception 
of cultural products through daily practices. The objective is to check how is the reception of 
media products through the media-event of the meeting tradition in social and cultural 
practices of families. To understand the communication processes with emphasis on the 
reception, we adopted multimetodos, namely: ethnographic observation, map of cultural 
consumption, focus group interviews and in depth. This set of data is analyzed based on the 
theoretical axis communication, consumption and reception. The magic performed on 
television by the residents was evident. It is the screen that spring guidelines for the livelihood 
of the village. The Opy (houses of prayer) is no longer in the place of the renewal of the spirit; 
lost space for recreation rooms and the brightness of displays. The chamoy (olds) of the 
village no longer exercise leadership, authority is young and with eyes off the reservation. 
The clothes follow the latest fashion dictated by TV, the soap; foods are those that advertising 
conveys. The resistance of a few mixed up the drive time. You can see in the cultural 
practices of families, the presence of the media, especially TV. 
 
Keywords: reception, consumption, television, Guarani. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O índio da Aldeia Tekoha Añetete – em Diamante do Oeste, no Paraná – não dança 

ao ar livre, os moradores não andam nus ou em trajes mínimos, mas vestidos com a modinha 

made in midiática. Eles também já não cultivam o próprio alimento, preferem escolher e 

comprar até mesmo a farinha de mandioca “Pinduca” em três supermercados da cidade onde 

mantêm crédito para pagar no final do mês com o dinheiro da aposentadoria e dos incentivos 

federal. 

Os sinais de comunicação não são emitidos por meio de tambores e nem fumaça, mas 

por celulares, e-mail e MSN. O pajé e o rezador da tribo não pedem mais para que Tupã envie 

mensagens e nem reúnem a tribo para a dança da chuva, eles assistem pela televisão à 

previsão para o dia e ao longo da semana. As ondas emitidas pelos satélites são capturadas por 

antenas parabólicas instaladas na frente das casas. 

As gerações mais novas, nascidas na reserva, que mais parece um assentamento com 

casas de alvenaria e banheiros com água quente, não sonham mais com flautas de bambu, 

preferem pedir de presente guitarras “sabe uma da marca Tagima T 375”, ou câmera de vídeo 

e máquinas fotográficas, “aquelas que têm o recurso de fazer filmes”.  

Esse é o cenário que este trabalho quer traduzir pelos fios da comunicação, 

utilizando-se da Análise do Discurso de linha francesa, discursos esses inseridos nos estudos 

de recepção e consumo. Perceber o modo como o “novo índio” está sendo construído e 

reconstruído midiaticamente, a alteração de comportamento e seus hábitos de consumo após 

um longo período de “apagamento” definido por Orlandi1. 

Fazer dos estudos culturais bússola para esta dissertação. Os estudos culturais 

fundam-se no resgate do modo de vida das minorias. Seus precursores, Richard Hoggart e 

Raymond Williams, semearam a concretude de que o capital cultural das bordas e suas 

práticas não sucumbiram e nem desapareceram diante do domínio econômico. Tal vertente 

recebeu ainda a contribuição de E.P. Thompson para a formação de um centro de estudos, o 

Center for Contemporary Cultural Studies (CCCS), na Grã-Bretanha. 

Neste sentido, a corrente conduz a verificar de que forma, mesmo envolvidos pela 

indústria cultural lançada através da mídia, os índios ainda respiram por meio das próprias 
                                                            
1 ORLANDI, Eni Pulcinelli. Terra à Vista!: discurso do confronto: velho e novo mundo. São Paulo: Ed. da 

Universidade Estadual de Campinas, 1990.p.15. 
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raízes. Entender de que forma a aldeia apropria-se das mensagens na hora de decidir – como, 

por exemplo, se esperar que a televisão anuncie o fim do inverno com a previsão do tempo – 

ou pelo costume dos antepassados – que era o de afinar o ouvido à espera do primeiro canto 

da cigarra para iniciar o plantio sem o risco de ver tudo perdido por uma geada fora de época.  

No decorrer dos diálogos, registrar quais são as ligações de ocasião feitas entre o 

novo e o velho mundo e quais as transformações ocorridas de dentro para fora e as de fora 

para dentro neste processo mediatizado, que tem como elementos o contato entre raças 

diferentes somado aos efeitos provocados pela mídia. Retratar um pouco deste “periférico na 

História e a própria História do periférico”2. 

 
Para essa teoria, indivíduos são os construtores de ideologia, onde a 
ideologia significa, não as crenças que nós desaprovamos [como na 
ideologia racista], porém o conjunto de discursos e imagens que 
constituem o mais amplo conhecimento e valores3. 

 

Há vasta bibliografia sobre o tema no campo da antropologia, revelando desde 

tentativas de dizimação da cultura indígena de nosso território – justificada inclusive pela 

igreja católica, de grande poder à época, que demorou a admitir que o índio tinha alma. No 

campo da comunicação, porém, há um vazio, apesar das amplas e seguidas coberturas feitas 

pela mídia, como a do roqueiro Sting, levando para além da mata Amazônica muito mais do 

que a imagem do índio. 

Em um lance midiático, o cantor furou a orelha, vestiu tanga e se embrenhou na 

Amazônia, em 1987, para viver com os caiapós da região do Xingu. Foi batizado de “potima”, 

“fígado de um pequeno tatu”. O animal de carapaça grossa não figura entre os sagrados, mas é 

muito apreciado na culinária indígena. Pode ser servido como sopa, resultado da fervura das 

vísceras e dos ossos. A carne frita é acompanhada de mandioca, arroz e feijão.  

Essa presença da mídia entre os índios tornou-se de conhecimento público quando o 

cacique Juruna decidiu usar um gravador para registrar as falas das autoridades, vez que, 

normalmente, segundo ele, o que elas prometiam nunca cumpriam.  

Há também o uso de vídeos, cujo manejo foi incentivado, sobretudo, pela Pastoral do 

índio, para registrarem e difundirem sua cultura, inclusive junto a outras comunidades 

                                                            
2 PRYSTHON, Ângela. Estudos Culturais: uma (in)disciplina? Tradução de Ali Salman Farhat. Comunicação e 

Espaço Público, 2003. Ano VI, n. 1 e 2. p.133-141. 
3 Ibid., p.133-141.  
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indígenas. Aparatos hoje desejados pelos moradores, em um esforço de registrar a própria 

história por meios de fotografias e filmagens. 

Mas o que a mídia, sobretudo a televisão, vem trazendo a essas culturas quanto aos 

seus valores e comportamentos e de que modo a mídia constrói a identidade do índio faz parte 

desta dissertação. As brechas provocadas na cultura Guarani, aliada à presença de outras 

etnias, a começar pelo colonizador, na reconstrução do que poderia ser o renascimento do 

novo-índio. 

Essas questões nos desafiaram. Fomos a campo e é confesso termos encontrado mais 

perguntas do que respostas, as quais pensamos estarem colocadas no decorrer das páginas. 

Esperamos ainda que essas possam também colaborar para os estudos das relações recepção e 

consumo da cultura indígena no campo da Comunicação, área inexplorada neste sentido. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

Este trabalho foi construído em cinco capítulos: O Guarani das Cataratas à aldeia 

Tekoha Añetete, A mídia na vida do índio, O índio na mídia, O olhar do índio sobre o próprio 

índio e, por último, O ritual de Enterramento na aldeia Tekoha Añetete. A busca dos 

elementos para a construção desta pesquisa passou pela academia por meio das aulas, leituras 

e da experiência orientada de morar quinze dias na aldeia. 

Para investigar as “trocas simbólicas”4 entre o tradicional e o moderno provocado 

pela Comunicação, Consumo e Recepção, foram necessários três estágios. Primeiro, 

estabelecer contato com a tribo como observadora. Foram sete dias de convivência – 31 de 

dezembro de 2007 a 7 de janeiro de 2008 –, que resultaram no Diário de Campo. Em seguida, 

de 8 a 14 de setembro de 2008, para a aplicação do questionário sobre o Mapa de Consumo 

Cultural, entrevistas em profundidade e entrevista de foco. Terceiro, em outubro, mais um dia 

para a nova rodada de entrevistas para saber o que o índio aprova ou desaprova na 

programação da televisão. 

A permanência no campo a ser estudado revelou detalhes do comportamento da tribo 

e fragmentos da cultura ancestral, como também a forte presença das tendências impostas por 

meio da convivência com outras raças. Isso, somado ao ritual veiculado pelos meios de 

comunicação presentes na casa do índio, ajudou a tecer as primeiras reflexões no sentido 

apontado por González. 

 
La cientificidad de una investigación no reside ni en las técnicas ni en las 
cuantificaciones que a partir de ellas se hagan. Más bien depende estrechamente del 
tipo de preguntas con las que ordenamos una realidad que no está ordenada, ni se 
presta a ser fácilmente fotografiada “de pechito”. En otras palabras, en buena medida 
La cientificidad depende de nuestro marco epistémico – que puede entenderse como el 
conjunto de las preguntas preguntables en un momento determinado del desarrollo de 
un campo científico – que orienta toda a investigación5. 

 

A atitude de vigilância presente no primeiro contato, de 31 de dezembro a 7 de 

janeiro de 2008, com os moradores permitiu acompanhar o dia-a-dia da aldeia, atendendo as 

                                                            
4 BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas. Introdução, Organização e Seleção. Tradução de 

Sérgio Miceli. 5. ed. Editora Perspectiva S.A., 1998. p.99-181. 
5 GONZÁLEZ, Jorge A. Metodología y sociologia reflexivas: navegar procelosos mares de placer. Estudios 

sobre lãs culturas contemporâneas. Colima, Mexico: Universidad de Colima, 1994. Año/vol. V, n. 15. p.209- 
226. 



17 

 

 

orientações de Bonin6. Ela defende que a construção metodológica sustenta-se em uma 

atitude, primeiro de vigilância, sobre o universo pesquisado no sentido de registrar os gestos, 

os gostos e o modo de ser da tribo. 

A partir dos dados coletados, o segundo passo foi a reflexão das potencialidades e 

dos limites dos métodos e das técnicas utilizados para a elaboração dos critérios que 

respondessem à necessidade de formular construções adequadas ao problema/objeto 

investigado, transcendendo ao nível automatizado e pouco reflexivo de uso de métodos e de 

técnicas. 

Para Bonin, o “desafio que o pesquisador tem é de efetivamente realizar uma 

construção sua, alimentada por reservatórios (de pesquisas já realizadas), para entender às 

especificidades do que está se propondo a investigar7”. Neste sentido, a permanência na 

aldeia, a começar pela virada do ano 2007 para 2008, permitiu estruturar este trabalho no 

sentido de abarcar o processo exigido para a construção teórica e investigativa para verificar o 

impacto mediático na aldeia Tekoha Añetete. 

A investigação teórica é imprescindível em toda pesquisa. Sem um esforço 

sistemático de exploração, aprofundamento e compreensão dos tecidos de idéias, conceitos, 

raciocínios, argumentos, proposições e modelos não é possível fundamentar minimamente 

uma pesquisa e nem torná-la confiável em seu aspecto mais prático, que são os resultados.           

Em face desta questão, Marin acrescenta que “essa perspectiva teórico-metodológica 

solicita conceber cultura não como a soma dos objetos, nem como lago que deve ser visto e 

apreciado, mas como vida pensada, como ações e reflexão, como fruto de um trabalho tecido 

no cotidiano, em um processo contínuo8”. 

 Cumprindo o saber já determinado no campo do empírico, construído pela “prática, 

pela sensibilidade, baseado na experiência, sem necessariamente uma observação 

controlada9”, este trabalho para chegar aos cinco capítulos foi dividido em três partes. 

Entretanto, antes de citá-las, é necessário revelar que o resultado que está nestas páginas não é 

o projeto apresentado durante o processo de seleção para o mestrado desta instituição. O 

pesquisar sobre a Comunicação, Consumo e Recepção entre os índios nasceu das leituras e 

                                                            
6 BONIN, Jiani Adriana. Nos bastidores da pesquisa: a instância metodológica experienciada nos fazeres e nas 

processualidades de construção de um projeto. In: MALDONADO, Alberto Efendy et al. (orgs.). 
Metodologias de pesquisa em comunicação: olhares, trilhas e processos. Porto Alegre: Sulina, 2006. p.28. 

7 Ibid., p.30. 
8 Ibid., p.72. 
9 Ibid., p.278.  
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práticas oferecidas pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, primeiro sinal de que o 

conhecimento provoca mudança, acrescenta, inova e nos coloca aqui para não parar.  

Foi em julho de 2007, durante a leitura de um capítulo “Dos Meios às Mediações”, 

de Jesús Martin Barbero, definido como “esse lugar secreto onde subsiste e se conserva a 

pureza de nossas raízes culturais. Todo o restante não passa de contaminação e perda de 

identidade. O índio foi assim convertido no que há de irreconciliável com a modernidade e 

hoje privado de existência positiva10”, que o universo indígena se apresentou 

espontaneamente como se fosse um amor, desses cheios de caprichos e vontades próprias que 

com certeza quem está lendo este parágrafo já viveu ou ainda sentirá. 

Desde então, o dueto reunindo o arcabouço teórico já legitimado e o universo a ser 

explorado fez parte deste processo dissertativo dividido em três etapas, como citado acima. A 

primeira foi concentrada na observação participativa, compreendendo desde o despertar da 

aldeia ao som da natureza, com o canto de aves e o grunhido de animais, à variedade de 

programas exibidos via satélite, por rádio e mais fortemente pela televisão. 

Os afazeres da aldeia – tendo como vitrine os espaços dos comerciais, da rotina 

escolar, das visitas entre famílias, o burburinho curioso das crianças, a desconfiança dos 

adultos – fizeram surgir a segunda parte, que era a busca destas impressões por meio de um 

método menos empírico. Então, do Diário de Campo originou-se o Mapa Etnográfico, 

permitindo classificar as ações dentro da aldeia. 

O método da pesquisa ocorre quando o pesquisador deixa o território da observação 

empírica, partindo para as respostas, o sentir do campo até então observado. Essas frentes 

foram batizadas de Mapa de Consumo Cultural, Entrevistas em Profundidade e Entrevistas de 

Foco. O Mapa de Consumo Cultural foi originado com cento e dez perguntas. Nelas, estavam 

inclusas desde o nome do entrevistado até sua opinião sobre a casa onde mora.  

Após a contribuição da banca, o questionário foi reduzido para 60 perguntas. Na fase 

de aplicação, ele se mostrou inviável diante da pouca compreensão do idioma pelos Guarani. 

Na aldeia, fala-se português, mas não há leitura, o mesmo acontece com o idioma nativo: 

apenas fala-se. Primeira evidência da perda étnica. 

Uma primeira tentativa de aplicar os questionários com a ajuda de acadêmicos de 

comunicação foi abandonada. Os índios mostraram-se reclusos e desconfiados com a 

abordagem dos entrevistadores. A reserva vivia um período de eleições internas, com a troca 
                                                            
10 MARTIN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações. Comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: 

Ed. UFRJ, 1997. p.271. 
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do cacique Luciano Alvez. O clima era de instabilidade e a orientação era de permanecer no 

local, do contrário nova autorização poderia comprometer os prazos estabelecidos para o 

trabalho. 

Analisando as duas realidades, instabilidade e dificuldade com o idioma, o 

questionário foi reduzido para cinquenta perguntas. Somado ao Mapa de Consumo Cultural, 

estavam também as entrevistas em profundidade, tendo sido previamente estabelecido o perfil 

dos entrevistados. Neste sentido, foi listado o morador mais velho da aldeia seu Aleixo 

Bogado, cento e quinze anos, lúcido e ativo e sem nenhuma presença mediática em casa. Dois 

moradores intermediários com casa de alvenaria e televisão, pajé Lírio Chamorro, oitenta e 

um anos, e a esposa dele, Dionísia Chamorro, setenta e um.  

Representando os sem-mídia – mas também os pajés – o índio Luiz Carlos Coronel, 

cinquenta e um anos, dono de uma cabana sem água encanada e luz. Ainda foram ouvidas a 

mulher do novo cacique e professor da Aldeia, Lorenza Chamorro Alvez, trinta e quatro anos, 

e, representando a primeira geração da aldeia, a estudante  Graciela Alvez, dezessete anos. 

Ao deixar a reserva no final da tarde do dia 14 de setembro, na bagagem estavam 

quarenta e cinco questionários preenchidos. A faixa etária representada oscilou de dez a 

setenta e quatro anos. Do total de abordagens, vinte e duas eram do sexo feminino e vinte e 

três, do sexo masculino. As seis entrevistas em profundidade foram realizadas, bem como a 

entrevista de foco com cerca de trinta pessoas, entre crianças e jovens, da aldeia.  

Com os dados, o processo seguinte foi a tabulação desses, gerando o arcabouço de 

informações a serem confrontadas com o saber já legitimado. A leitura feita sobre a realidade 

encontrada fez surgir o primeiro capítulo já percebido por Borelli durante a banca de 

qualificação. “É preciso buscar os antecedentes históricos, conhecer o passado destes 

moradores para então poder traçar um paralelo sobre o era e como é hoje. Ao realizar essa 

busca teremos as diferenças”11. 

O primeiro capítulo em busca dos antecedentes históricos ficou batizado: “Os 

Guarani das Cataratas à Aldeia Tekoha Añetete”. Foi construído com depoimentos dos 

primeiros moradores de Foz do Iguaçu, envolvendo o território, fauna e flora da fronteira – 

Brasil, Paraguai e Argentina – apontado como território Guarani.  Também estão informações 

obtidas por meio dos próprios índios, embora haja um apagamento surpreendente entre eles 

sobre esse período. Os que ainda vivem alegam não lembrar.  

                                                            
11 Sílvia BORELLI, professora da PUC/SP e titular da banca de qualificação.  
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Por parte dos não-índios, a riqueza de detalhes não contempla os índios, ao contrário, 

publicações patrocinadas pelo Governo do Estado da época denominavam a região como 

“vazio demográfico”. As únicas três citações sobre a presença indígena, das setenta e seis 

entrevistas selecionadas para este trabalho, reproduzem conteúdo desabonador quando a 

figura em questão era o índio. 

O segundo capítulo, “A mídia na vida do índio”, foca a apropriação que os 

moradores da Tekoha Añetete fazem das mensagens veiculadas pelos meios de comunicação. 

O tempo investido na frente do aparelho de televisão, resultando na influência de fora para 

dentro de novos costumes e atitudes. O fascínio provocado pelo som e pela imagem 

‘fabricados’ fora da aldeia, em um universo distante, mas que parece ter sido feito para este 

telespectador que há muito pouco tempo acreditava que somente era possível ter o que ele 

diariamente vê na tela nos sonhos ou por meio de vontade celeste.  

O terceiro capítulo aborda “O índio na mídia”. A abordagem foi realizada a partir da 

observação da cobertura feita pela imprensa durante o encontro para a produção e degustação 

de pratos típicos, mostra de artesanato e danças típicas Guarani em Foz do Iguaçu. A 

metamorfose do índio na feira e do índio no palco. Contradições entre a realidade vivida pelos 

índios e a abordagem feita pelos não-índios. 

O quarto capítulo, “O olhar do índio sobre o próprio índio”, analisa as impressões da 

aldeia jovem sobre o fazer da mídia tendo o índio como produto de consumo. As revelações 

que rondam a nova geração, tanto de migrantes do aparato midiático como dos nativos. Entre 

os presentes, a maioria já havia nascido sob a luz artificial dos aparelhos sonoros. Os demais 

haviam tido contato com o meio em outros ambientes. 

Encerra-se a produção com o “Ritual de enterramento na aldeia Tekoha Añetete”. A 

narrativa tendo como protagonistas a vida e a morte entre os descendentes dos primeiros 

habitantes. A presença visível da tradição intermediada em momentos doloridos como o do 

enterro do pequeno Juscelino, que, ao banhar-se no riozinho, afogou-se. A perda da etnicidade 

por meio da devastação da natureza, as lembranças por meio da morte. 

A conclusão deste estudo virá com a apresentação das hipóteses, comprovadas ou não. 

Desfilando em seguida, os anexos produzidos por meios do Diário de Campo, das 

degravações das entrevistas na íntegra, modelo de questionário, tabulação de dados gerados 

como gráficos e cinco DVDs com todo o material coletado em vídeo. 
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3 OS GUARANI12 DAS CATARATAS À ALDEIA TEKOHA AÑETETE 

 

 

3.1 O DISCURSO DO COLONIZADOR SOBRE OS ÍNDIOS 

 

 

Ela usava apenas um cordão de duas voltas no braço direito. Estava feliz. Ao deixar o 

riozinho, a menina cobriu o corpo com uma calcinha rosa, uma blusinha amarela, uma saia de 

pregas azul e um chinelo de tiras branco. Essa transformação que durou apenas alguns 

minutos é, na verdade, o resultado de cinco séculos desde o descobrimento dos primeiros 

índios na região Oeste do Paraná – fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina – até os dias de 

hoje. 

Ao despir-se e mergulhar na água, apenas com o cordão no braço, era como se a 

indiazinha abrisse uma porta com fragmentos étnicos do passado, de um paraíso só visto em 

Adão e Eva, antes do pecado, e registrado após, em terra, na Carta de Pero Vaz de Caminha 

escrita ao rei de Portugal: “A feição deles eram serem pardos, maneira de avermelhados, de 

bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma”13. 

Ao saltar fora d’água e correr ao encontro da roupa, constrangida com a presença 

estranha, ela reabria a porta da mudança, contrariando os antepassados “que não faziam 

menor caso em encobrir ou de mostrar suas vergonhas”14. Ela estava envergonhada, apesar da 

pouca idade. 

Mais emblemático era o rio onde a representante da geração Guarani tomava banho 

naquele final de tarde do dia 4 de janeiro de 2008. O córrego separa a Aldeia Tekoha Añetete 

do resto do território nacional. A placa fixada poucos metros acima da ponte de madeira isola 

o local com o alerta: “Área proibida – reserva indígena Tekoha Añetete – Governo Federal – 

Ministério da Justiça – Fundação Nacional do Índio. Artigo nº 18, parágrafo 1º da lei nº 

6001/73 e artigo 16 do código penal”. 

                                                            
12 O termo Guarani, quando se refere a grupo indígena ou sociedade, aparece com a letra inicial maiúscula, 

conforme convenção. Para a língua, ou outros termos, deve ser escrito com a inicial minúscula. LADEIRA, 
Maria Inês. Espaço Geográfico Guarani – Mbya: significado, constituição e uso. Maringá, PR: Eduem; São 
Paulo: Edusp, 2008. p.27. 

13 CAMARGO, Francisco Carlos; HOFF, Tânia Márcia César. Erotismo na Mídia. São Paulo: Expressão e 
Arte, 2002. p.12. 

14 Ibid., 2002. p.12. 
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Este capítulo tem como eixo buscar o passado destes primeiros habitantes, como 

também reproduzir o presente dos descendentes Guarani. Ele abre as etapas de discussão 

sobre este trabalho, que ainda terá no decorrer das próximas páginas mais quatro capítulos: A 

mídia na vida do índio, O índio na televisão, A imagem do próprio índio na mídia e o Ritual 

de enterramento. São eixos que vão permitir observar o que Orlandi definiu como: 

 
a) O apagamento da história pela noção de cultura; 
b) A produção material do que, apagado, toma o nome de ideologia; 
c) A intervenção crítica na história da ciência através de um modo de observação 
que propõe um confronto entre o discurso da descoberta (de lá para cá) e o da 
origem (daqui para cá);   
d) Finalmente, a viagem como descoberta, a viagem como posse, a viagem como 
administração, a viagem como missão, a viagem como diário íntimo, a viagem como 
possível, a viagem como turismo15. 

 

Assim como o passado, com poucos registros escritos sobre a etnia da fronteira, o 

presente também marcha sem memória. Diante dessa realidade, recorremos ao método 

transcrito por Baccega em uma releitura sobre Febvre. Por isso este trabalho será norteado, 

sobretudo, nas falas e sinais presentes na vida dos moradores da aldeia. 

 
Nas décadas de 30 e 40, Lucien Febvre, em “Profissões de fé à partida”, revela a 
estreiteza da postura dos que consideram os textos escritos como única base da 
ciência histórica. Ele mostra que, se assim fosse, se deixariam de lado às marcas do 
trabalho de todas as gerações, desde o momento em que neolíticos “humanizaram” a 
Terra, lavrando-a. É ele que vai dar novo sentido ao “ser historiador”, ao “fazer 
história”: “a história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando eles 
existem. Mas ela pode fazer-se, ela deve fazer-se sem documentos escritos, se os não 
houver. (...) Com paisagens e telhas. Com formas do cultivo e ervas daninhas. (...) 
Numa palavra, com tudo aquilo que pertence ao homem, depende do homem, serve 
o homem, significa a presença, a atividade, os gostos e as maneiras de ser do 
homem”16. 

 

“Aqui em Foz do Iguaçu parece que ninguém se interessa com o que houve ontem. 

Uma tristeza”, já admitia, em 1997, um dos pioneiros da cidade, Franz Kohlenberger. O 

desabafo está registrado em uma série de entrevistas tendo como alvo o resgate da história da 

cidade17 e que serão largamente utilizadas aqui para reproduzir o cenário da época pós-

descoberta das Cataratas e seus habitantes índios. 

 
                                                            
15 ORLANDI, Eni Pulcinelli. Terra à Vista!: discurso do confronto: velho e novo mundo. São Paulo: Ed. da 

Universidade Estadual de Campinas, 1990. p.8. 
16 BACCEGA, Maria Aparecida. Comunicação e Linguagem: discurso e Ciência. São Paulo: Moderna, 1998. 

p.27. 
17 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. Fundação Cultural. Retratos. Foz do Iguaçu: Gráfica 

Editora Paraná, 1997. p.111. 
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Estamos no reino dos sem história, do índio como fato natural deste continente, o 
ponto de partida imóvel e a partir do qual se mede a modernidade. Porque pensá-lo 
na dinâmica histórica já é pensá-lo a partir de mestiçagem, na impureza das relações 
entre etnia e classe, da dominação e da cumplicidade. É justamente desta maneira 
que hoje se procura pensar, reconceituando o índice a partir do espaço político e 
teórico do popular, isto é, como culturas subalternas, dominadas, porém possuidoras 
de uma existência positiva18. 

 

Também serão apresentadas informações resgatadas dos poucos trabalhos 

acadêmicos existentes sobre esta região, todos no campo da história e da antropologia, 

nenhum voltado para o campo da Comunicação, Consumo e Recepção, proposta desta 

pesquisa. A busca desse passado será fundamental para poder fazer um paralelo étnico entre o 

que era o índio da descoberta e o atual, cercado pela tecnologia. 

Das setenta e sete pessoas ouvidas em Retratos, entre elas migrantes que fixaram 

residência na fronteira, principalmente na região do Parque Nacional do Iguaçu, onde estão 

abrigadas as Cataratas e que era habitada primeiramente pelos índios, apenas três fazem 

referência ao registro da presença Guarani. Todos os entrevistados tinham mais de setenta e 

cinco anos quando foram ouvidos. 

Entre esses, está o registro do próprio Kohlenberger em uma crítica à demora para o 

término da construção do Hotel das Cataratas, interrompida por cinco anos (1945 a 1950), na 

gestão de Vargas. Durante a paralisação, até árvores haviam crescido no canteiro de obras. 

“Quando as obras foram retomadas havia escombros por todo o lado. Os argentinos 

chamavam aquilo de ruína dos índios, dos missioneiros, como as de San Inácio Mini”19. 

O ex-bispo da diocese Dom Laurindo Aurélio Fazza, ao contar sobre as condições 

precárias enfrentadas pelos primeiros “missionários” enviados à fronteira por volta de 1907, 

recorre a um livro publicado pela igreja para comemorar os cinquenta anos do padroeiro da 

cidade, São João Batista. “Pernoitaram onde acharam casas hospitaleiras, comeram bem ou 

mal, dormiram com roupas molhadas, pousaram sobre camas cheias de pulgas e baratas, 

sempre rodeados por aquela gente, índios ou lavradores”20. 

E, por último, o registro de Maria Inês Mazzacato Maran. Ela nasceu em 1910 no 

Rio Grande do Sul e chegou a Foz em 1933, com vinte e três anos.  
                                                            
18 LAUER, M. Crítica de La artesania. Plástica e Socydad El los Andes Peruanos. Lima: Desco, 1982. p.261. 
19 San Inácio Mini fica na cidade de Vanda. Lá somente restam o portal de entrada e algumas paredes que dão a 

entender que se tratava de quartos. O local é muito grande. A construção intriga por ter sido toda feita de barro 
e tijolos vermelhos. Antes de pisar no �solo histórico�, o turista faz uma espécie de via-crúcis pela história. 
Por um corredor estreito e abafado são contadas as �estações�, desde a chegada dos padres jesuítas, 
dominação do índio, ascensão, guerra e destruição. 

20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. Fundação Cultural. Retratos. Foz do Iguaçu: Gráfica 
Editora Paraná, 1997. p.80. 
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Pergunta – Pelas fotografias e pelos motivos religiosos que se veem na sua casa, 
a senhora é muito religiosa, católica fervorosa, não? 
Maria Inês – Graças a Deus. Naquela época em que viemos a Foz do Iguaçu não 
havia escola, então colocamos nosso primeiro filho na casa do padre para que ele 
pudesse estudar. O padre a cada seis meses vinha rezar missa aqui em casa. (...) ele 
batizava as crianças e rezava missa. Também fazíamos festas e bailes em nossa casa 
para todos os que moravam nesta área. Vinham paraguaios e índios que moravam 
hoje no lugar chamado Gleba Guarani21. 
Pergunta – Havia muitos índios por aqui? 
– Havia. Vinham muito em nossa casa. Eram mansos, mas me roubavam muitas 
galinhas. Vinham também pedir trabalho. Vinham aos bailes de gravata... 
– Índio de gravata!? 
– Índio de gravata, sim! 
– Os bailes nunca acabavam em confusão, brigas? 
– Não, nada disso. Era só festa e alegria22. 

 

Nos três depoimentos há um julgamento moral definido em: “aquela gente”, “ruínas 

dos índios” e “ladrões de galinhas”. As três classificações, sempre negativas, indicam rejeição 

sobre a etnia. A essa maneira de agir Orlandi chamou de Discurso Fundador: “(...) irrompe 

pelo fato de que há um ritual sem falhas, e ele aproveita fragmentos do ritual já instalado – da 

ideologia já significante – apoiando-se em “retalhos” dele para instalar o novo”23.  

Como exemplo, a autora conta a cena protagonizada por Aguirre (comandante), que, 

para fazer com que a tropa (soldados) entendesse “quem era que mandava”, encenou a posse 

de um rei. “Como não havia um trono, ele o faz sentar-se sobre um tronco de árvore, coberto 

com um casaco de veludo24”, servindo-se do sentido já sacramentado. 

Aguirre não sabia quem havia inventado a figura do rei, mas detinha o significado. 

Aos colonos não interessava quem havia maleificado o índio, o importante era saber que não 

eram boa gente. Era a reverberação de códigos. 

 
Devido ao controle que a classe dominante exerce sobre os códigos, sobre os canais 
de comunicação e sobre as modalidades de decodificação e interpretação da 
mensagem, “o sujeito falante segue linguagens pré-fabricadas, ‘logotécnicas’; 
encontra-se na situação de ser falado por suas próprias palavras, de ser porta-voz de 
uma totalização da realidade que ele não realizou, cujo fim e cuja função não 
compreende”25. 

                                                            
21 A Gleba Guarani é o primeiro bairro após as Cataratas do Iguaçu, fazendo limite com o Parque Nacional do 

Iguaçu. 
22 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. Fundação Cultural. Retratos. Foz do Iguaçu: Gráfica 

Editora Paraná, 1997. p.149. 
23 ORLANDI, Eni Pucinnelli. Discurso Fundador: formação de país e a construção da identidade nacional 

(org). Campinas, SP: Pontes, 1993. p.13. 
24 Ibid., p.13 
25 BACCEGA, Maria Aparecida. Comunicação e Linguagem: discurso e Ciência. São Paulo: Moderna, 1998. 

p.20. 
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Essa liturgia, na tentativa de colocar o indígena na redoma do pouco recomendável, 

sempre obteve destaque na bibliografia sobre o tema. Um deles é o caso da Conversão índio 

Pacamão, em que os adjetivos envolvem um casal. O próprio autor não se exime de também 

opinar acidamente sobre o que lia: 

 
Pacamão é pequeno no corpo vil e abjecto a tal ponto que, quem não o conhece, não 
faria caso d’elle [sic]. E quando a descrição não é física, mas de qualidades 
espirituais, D’Evreux utiliza adjetivos com não menos violência: “É fino e velhaco 
quanto pode ser um selvagem”. Não mais generosa é a imagem que ele estabelece 
para a mulher de Pacamão: 
Ordenou a sua mulher, que se prevenisse para carregá-lo até a casa do governador, e 
foi obedecido prontamente [...]: sua mulher era negra como o diabo e pintada desde 
as plantas do pé até a cabeça com succo [sic] de jenipapo. 
Ao meio dessas desairosas imagens não falta um apelo cúmplice ao interlocutor: 
“Antes de ir adiante pansae si era possível conter o riso, vendo-se um dos Principaes 
do Brazil montado em tão bello cavalo”26. 

 

Adjetivos como “lavrador sofrível e vadio” somam à lista de classificações trazidas 

por Orlandi. Na citação feita pela moradora de Foz, quatro séculos após a descoberta, havia 

mudado apenas a realidade social de julgamento. Os índios passaram a ser comparados a 

“meros ladrões de galinhas”, furtos pequenos de pouco significado diante da prosperidade que 

se avizinhava do território em exploração. Mesmo ladrões, eram aceitos nas festas e nos 

bailes. No passado também eram descritos como “sem qualidades e vadios”, mas mesmo 

assim eram a principal mão-de-obra dos nobres.   

A construção histórica do índio é consequência de um discurso de um sobre o outro 

(dominante sobre dominado), como descreve Said.  

 
Mas nada nesse Oriente é meramente imaginativo. O oriente é uma parte integrante 
da civilização e da cultura material européia. O orientalismo expressa e representa 
essa parte em termos culturais e mesmo metodológicos, num modo de discurso 
baseado em instituições, vocabulário, erudição, imagem, doutrinas, burocracias e 
estilos coloniais. Em contraste a compreensão americana do Oriente parecerá 
consideravelmente menos densa, embora nossas recentes aventuras no Japão, na 
Coréia, na Indochina devam estar criando uma consciência “oriental” mais sóbria, 
mais realista27.  

 

O Homem Branco de Kipling, citado por Said, que aparece em vários poemas, em 

romances como Kim e em muitas frases de efeito como uma ideia, uma persona, um estilo de 

ser, parece ter servido a muitos britânicos enquanto estavam no exterior. A cor de sua pele o 
                                                            
26 ORLANDI, Eni Pulcinelli. Terra à Vista!: discurso do confronto: velho e novo mundo. São Paulo: Ed. da 

Universidade Estadual de Campinas, 1990. p.67. 
27 SAID, Eduard W. Orientalismo: o oriente como invenção do ocidente. Tradução de Rosaura Eichenberg. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2007. p.28. 
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distinguia de forma dramática e tranquilizadora do mar de nativos. Mas para o britânico que 

circulava entre os indianos, os africanos ou os árabes havia também o conhecimento seguro de 

que ele pertencia a uma longa tradição de responsabilidade executiva para com as raças de 

cor, podendo recorrer às reservas empíricas e espirituais dessa tradição. Foi sobre essa 

tradição, suas glórias e dificuldades que Kipling escreveu quando celebrou o “caminho” 

tomado pelos Homens Brancos nas colônias: 

 
Ora, esta é a estrada que os Homens Brancos trilham quando vão limpar uma terra – 
Sob os pés o ferro, a vinha sobre a cabeça e o abismo em cada lado. Já trilhamos essa 
terra – úmida e tempestuosa – Nossa estrela eleita por guia. Oh, bom para o mundo 
quando os Homens Brancos trilham a sua estrada lado a lado!28.  

 

Ser Homem Branco era, portanto, uma ideia e uma realidade. Implicava uma posição 

racional para com o mundo branco e não-branco. Significava – nas colônias – falar de uma 

certa maneira, comportar-se de acordo com um código de regras e até sentir certas coisas e 

não outras. Da mesma forma como ocorrida nas terras habitadas pelos indígenas. 

 
Significava julgamentos, avaliações, gestos específicos. Era uma forma de autoridades 
diante da qual esperava-se que os brancos, ou até os próprios brancos se inclinassem. 
(...) ser um Homem Branco, em suma, era um modo muito concreto de estar-se no 
mundo, um modo de tomar conta da realidade, da linguagem e do pensamento. Torna 
possível um estilo específico29.  

 
Said enumerou como forma de classificação dos grupos as seguintes características: 

“Línguas, raças, tipos, cores, mentalidades, cada categoria sendo menos uma designação 

neutra que uma interpretação avaliativa30”.   

Segundo o pesquisador, é possível observar em escritores do século XIX, como 

Renan, Lane, Flaubert, Caussin de Perceval, Marx e Lamartine, “uma generalização sobre “o 

oriente” tirava o seu poder da presumida representatividade de tudo o que era oriental, cada 

partícula do oriente falava do seu caráter oriental, tanto assim que o atributo de ser oriental 

atropelava todo o exemplo contrário. “Um homem oriental era primeiro um oriental, e só em 

segundo lugar um homem31”.  

Para o general americano, George Armostrong Custer (1839 – 1876), “índio bom é o 

índio morto”. Já o general Philip Henry Sheridan (1831 – 1888), a respeito da inquietação de 
                                                            
28 SAID, Eduard W. Orientalismo: o oriente como invenção do ocidente. Tradução de Rosaura Eichenberg. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2007. p.305-306 
29 Ibid., p.306-307. 
30 Ibid., p.307. 
31 Ibid., p.312. 
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uma tribo que se julgava como “índios bons!”, respondeu: “Os únicos índios bons que eu vi 

estavam mortos!”. 

 
Essa tipificação radical era naturalmente reforçada pelas ciências (ou discursos, 
como prefiro chamá-los) que adoravam uma direção para baixo e para trás rumo a 
categoria das espécies, que também deveria ser uma explicação ontogênica para 
cada membro das espécies32.  

 

Fica evidenciada também outra forma de discurso, aquela velada, o religioso, “o 

escrito certo por linhas tortas”, o do não dito. Ao classificar o heroísmo dos sacerdotes em ter 

que conviver na fronteira com os índios e os lavradores, classe também inferior por serem 

empregados dos colonizadores, Dom Olívio Fazza os indica como “aquela gente”, assim 

como foi dito de Pacamão: “É fino e velhaco quanto pode ser um selvagem”. 

A desigualdade é caracterizada pelo padre, que, porém, não a classifica abertamente 

como fizeram os demais entrevistados. Não poderia deixar de ser assim. Essa reprodução do 

discurso religioso e suas formas estão em que se trata de questões de fé e da verdade, da 

“palavra revelada”33. É, desta forma, com a importância dos discursos e de suas condições de 

produção que o apagamento do índio acontecia gradativamente ao longo dos séculos. Uma 

espécie de “herança maldita” passada de geração em geração e que ainda causa estragos nas 

gerações do século XXI, como veremos a seguir. 

 
Os discursos dos missionários que, pelas condições, são de ordem do religioso, 
deslizam assim politicamente do religioso para o etnológico e, ao se deslocarem, 
produzem um resíduo. Este resíduo é o que dá os efeitos de sentido desse jogo de 
discursos: silenciam aspectos cruciais da nossa história34. 

 

Diante desse massacre verbal sobre as minorias, surge a Análise do Discurso. Como 

bem ensina Eni Puccinelli Orlandi, a teoria não tem como foco “tratar as questões da língua e 

nem da gramática, mas o discurso. (...) O discurso é assim palavra em movimento, prática de 

linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem falando”35. 

A Análise do Discurso é herdeira da psicanálise, da linguística e do marxismo, porém 

não o é de modo servil, e trabalha uma noção, a dos discursos. Esse, por sua vez, “distancia-se 

do modo como o esquema elementar da comunicação dispõe seus elementos, definindo o que 
                                                            
32 SAID, Eduard W. Orientalismo: o oriente como invenção do ocidente. Tradução de Rosaura Eichenberg. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2007. p.312. 
33 ORLANDI, Eni Pulcinelli. Terra à Vista!: discurso do confronto: velho e novo mundo. São Paulo: Ed. da 

Universidade Estadual de Campinas, 1990. p.71. 
34 Ibid., p.35. 
35 Idem. Análise do Discurso: princípios e procedimentos. 7. ed. Campinas, SP: Pontes, 2007. p.15. 
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é mensagem. Como sabemos esse esquema elementar se constituí de: emissor, receptor, 

código referente e mensagem”36.   

Neste sentido, a seguir passaremos a analisar o discurso dos moradores da Aldeia 

Tekoha Añetete. 

Dos quarenta e cinco pesquisados para apurar as informações para este trabalho por 

meio do Mapa de Consumo Cultural37, com a faixa etária entre dez e setenta e quatro anos, a 

maioria, trinta e sete indígenas ou 82%, assinalou “sim” para o pedido sobre “se deseja ser 

reconhecida pela sua origem”, enquanto que cinco disseram não querer que as pessoas saibam 

sua descendência, o correspondente a 11%. Do total, 7% não responderam a essa pergunta. 

Entre os que disseram querer ver apagado o gene étnico, todos têm menos de 

dezesseis anos. Eles representam a primeira geração criada ou nascida na Aldeia Tekoha 

Añetete. Apurado ainda mais o perfil entre os jovens, 98% disseram assistir à televisão. 

Ainda, 69% afirmam fazê-lo todos os dias. A maioria, 36%, assiste por mais de três horas, 

enquanto 27% passam de uma a duas horas em frente ao aparelho. 

No terreno das mudanças – ao serem vistos pela primeira vez morando na réplica de 

paraíso –, atualmente, dos que cultivam o sentimento “anti-índio”, todos moram em casa de 

alvenaria, com fogão a gás, geladeira e máquina de lavar roupas. Já entre o grupo que “quer 

ser reconhecido como índio”, do total, 98% têm televisão; 60%, geladeira e 58%, fogão a gás. 

É possível antecipar que, quanto mais o resultado do processo tecnológico ocupa 

espaço na vida da aldeia, mais o traço étnico vai desaparecendo não apenas do campo da 

observação, mas no sentimento do morador que revelou não querer ser visto como índio. Na 

mesma esteira, todos usam roupas da moda como calça jeans, camisetas, bonés e tênis. 

Todas as quarenta e oito famílias assentadas em Tekoha Añetete são oriundas de uma 

aldeia. Seja do Paraná, Paraguai ou Argentina, de algum lugar sofreram influências, 

apropriando-se dos saberes um do outro enquanto raça, etnia. No caso dos Guarani, estes 

tentáculos estão fortemente presos também a outras duas raças: o branco e o negro, o que 

resulta na formação de camadas mistas além da cultura original. 

Para domar os cabelos, o gel está presente em quase todas as cabeças jovens 

masculinas. Entre as adolescentes femininas, o esmalte, o batom e o lápis para os olhos são 

                                                            
36 ORLANDI, Eni Pulcinelli. Análise do Discurso: princípios e procedimentos. 7. ed. Campinas, SP: Pontes, 

2007. p.20-21. 
37 Questionário da pesquisa Mapa de Consumo Cultural, ver apêndice C.  
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cotidiano. Mesmo em casa, elas usam a pintura, parecem sempre prontas para um encontro. 

Como enfeites, cordões e pulseiras industrializadas. 

Dos entrevistados, 80% ouvem rádio. Além de cantar, eles também repetem as 

coreografias sem o menor pudor. Os que têm acesso a livros estão estudando e citam como 

leitura os obrigatórios de ensino, como os livros de matemática, geografia e história. Nenhum 

outro título científico ou de literatura menor foi citado. As revistas mais indicadas foram Veja, 

com 13%, e história em quadrinhos, com 11%. Os exemplares, segundo os entrevistados, 

foram comprados em bancas de jornais, na cidade. 

Entre os programas assistidos pelos jovens, os desenhos animados ganham em 

disparada, com 69%. Os filmes ficam em segundo lugar, como 62%, e as novelas em terceiro, 

preferidas por 53% dos entrevistados. 

Se observarmos pela escala, os homens são os mais ressentidos sobre sua origem. 

Das cinco respostas, quatro foram deles e apenas uma foi feminina. Sobre os motivos que os 

levaram às respostas negativas, tanto homens como mulheres não responderam. 

Mesmo morando em casa confortáveis, com tecnologia semelhante à da etnia 

dominadora (brancos), no campo moral, eles continuam se sentindo excluídos, apagados, não 

reconquistados no sentido do bem-querer, da compreensão e da dignidade. Pelos registros, a 

Aldeia Tekoha Añetete é dotada do que há de mais moderno em saneamento com água 

potável em todas as residências. Escola para atender a todos os moradores, posto de saúde e 

transporte tanto na área de saúde como escolar. Todos os serviços são gratuitos. 

Uma das causas deste aniquilamento interior, de dentro para fora, estaria no fato de 

que o provedor, desde a descoberta, continua sendo o mesmo colonizador. As casas são 

resultado de projeto do Governo Federal, assim também como a providência de alimentos, 

plantio de sementes e os primeiros eletrodomésticos na aldeia: a televisão.  Descoberto, o 

índio quase foi extinto e esquecido. Ao ser novamente avistado, passa a ser tratado com 

tolerância, mas sem ter sua capacidade observada e, principalmente, sua condição de vida 

devolvida. 

Ao fazerem uma releitura sobre Foucault, os autores Camargo e Hoff afirmam que a 

voz do filósofo francês sobre a questão indigenista seria assim: 

 
A História do índio brasileiro é uma História da resistência ao poder. Desde cedo 
eles aprenderam a resistir e a não desejar o poder do colonizador. Aqueles que foram 
seduzidos pelo poder, de algum modo, foram dizimados, não tiveram tempo nem de 
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mostrar um mínimo de força, de organização ou de estratégia para derrubar ou 
assumir o poder. Desde cedo eles aprenderam a não desejar a outra cultura38. 

 

Ainda sobre a entrevista de foco, tendo como eixo a imagem do índio pelo próprio 

índio jovem, uma das respostas sintetiza o decorrer da história de opressão. Na sala havia 

umas vinte e cinco pessoas, e todas demonstraram concordar com a afirmação do índio Mário 

Alvez, vinte e um anos. 

 
O índio só é lembrado no dia 19 de abril. Fazem festa para todo lado, na escola, na 
calçada, no pátio, mas e os outros 364 dias, quando será que se lembram, será que 
fazem alguma coisa pelos índios? Ou esses outros dias usam o índio só para xingar 
os outros e ofender os outros usando o nome indígena? Muitas vezes a pessoa usa a 
palavra índio só para xingar os outros e não se lembra que o índio não é um bicho 
como eles falam39. 

 

Mário Alves também é o responsável pela frase: “gostando ou não gostando eu nasci 

índio”. Esse “gostando ou não gostando” faz pensar sobre as respostas de trinta e sete 

indígenas, 82%, que assinalaram “sim” para o pedido sobre “se deseja ser reconhecida pela 

sua origem”. Há uma resignação, um assujeitamento sobre a condição, não uma aceitação, 

uma vontade: orgulho. 

Para Da Matta40, de todos os seres vivos, o homem é o único que tem a obrigação de 

fazer de si mesmo, de construir-se – de constantemente perguntar quem é, e qual o sentido da 

sua vida. O homem tem de lutar pela vida, como todos os outros seres vivos, mas só pode 

realizar essa luta se sabe quem é: se tem identidade. Na Aldeia Tekoha Añetete, a placa 

indicando que ali existe uma aldeia indígena parece ser o elemento mais forte.  

 
Nós, humanos, vivemos a nossa sociedade e o nosso tempo. Somos acima de tudo 
maleáveis e, não tendo dentro de nós a determinação férrea dos instintos, somos 
acebolados. Na China, viramos chineses, e podemos ser indiferentes à miséria, à 
corrupção e à injustiça se vivemos numa sociedade na qual essas coisas são aceitas 
como fato da vida e como vontade de Deus. Ou seja: não temos um centro rígido ou 
um caroço. Por isso precisamos de valores que nos definam e orientem. Podemos ser 
animais políticos, como queria Aristóteles, mas precisamos ser seres da ética, da 
cultura e da moralidade41. 

 

                                                            
38 CAMARGO, Francisco Carlos; HOFF, Tânia Márcia César. Erotismo na Mídia. São Paulo: Expressão e 

Arte, 2002. p.14-15 
39 Transcrição do encontro, ver apêndices e DVD anexo.  
40 DA MATTA, Roberto. Torre de Babel: ensaios, crônicas, críticas, interpretações e fantasias. Rio de Janeiro: 

Rocco, 1996. p.104. 
41 Ibid., p.104. 
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O autor assegura que todos os homens têm uma identidade que recebem dos diversos 

grupos em que vivem. E cada sociedade busca fora e, sobretudo, dentro de si mesma (na sua 

fantasia, nos seus mitos e ritos, crenças e valores) as fontes da sua identidade. 

Para Orlandi, o discurso sobre o Brasil ou determina o lugar de que devem falar os 

brasileiros ou não lhes dá voz, sejam os nativos habitantes (os índios), sejam os que vão se 

formando ao longo de nossa história. “O brasileiro não fala, é falado. E tanto há um silencio 

sobre ele, como ele mesmo significa silenciosamente, sem que os sentidos produzidos por 

essas formas de silêncio sejam menos determinantes do que as falas positivas, que se fazem 

ouvir categoricamente”42. 

Para Hall, na linguagem do senso comum, a identificação é construída a partir do 

reconhecimento de alguma origem comum, ou de características que são partilhadas por 

outros grupos ou pessoas, ou ainda a partir de um mesmo ideal. “É em cima dessa fundação 

que ocorre o natural fechamento que forma a base da solidariedade e da fidelidade do grupo 

em questão”43.  

O autor, em contraste como o “naturalismo” dessa definição, diz que a abordagem 

discursiva vê a identificação como uma construção, como um processo nunca completado – 

como algo sempre “em processo”. Ela não é, nunca, completamente determinada – no sentido 

de que se pode, sempre, “ganhá-la” ou “perdê-la”; no sentido de que ela pode ser, sempre, 

sustentada ou abandonada. 

 
Essa concepção aceita de que as identidades não são nunca unificadas; que elas são, 
na modernidade tardia, cada vez mais fragmentadas e fraturadas; que elas não, não 
são, nunca, singulares, mas multiplamente construídas ao longo de discursos, 
práticas e posições que podem se cruzar ou ser antagônicos. As identidades estão 
sujeitas a uma historicização radical, estando constantemente em processo de 
mudança e transformação44. 

 

É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora dos discursos 

que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais históricos e institucionais 

específicos, no interior de formações e práticas discursivas específicas, por estratégias e 

iniciativas específicas. 

 

                                                            
42 ORLANDI, Eni Pulcinelli. Terra à Vista!: discurso do confronto: velho e novo mundo. São Paulo: Ed. da 

Universidade Estadual de Campinas, 1990. p.50.  
43 HALL, Stuart. Identidade e Diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Tomaz Tadeu da Silva (org.). 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. p.106. 
44 Ibid., p.108. 
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Acima de tudo, e de forma diretamente contrária àquela pela qual elas são 
constantemente invocadas, as identidades são construídas por meio da diferença e 
não fora dela. Isso implica o reconhecimento radicalmente perturbador de que é 
apenas por meio da relação com o Outro, da relação daquilo que não é, com 
precisamente aquilo que falta, com aquilo que tem sido chamado do seu exterior 
constitutivo, que o significado “positivo” de qualquer termo – e, assim, sua 
“identidade” – pode ser construída. (Derrida, 1981; Laclau, 1990; Butler, 1993). (...) 
as identidades podem funcionar; ao longo de toda a sua história, como pontos de 
identificação e apego apenas por causa de sua capacidade para excluir, para deixar 
de fora, para transformar o diferente em “exterior”, em objeto. Toda identidade tem, 
à sua “margem”, um excesso, algo a mais. (...) toda identidade tem necessidade de 
algo que lhe falta (...) seja esse outro que lhe falta, seja um outro silenciado ou 
inarticulado45. 

 

 

3.2 A IMAGEM COMO ELEMENTO DE CONSUMO HISTÓRICO 

 

 

“Eles [índios] vinham aos bailes de gravata”. 

O depoimento de Maria Inês pode ser definido como o primeiro registro de que a luta 

– também na fronteira – para os índios serem aceitos entre os colonizadores não é nova e com 

mudanças extremas, do nu ao que havia de mais sofisticado, a gravata. No campo da 

Comunicação, Consumo e Recepção, é necessário buscar elementos reveladores. Ao vestir o 

índio de gravata, estabelecia-se ali um apagamento não apenas das relações existentes entre as 

duas etnias, mas o índio deixava de existir como índio. 

 
Tratar o índio como um igual já em si apagar a diferença que ele tem e eu é o cerne 
das suas relações. A mera aplicação do discurso liberal já é um mecanismo de 
apagamento. Essa fala se sustenta sobre a relação de dominação do branco; é porque 
considera o índio como um igual que pode desqualificá-lo, ou seja, esse discurso 
traz o índio para o interior das categorias de igualdades estabelecidas pelo branco e 
pelas quais o índio passa a ser visto pelas qualidades que não são suas46. 

 

Ao obrigar o índio a usar gravata, acessório estranho não somente à etnia, mas que 

nos dias de hoje ainda não é comum em todos os ambientes e classes, o colonizador não 

estava apenas escondendo a “imagem do selvagem”, mas obrigando-o a passar por agruras no 

campo do consumo. Se os próprios pioneiros detalham a dificuldade de ter o que vestir, 

imagina-se para adquirir a pitoresca gravata. Mais que isso, conjunto completo: calça, camisa, 

                                                            
45 HALL, Stuart. Identidade e Diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Tomaz Tadeu da Silva (org.). 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. p.110. 
46 ORLANDI, Eni Pulcinelli. Terra à Vista!: discurso do confronto: velho e novo mundo. São Paulo: Ed. da 

Universidade Estadual de Campinas, 1990. p.58. 
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meias e sapatos, além de, provavelmente, assessórios como cintos e suspensórios. E os 

chapéus imortalizados por Santos Dumont, figura iminente na cidade, como veremos também.  

Se há registro do índio ainda que hostilizado e estilizado, não há nenhum registro da 

presença da mulher índia fora ou dentro dos salões de baile. Ao passar a consumir produtos 

fora o arcabouço étnico, o índio passa a ser um sujeito de produtos industrializados que 

começaram pela gravata.  

Já a figura do feminino, na etnia branca, estava sempre em evidência. Ao se 

apresentarem na entrevista, afirmavam com quem haviam casado, quantas filhas mulheres 

haviam tido. A chegada do exército foi descrita assim: “Eram quatro homens com suas 

mulheres”47. 

 Sobre o vestuário, a pioneira Amanda Fritzen Holler chegou a Foz com doze anos, 

em 1929. Classificada como exímia costureira, contou ter costurado muito para a “família e 

vizinhos, fazia vestido de noiva, bombacha e os artigos que não se encontravam aqui tinha 

que mandar vir do Rio Grande do Sul”48. A viagem feita de carroça ou a cavalo levava em 

média trinta dias, tornando a aquisição de uma “gravata” um artigo de luxo. “Só duro mesmo 

era conseguir roupa”49, soma Florentino Correia, que chegou a Foz em 1905, aos dez anos de 

idade.  

Sobre a produção e consumo dos alimentos, a própria dona Maria Inês Mazzacato 

Maran descreve a realidade da época. 

 
Não havia escola, igreja, moinho, hospital, nada. Não vi um padre naqueles quatro 
anos. Formamos um canavial para produzir cachaça, melado, rapadura, açúcar preto. 
Era difícil vender alguma coisa e ganhar algum dinheiro. Era preciso ir a Santo 
Antônio do Sudoeste (PR), para vender a cachaça. Colocava a cachaça em cima de 
um burro cargueiro. 

 

Mesmo estando em terra indígena, pouco é dito sobre o primeiro morador. Os 

entrevistados contam em trezentas páginas elementos do cotidiano do início do século, como 

o primeiro acidente, ocorrido em 1939, entre um dos três carros que existiam na cidade com 

uma bicicleta guiada por um cabo do exército. E a chegada da Coluna Prestes (1924), quando, 

temendo serem mortos pelos chamados “revolucionários”, os poucos moradores fugiram para 

                                                            
47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. Fundação Cultural. Retratos. Foz do Iguaçu: Gráfica 

Editora Paraná, 1997. p.25. 
48 Ibid., p.49. 
49 Ibid., p.103. 



35 

 

 

a Argentina e o Paraguai, permanecendo lá até a debandada, quase um ano depois, dos 

temidos visitantes. 

Ao falar do lugar, sem citar o índio, fica a sensação de que parte da história deixou 

de ser contada. Há pistas por todos os lados sobre a presença indígena, porém elas não 

emergem na língua do colonizador, deixando um vazio étnico. “Fica sempre como se só 

tivéssemos um “outro”. O nosso outro é o português, o italiano e francês etc. Como nos 

constroem uma história em que somos apagados como alteridade”50. 

Há também a descrição da dança da jovem Marieta Schinke com o já famoso Santos 

Dumont. “Houve uma grande festa, baile e tudo mais. Eu dancei uma valsa com Santos 

Dumont. Ele era uma pessoa ótima”51. Santos Dumont esteve na cidade pela primeira vez em 

1915, quando conheceu as Cataratas. Encantado com o que viu, Dumont foi ao Rio de Janeiro 

e defendeu a desapropriação da área, permitindo a visitação pública. Esses detalhes 

denunciam a existência de memória para tudo, menos sobre os índios. 

Retomando-se a análise, ao participarem da vida social dos moradores, os índios 

definitivamente “passavam uma borracha” sobre a própria etnia, vestindo-se a rigor para 

poder dividir o mesmo espaço que os nobres. Mesmo tendo que vestir a pele do colonizador 

para ser aceito, o fato indica um avanço, mesmo que torto, na relação entre as duas partes. 

Ao serem descobertos, registros mostram que, a exemplo do negro, o índio foi 

submetido à mão-de-obra escrava e que sua frequência junto à nobreza era apenas na 

condição de servil. Não há registros de onde eles compravam as roupas, porém o dinheiro era 

proveniente do trabalho, uma vez que a própria dona Maria, ao sinalizar “que eles também 

pediam emprego”, empresta uma pista sobre a origem da moeda. 

Engano pensar que na região da fronteira havia uma quebra de paradigma quando o 

enfoque é igualdade. Pesquisa feita pelo antropólogo paranaense, professor aposentado da 

Universidade Federal do Paraná, Igor Schimitz, reproduzida no trabalho de Ladeira, mostra 

que o índio era mão-de-obra escrava usada em larga escala. “Material humano de grande valia 

para o trabalho escravo da imensa colônia que se formava”52. 

Ao comparar-se o que foi dito por Maria Inês sobre os índios – “eles eram mansos” – 

e a fala de Marieta sobre Santos Dumont – “ele era uma pessoa ótima” –, é possível perceber 
                                                            
50 ORLANDI, Eni Pulcinelli. Terra à Vista!: discurso do confronto: velho e novo mundo. São Paulo: Ed. da 

Universidade Estadual de Campinas, 1990. p.49. 
51 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. Fundação Cultural. Retratos. Foz do Iguaçu: Gráfica 

Editora Paraná, 1997. p.153. 
52 LADEIRA, Maria Inês. Os Índios Guarani e as Ilhas do Paraná. Centro de Trabalho Indigenista, nov. 1990. 

p.16. 
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que, em seus discurso, ambas referem-se a pessoas fora dos laços de sangue. Santos Dumont 

era um estranho, ao contrário dos índios, que eram vizinhos e, mais que isso, eram os donos 

das terras aonde Maria Inês chegou. Mesmo assim, Marieta é mais generosa com seu igual 

etnicamente. Os adjetivos usados por elas também remetem a sentidos reveladores: “mansos”, 

para os índios, lembra animal, enquanto “pessoa ótima”, para Dumont, reforça o humano. 

Mais uma vez é possível afirmar que, mesmo de gravata, o índio continuava a figurar 

na escala inferior, e que bastava não pertencer à mesma linhagem dos primeiros habitantes 

para não merecer maior simpatia. “O outro (branco) já não é feito para ser exterminado, 

odiado, rejeitado, seduzido; ele é feito para ser compreendido, liberado, mimado, 

reconhecido”53. 

Ainda sob a narrativa dos primeiros moradores não-índios, foi criada, em 1897, a 

primeira Agência Fiscal pelo capitão Lindolfo Siqueira Bastos, que teria encontrado a cidade 

abandonada, ou mais precisamente entregue à exploração predatória por estrangeiros. 

Na ocasião, havia treze casas cobertas com tabuinhas e alguns ranchos de palha. Não 

há registro se essas casas eram habitadas por índios. No dia 14 de março de 1914, pela lei 

1383, foi criada a Vila Iguaçu, que com o desenvolvimento passou à condição de Município 

de Foz do Iguaçu. Atualmente, a cidade abriga 309 mil habitantes, segundo o último senso 

realizado em 2007. 

 

 

3.3 A PUBLICAÇÃO NEGA EXISTÊNCIA DE ÍNDIOS NO PARANÁ 

 

 

“A historiografia oficial da região do Oeste do Paraná, referente ao início da 

colonização deste território, raramente mencionou a presença de sujeitos indígenas por esta 

área no momento em que ela foi colonizada”54, denunciou Ruy Wachowicz, ao pesquisar 

sobre as etnias que habitaram a região. A constatação de que antes da chegada dos europeus 

havia um “vazio demográfico” foi “construída por geógrafos na década de 1930 até o início 

dos anos de 1960, de que o estado era praticamente desabitado”55. 

                                                            
53 BAUDRILLARD, Jean. A transparência do Mal – Ensaio sobre fenômenos extremos. Tradução de Estela 

dos Santos Abreu. 3. ed. Campinas, SP: Papirus, 1996. p.132. 
54 WACHOWICZ, Ruy. Histórias do Paraná. Curitiba: Imprensa Oficial do Paraná. 1987. p.22. 
55 Ibid., p.22. 
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As pesquisas foram publicadas na Revista Brasileira de Geografia, perpetuando o 

equívoco. Essa insistência “em não ver o índio”, constatada na fala dos colonizadores de Foz 

por meio do livro Retratos, mesmo eles estando nesta região, não era apenas dos moradores de 

descendências alemã, italiana, russa e brasileira. O Estado fazia sua parte para apagar o índio, 

ao legitimar por meio de publicações a ‘visão’ dos geólogos. 

Entre os governadores da época está Moisés Lupion, cuja história está costurada 

como sendo o “pai das desapropriações e grilagens56 na região”. Sua presença em terra 

guarani coincide com mesmo período “do vazio demográfico”.  

 
Houve um tempo em que os turistas vinham até o Marco das Três Fronteiras 
a cavalo ou em charretes, porque não havia carro e a estrada era horrível. 
Certa vez veio aqui o governador Moisés Lupion pedir carona para ir a 
cidade. Meu marido o levou de charrete, com preço previamente combinado. 
No fim da viagem, o judeu não queria pagar, alegando que a viagem foi 
muito desconfortável, mas acabou pagando57. 

 

O depoimento é da polonesa Helena Lacki, que chegou ao Brasil (Curitiba) em 1939, 

junto com o marido Jorge Lacki, fugindo da guerra e atraída pela beleza do país. Morou em 

Guaíra e em seguida Foz, onde conheceu Lupion na década de quarenta. Como citado 

anteriormente, o “levantamento” aconteceu entre as décadas de 1930 a 1960. O pedido de 

carona aconteceu exatamente no Marco das Três Fronteiras58. 

Esse patrocínio do “genocídio étnico de uma raça” indica a tentativa de o Estado 

(Lupion) não admitir uma dívida com os índios que se estendia desde a descoberta. “Os 

Guarani consideram como seu território tradicional a extensão a separar as cidades de Foz do 

Iguaçu a Guaíra, às margens do Rio Paraná e seus afluentes, compreendendo 

                                                            
56 Nas décadas de quarenta e de cinquenta, a procura por terras no Paraná era grande – a maioria já havia sido 

comprada, mas seus donos demoravam para demarcar a área com a construção de casas. Aproveitando esses 
vazios demográficos, quadrilhas, entre elas a de Francisco Luppion, passaram a falsificar as escrituras e 
vender o mesmo terreno mais de uma vez. Para dar a falsa idéia de que o documento era antigo, e por isso 
legítimo, a tática era colocar a escritura dentro de uma caixa com centenas de grilos. Famintos, eles 
devoravam parte do papel, e a ação da saliva marrom deixava o papel com aspecto de velho. Dessa 
combinação, nasceu o termo “grileiros” ou “grilagem”. Com o advento da tecnologia, os insetos, com ruído 
estridente, foram substituídos pelo micro-ondas. 

57 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. Fundação Cultural. Retratos. Foz do Iguaçu: Gráfica 
Editora Paraná, 1997. p.177. 

58 O Marco das Três Fronteiras recebe o nome devido à localização geográfica dos três países. Desse local é 
possível ver os Marcos da Argentina e do Paraguai, onde iniciam ou terminam os territórios. Mais 
emblemático ainda é o fato de que, neste ponto, os rios Paraná e Iguaçu encontram-se e seguem rumo à 
Argentina, formando o triângulo das águas. Os rios eram os principais acessos usados pelos índios para 
transpor as fronteiras entre um país e outro. Sendo assim, Lupion pisou sobre uma das mais contundentes 
provas e será que ele não os viu?. 
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aproximadamente 20 mil quilômetros quadrados59. Todo esse território está atualmente 

ocupado por sementes agrícola, pastagens, cidades ou coberto pelo Lago de Itaipu. 

O Estado agia também em outra frente, a de eliminar o idioma nativo, o guarani. A 

investida era com o uso da força. “O Exército veio para nacionalizar a fronteira. Aqui falava-

se mais castelhano e guarani do que português”, contou Dionisio Campana, que serviu a 

União por vinte e cinco anos e chegou em Foz do Iguaçu com o primeiro comando em 1939. 

A extensão do ato é definida por Baccega: 

 
É fundamental que se procure dar conta do modo pelo qual as “mensagens”, as 
“frases” de uma língua são produzidas e interpretadas, e o sentido que elas têm no 
nível do enunciador e do enunciatário. Em outras palavras: em ambos os níveis – 
enunciador e enunciatário – haveremos de buscar as motivações, as 
intencionalidades, os interesses, as necessidades e, sobretudo, os condicionantes 
sociais presentes em um determinado segmento econômico, do qual fazem parte os 
interlocutores60. 

 

Neste sentido, não bastava apenas ignorar a presença do índio, era necessário 

publicar que ele não existia e, por fim, apagar sua língua. Em um depoimento concedido a 

Ribeiro, em 2000, o índio João Centurião, de cerca de oitenta e cinco anos, conta como foi 

obrigado a deixar sua casa na região do Parque Nacional do Iguaçu. Centurião era o pai de 

Lorenza Chamorro Alvez, trinta e quatro anos, a mulher do cacique que hoje, junto com a 

mãe, mora na Aldeia Tekoha Añetete. 

 
O colono vai chegando devagarinho e depois aumentando, e ele faz o que ele quer. 
Veio a polícia, queima casa tudo. Era fumaça que sai e tiroteio (...) ta louco (...) 
assusta tudo. Morreu índio também. Meu pai morre (...) morreu de bala, acertou na 
cabeça. Daí que eu saí um pouco, fiquei uns oito anos no Paraguai, daí voltei de 
novo, voltei ali na área que chama Guarani, é uma área grande perto de Foz do 
Iguaçu, só que o branco tá cheio demais, quando chega lá em 60, 70 tá cheio de 
branco lá61. 

 

Na pesquisa em profundidade, o seu Aleixo Bogado, de cento e quinze anos, também 

conta que os pais morreram assassinados durante a desapropriação feita por colonizadores. Ao 

                                                            
59 RIBEIRO, Sara Iurkiv G. Tibes. Fronteira e Especialidade: o caso dos Guarani no Oeste do Paraná. Revista 

Varia Scientia, Curitiba. v. 06, n. 12, p.176. 
60 BACCEGA, Maria Aparecida. Comunicação e Linguagem: discurso e Ciência. São Paulo: Moderna. 1998. 

p.17. 
61 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. Fundação Cultural. Retratos. Foz do Iguaçu: Gráfica 

Editora Paraná, 1997. p.177. 
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ser questionado sobre os antepassados (avós), eis a resposta: “Eu lembro deles quando eu 

morava lá em Jacutinga62. Alguém veio e os matou. A partir disso não sei mais nada”. 

 

 

3.4 O ÍNDIO DA DESCOBERTA 

 

 

3.3.1 De Cabeça de Vaca aos Colonizadores 

 

 

Pesquisa realizada pela Universidade Federal do Paraná, antecipando a construção da 

Itaipu Binacional, mostrou que há seis mil anos antes de Cristo (a.C) existia presença humana 

na região da fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Vários grupos humanos sucederam-

se ao longo dos séculos. Antes da chegada dos europeus, foram os índios.  

“Na simplificação que divide a história da América em antes e depois do 

“descobrimento” pela civilização “branca”, o depois começa por Foz do Iguaçu em 1542, ano 

da descoberta das Cataratas pelo espanhol Álvar Nuñes”63, diz o documento transcrito em 

Retratos. 

O navegador saiu da Espanha com a missão de colonizar. Trazia a bordo 

quatrocentos homens para “dar posse” às novas terras requeridas pela coroa espanhola. Ao 

chegar em Santa Catarina, decidiu navegar os rios em direção à Bacia do Prata. “Ao chegar ao 

rio Iguaçu e por ele seguiu viagem guiado por índios. Ao avistar as Cataratas deu-lhe o nome 

de cachoeira de Santa Maria, seguindo para o Paraguai”64. 

Após este registro, há um novo vazio histórico na região, sem datas, mas novamente 

escrito com o mesmo ‘tom’ de descaso evidenciado quando o assunto são os primeiros 

moradores: “Depois dele [Cabeça de Vaca], sucederam-se fatos ligados aos índios, missões 

                                                            
62 A Aldeia Jacutinga foi o local onde os índios expulsos da região das cataratas buscaram abrigo. Eles tiveram 

que deixar o local devido à formação do Lago de Itaipu, formado em 1982, com o fechamento das comportas 
do canal de desvio da Hidrelétrica de Itaipu. A represa tem uma área de mil trezentos e cinquenta quilômetros 
quadrados e profundidade média de vinte e dois metros, podendo alcançar cento e setenta metros nas 
proximidades da barragem. O lago possui também sessenta e seis pequenas ilhas, das quais quarenta e quatro 
estão na margem brasileira e vinte e duas, na margem paraguaia. 

63 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. Fundação Cultural. Retratos. Foz do Iguaçu: Gráfica 
Editora Paraná, 1997. p.9. 

64 Ibid., p.10. 
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jesuíticas e disputas entre espanhóis e portugueses pela posse do território, numa saga que se 

arrastaria até os fins do século XIX, quando enfim teria início o processo de colonização”65. 

O relato é retomado em 1619, quando chegou à fronteira o colonizador paulista 

Manoel Preto. A ele foi atribuído o primeiro ato genocida contra os Guarani. Os moradores 

que não se integraram à tropa acabaram mortos ou fugiram. O tema é retratado no filme “A 

Missão”66. A passagem de Preto foi definida como “operação limpeza”.  

 
Chefiando a bandeira paulista, Manuel Preto fez uma “operação limpeza”, de caça 
aos índios cristianizados e desmantelamento das missões jesuíticas na região. A 
operação foi completada pelo bandeirante Antônio Raposo Tavares, entre 1629 e 
1632, com um exército de 69 paulistas, 900 mamelucos e 2.000 indígenas, anulando 
as pretensões espanholas (...). Só em 1750, com o Tratado de Madri, ficou 
definitivamente estabelecido que o território seria português e integrado ao mapa do 
Brasil67. 

 

Em 1765, houve uma nova tentativa de instalar um posto do militar, mas o projeto 

acabou adiado. Em 1876, o capitão Nestor Borga faz nova investida, mas também recua. Não 

há detalhes sobre os motivos dos fracassos. Em 1881, chegam os “primeiro habitantes”, o 

brasileiro Pedro Martins da Silva e o espanhol Manoel Gonzáles. Em seguida, os irmãos 

Goycochéa. A primeira atividade foi a exploração da erva-mate. 

Não há registro de quem teria plantado as mudas do chá, permitindo a dedução de 

que os índios ainda permaneciam no território, que, após descoberto por Cabeça de Vaca 

(1542), ficou sem a presença do colonizador por quase trezentos anos. Somente com a 

chegada dos “primeiro habitantes”, o Ministério da Guerra do Rio de Janeiro instala em 1888 

                                                            
65 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. Fundação Cultural. Retratos. Foz do Iguaçu: Gráfica 

Editora Paraná, 1997. p.10. 
66 O cinema retratou a temática "missioneira". Para se conhecer mais sobre a saga dos Guarani e dos padres 

jesuítas na instalação das missões em territórios do Mercosul, há quatro filmes que abordam a temática. O 
mais conhecido deles é “A Missão”, de Rolland Joffé, vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes em 
1986, como melhor filme. “A Missão” conta a saga dos jesuítas na fronteira entre o Brasil, a Argentina e o 
Paraguai. As Cataratas do Iguaçu formam o cenário principal. O filme tem no elenco Robert De Niro, Jeremy 
Irons, Aidan Quinn e Liam Neeson. Sua produção e direção são esmeradas, os figurinos reproduzem 
fidedignamente o período, uma belíssima fotografia e um roteiro qualificado produzido por Robert Bolt. O 
saudoso médico paraguaio, Luiz Rolon, ambientalista e criador do museu Mborore, foi consultor de produção 
do filme. A história nos mostra um caçador de índios, capitão Mendonza (Robert De Niro), que, por martírio, 
supera seus pecados, redimindo-se com uma pena exemplar: trabalhar em favor daqueles que haviam sido suas 
presas preferenciais, os indígenas. Jeremy Irons interpreta o padre Gabriel, que converte os índios tocando 
uma flauta doce. "A Missão" discute a disputa que se travava na região pela posse das terras envolvendo 
Portugal, Espanha e a Igreja Católica (ameaçada de despejo de suas Missões Jesuíticas). Esse acontecimento 
histórico, que se desenrolou por aproximadamente cem anos e foi discutido em diversos acordos entre 
portugueses e espanhóis, acabou fazendo parte do filme.  

67 Ibid., p.10. 
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a “Comissão Estratégica do Paraná com a missão de desbravar e ocupar o Oeste do Paraná, 

particularmente a fronteira”68. 

Em 22 de novembro de 1889, chega a Foz, sessenta e nove dias após ter deixado 

Guarapuava, a então Comissão Estratégica com o sargento José Maria de Brito. Já no dia 

seguinte é escrita a Ordem Nº 1: “aqui em Foz tem autoridade”. Em 1892, o Ministério da 

Guerra chega à cidade. Em 1893, renegados da Revolução Federalista do Rio Grande do Sul 

chegam à fronteira com o todo o aparato provocado por uma guerra. Os cerca de trezentos 

moradores buscam abrigo nos países vizinhos. 

Dez anos se passam e o vilarejo conta seus dois mil habitantes, tendo como fonte de 

renda a exploração da madeira e erva-mate. O movimento é grande, permitindo a instalação 

da primeira Agência Fiscal em 1897, e posteriormente a Mesa de Rendas em 1905. A 

fundação de Foz do Iguaçu ocorre em 1914. 

 

 

3.3.2 A lenda e a Memória de seu Aleixo 

 

 

A data 1914 encerra um ciclo em que lendas e lembranças ficaram tanto na memória 

indígena como na dos colonizadores. Primeiro a lenda sobre a origem da terra onde viveram 

os Guarani. A história está multiplicada por meio de folders e material publicitário, serve de 

combustível para atrair turistas do mundo todo, está nas escolas, nas casas, na cidade e fora 

dela. Como um conto de fadas, porém com fim pouco visto em clássicos elaborados por não-

índios, a lenda começa assim: 

 
“Há milhares de anos, duas tribos disputavam o território das águas do rio Iguaçu. 
Para manter as águas sempre serenas, todos os anos era sacrificada uma índia. A 
morte da jovem, imaculada, servia para aplacar a ira do M Boi, a serpente 
adormecida nas profundezas. A bela Naipi é escolhida para alimentar a serpente, 
mas ao ver a jovem, o valente Tarobá se apaixona e decide fugir. Os dois 
empreendem fuga com um barco e eis que M Boi surge com toda a voracidade, 
rompendo as profundezas. A cada tentativa de se mover em direção ao casal, rochas 
são quebradas e armadilhas em forma de quedas de mais de 70 metros de altura 
impedem a fuga. O casal morre. Naipi se transforma em rocha e Tarobá, como 

                                                            
68 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. Fundação Cultural. Retratos. Foz do Iguaçu: Gráfica 

Editora Paraná, 1997. p.10. 
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última tentativa, se transforma em uma árvore cujas raízes estão fixadas na rocha, 
onde, em noites de Lua cheia, a água parece buscar refúgio na lenda” 69.  

 

Influência da lenda ou não, o fato é que o formato das Cataratas tem a silhueta de 

uma serpente em movimento, e até hoje é possível ver uma única árvore com seus galhos 

retorcidos em direção às quedas.  

Da lenda para a realidade, os índios foram despejados da região pelos exploradores 

da erva-mate e pelas madeireiras que dizimaram parte da reserva nas décadas de trinta a 

sessenta. A indústria da madeira foi responsável pela primeira hidrelétrica de Foz. A empresa 

ficava dentro do parque e era abastecida pelo rio São João. A construção persiste até hoje. A 

visitação é proibida ao público. 

 Na década de setenta, foram despejados novamente da região chamada de Jacutinga. 

Desta vez, a fuga foi por conta da inundação do Lago de Itaipu. Ao contrário de colonos e 

agricultores, as tribos foram levadas em caminhões para o Paraguai e a Argentina, onde 

viviam descendentes. Na década de oitenta, orquestrados por políticos, os índios passam a ser 

notícia quase diária. As manchetes têm como foco as invasões70. Itaipu é apontada como 

responsável, tendo que enfrentar um período de quase dez anos de desgastes.  

Na década de noventa, parte é assentada em São Miguel do Iguaçu. O espaço, 

considerado como reserva técnica, proíbe o índio de caçar, pescar e plantar. Novo conflito e 

os chamados aqui de “políticos de penacho” surgem para mais uma eleição. O ex-diretor da 

Itaipu, Euclides Scalco, nomeado pelo regime militar, deixa o cargo, e, no lugar, assume Jorge 

Samek (PT), com uma política mais indigenista. 

Entre seus atos está o de recuperar o entorno do Lago e, com isso, solucionar a 

questão indígena, ou pelo menos afastar os índios do foco urbano. Surgiu, então, há dez anos, 

a Tekoha Añetete, em guarani “Terra Prometida ou Terra Definitiva”. É neste cenário que a 

história dos antepassados é contada pelo índio mais velho da aldeia. 

Eram nove horas e trinta minutos do dia 10 de setembro de 2008 quando chegamos 

à casa do seu Aleixo Bogado, cento e quinze anos. Ele é o índio mais velho da Aldeia Tekoha 

Añetete. Não há também registro de outros com idade superior nas tribos do Paraná. Naquele 

momento, utilizava um balde de cor azul para colocar água em uma das cinco mudas de erva-

                                                            
69 Existem dezenas de versões e páginas na internet divulgando a lenda. O site em que está registrada a lenda 

citada é <http://www.cataratasdoiguacu.com.br/release05.doc>. Ele é mantido pela concessionária do 
parque – Cataratas S.A 

70 Jornal diário de Foz – A Gazeta do Iguaçu – disponível em: <http://www.gazeta.inf.br>. 
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mate. A planta demora cinco anos para produzir folhas, o que se pode deduzir que o seu 

Aleixo aposta em um futuro longo ainda.  

A erva-mate é símbolo de saúde e fé na Aldeia. No ritual do Ano Novo – quando 

acontecem os batizados (ikarai) das crianças e dos alimentos –, a planta é um dos elementos 

principais consagrados. Os índios homens se apresentam na Casa de Reza (Opy) carregando 

os galhos. As índias participam do ritual também carregando o chá, mas a erva tem de estar 

triturada, como relata o índio Nilson Florentino, da aldeia Guarani Palmeirinha. 

 
O batismo é realizado na época de outubro a janeiro porque neste mês é época mais 
quente e época de colheita. (...) No primeiro dia são os homens que batizam a erva-
mate. Cada família prepara um feixinho desta erva para cada filho e também para os 
presentes de outras aldeias que comparecem à cerimônia. No segundo dia são as 
mulheres que batizam a erva. Elas levam a erva seca para socar no pilão, depois de 
moída a erva-mate é colocada em um potinho feito de cabaça (porunga) e a 
cerimônia então é feita pelas mulheres sob o comando do xamói (pajé) 71.  

 

O mesmo relato sobre a importância da erva-mate na cultura Guarani foi registrado 

por Ladeira ao estudar os hábitos dos Guarani que habitam o Paraguai, a Argentina e o Brasil, 

na região do Estuário do Prata, conhecida também como Bacia do Prata, envolvendo os rios 

Paraná, Paraguai e Uruguai. 

 
No final do inverno (ara yma), sempre vem uma ventania (yvytu vaekue), 
anunciando os tempos novos. Nesse momento de passagem de um tempo/estação a 
outro, costumam realizar o kaa nhemoingüe, o batismo das folhas do mate. Ritual 
realizado na Opy, se intensificará e, com isso, o uso da erva-mate, o que pede o 
ritual de nhemoingüe. Se nessa época houver, no Tekoha, crianças ou adultos que 
precisam receber nomes, estes podem ser revelados, realizando-se conjuntamente o 
ritual da benção (nheemongarai) 72. 

 

Na casa de seu Aleixo, cada muda da planta estava coberta com ramos de ervas 

daninhas que o centenário havia capinado. O modo natural de proteger a plantinha do sol. No 

entorno da casa, como narrado no Diário de Campo73, o plantio de milho cerca o local. As 

batatas, melancia e quiabo haviam sido devastados pela geada do final de agosto. Motivo 

também que fazia com que seu Aleixo reforçasse a cobertura da erva-mate.  

                                                            
71 HENNERICH, Juçara Elza. Olhares de guarani para guarani. Guarapuava: Ed. da Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná, 2007. p.122. 
72 LADEIRA, Maria Inês. Espaço Geográfico Guarani: significado, constituição e uso. Maringá, PR: Eduem; 

São Paulo: Edusp, 2008. p.173.  
73 Diário de Campo – realizado entre os dias 31 de dezembro de 2007 e 7 de janeiro de 2008, como primeira 

etapa do projeto de pesquisa (ver apêndice A). 



44 

 

 

A entrevista foi traduzida pela índia Graciela Alves, dezessete anos, e filmada pelo 

índio Inácio Alves, de doze anos. Durante a conversa de cinquenta minutos, um misto de 

alegria e reflexão cercou o ambiente. Aqui será utilizada apenas a parte da memória sobre a 

região das Cataratas. O capítulo sobre as mudanças na aldeia, entre elas o abandono dos mais 

velhos, será visto mais adiante. 

 
Pergunta – O senhor está contente? 
Índio Aleixo Bogado – Sim, eu estou. 
– Onde o senhor morava antes da Aldeia Tekoha? 
– Eu morei na aldeia Jacutinga, por 14 anos. Eu sempre luto pela terra. Eu sou puro 
índio Guarani.  
– Por que o senhor luta para essa terra? 
– Porque eu sou puro índio. Porque, antigamente, tinha só três ou quatro casas, mas 
agora nós estamos todos espalhados por todos os lugares. Antigamente os caciques 
da aldeia, sem comunidades saberem, eles vendiam as terras para os brancos de 
volta. 
– Antes de o senhor morar aqui, onde havia morado? 
– Depois que saí da Jacutinga eu morei em São Miguel do Iguaçu, na Ocoy.  
– Quando começou a formação do Lago de Itaipu, o senhor estava na 
Jacutinga? 
– A Itaipu comprou essa área para nós após a gente morar na Jacutinga e no Ocoy. 
– O senhor já morou no meio do mato?  
– Sim. 
– Como era? 
– Eu saía para caçar. 
– O que o senhor caçava? 
– Tatu, cateto, mas os bichos são do mato. 
– O senhor chegou a ver uma onça? 
– Tinha bastante onça. 
– O senhor chegou a pegar alguma? 
– Sim. 
– Qual a diferença de morar no mato e hoje aqui na Aldeia Tekoha? 
– Aqui, morando aqui quando saio para caçar às vezes não acho muitos bichos.  
– O senhor casou com que idade? 
– Eu tinha 18 anos. 
– O senhor morava no meio do mato quando casou? 
– Eu morava no Paraguai. Depois eu vim para o Brasil porque gosto mais daqui. 
– O senhor lembra dos seus avôs? 
– Eu lembro deles quando eu morava lá em Jacutinga. Alguém veio e os matou. A 
partir disso não sei mais nada. 
– E dos seus pais: mãe e pai? 
– O nome do meu pai era Severo, não lembro o nome da mãe. Sempre lembro deles, 
assim tenho força de viver tantos anos, até agora. 
– Com quantos anos os seus pais morreram? 
– Com 40 anos.  
– Estou vendo pés de laranja, batatas e melancia. Por que o senhor ainda 
planta esses alimentos ao invés de comprar? 
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– Às vezes tenho dificuldade de achar um dinheiro e eu sou um senhor de idade. 
Então se eu planto, eu tenho o que comer. 
– O senhor estava molhando umas plantas quando chegamos. O que era? 
– É erva-mate. 
– Por que planta erva-mate? 
– Porque precisa, e às vezes eu não tenho como comprar. 
– O senhor cobre as mudas com outros com os galhos das ervas daninhas que 
carpiu. Por que faz isso? 
– É para fazer sombra, sombra. 
– A geada matou algum alimento? 
– Sim, batata e melancia. 
– O senhor já participou de alguma guerra? 
– Não74. 

 
Seu Aleixo é a memória mais antiga da aldeia, porém poucas lembranças restam para 

serem contadas. O fator pode ser atribuído à longevidade, porém o grande responsável pelo 

desaparecimento da memória do velho senhor está na realidade vivida atualmente na aldeia. O 

contar histórias perdeu para a televisão. É de lá que surgem grandes lendas, grandes aventuras 

sobre caçadas e até mesmo longas histórias de amor. 

A exemplo dos meios urbanos onde grande parte do lazer em família passou a ser 

substituído por atitudes imóveis em frente à televisão, nas aldeias, moradores como seu 

Aleixo que ainda não foram seduzidos pelo aparelho, perderam a plateia, fazendo com que a 

profissão do “xamoy contador de histórias” fosse extinta da mesma forma como vai se 

apagando a tradição da aldeia. 

 

 

3.3.3 A Realidade na Memória do Colonizador 

 

 

Nas entrevistas publicadas no livro Retratos, em 1997, e também parte delas no 

diário A Gazeta do Iguaçu, em 1981 e 1994, os pioneiros contam que eram atraídos para a 

fronteira pela promessa de terras e as recebiam conforme relatos. Entre as expressões, as mais 

comuns eram: “Naquele tempo comprava-se terra a preço de banana”75.  “naquele tempo a 

terra não valia nada”76.  

                                                            
74 Entrevista completa, ver apêndice B e DVD anexo.  
75 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. Fundação Cultural. Retratos. Foz do Iguaçu: Gráfica 

Editora Paraná, 1997. p.46. 
76 Ibid., p.102. 
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 “As terras eram do governo. Não havia sobre ela título de propriedade em nome de 

ninguém”77. “Ganhamos toda essa área de terra do prefeito da época”78. “Não havia conflito 

de terra. Havia em abundância e muito barata”79. “Davam as terras sem medir. Diziam: Entra 

naquela área de mato e veja o que é bom para você”80. Junto com a bravura de morar em um 

local ‘de puro mato’, os cinco entrevistados a seguir contam detalhes de como era a Terra 

Guarani.  

 
ENTREVISTA I: 
Pergunta – Enfim chegaram em Foz do Iguaçu. Que impressão teve do lugar? 
Voluntário da marinha, Argemiro “Marujo” dos Santos – Chegamos ao Porto 
Iguaçu e o capitão Mendes disse “é aqui Foz do Iguaçu”. E eu: “Mas como? Não 
estou vendo nada!”. Na barranca do rio Paraná estavam o batalhão do Exército com 
quatro homens e a marinha numa velha casinha de madeira. No dia seguinte o 
comandante me mandou buscar leite a cavalo na casa de um tal de Samek. [(João 
Samek era o pai de Jorge Samek, atual diretor brasileiro da Itaipu Binacional]. Então 
vi o que era Foz do Iguaçu, uma casinha aqui, outra ali, mato por todo lado. A vida 
foi indo, foi indo, eu fui ficando, casei, tive três filhos que criei a base de feijão com 
arroz81. 
 
ENTREVISTA II: 
Pergunta – O motivo principal pelo qual seu pai decidiu mudar para Foz foi a 
caça? 
Comerciante Alfredo Brol – Acho que foi o principal motivo, sim. No Rio Grande 
do Sul já não havia mais caça. (...) não tínhamos o que comer senão caça e nem 
havia como ganhar algum dinheiro. 
– Fazia frete com carroça? 
– Sim, a gente viva como feito uns bugres aí inventamos de criar porco no meio do 
mato, mas vieram os tigres e mataram quase todos. A gente morava dentro do 
Parque Nacional. Quando ele foi tombado, tivemos de sair, mas não tão depressa. 
– E o senhor com sua valentia, não se arriscava em enfrentar os tigres? 
– Enfrentei e matei vários tigres. A história do primeiro tigre que matei foi assim: 
um cachorrinho nosso começou a latir no meio do mato, em sinal que havia 
encontrado um bicho bravo. Fui ver. Lá estava o tigre trepado em uma árvore. Dei 
um tiro (...) era um tigre enorme, que dois homens não carregavam. Quando dei o 
tiro ele tonteou e caiu no chão e veio contra mim. Eu sem tempo para recarregar a 
espingarda, tive de me defender com coronhadas na cabeça da fera. E o cachorro 
fazia sua parte mordendo onde podia e rasgando o tigre com os dentes. Um pouco a 
distância estava o Ermínio Mezomo [o filho de Mezomo foi proprietário fundador 
do Diário A Gazeta]. Vinha com um pau para me ajudar. Eu gritava: Ermínio corre 
que o tigre vai me comer! Minha espingarda quebrou. Ermínio me jogou a dele, dei 
um tiro na testa do tigre que caiu morto. Na luta abriu-se uma clareira de uns dez 
metros. 
– Conta mais de suas caçadas? 
– Um segundo tigre matamos quando ele estava trepado em uma árvore. O outro 
quando fomos pescar no rio Iguaçu, de barco. Encontramos uma capivara morta por 
um tigre. Armamos uma trampa e no dia seguinte lá estava a fera presa por uma 

                                                            
77 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. Fundação Cultural. Retratos. Foz do Iguaçu: Gráfica 

Editora Paraná, 1997. p.109. 
78 Ibid., p.117. 
79 Ibid., p.118. 
80 Ibid., p.147. 
81 Ibid., p.40. 
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pata, urrando. Disparamos o único tiro de bala que tínhamos e erramos. Então 
disparamos seis tiros de chumbeira. O animal ficou mais tonto e mais furioso ainda. 
Eu disse para o meu irmão: você fica aqui com a canoa, que eu jogo a corrente da 
trampa no rio, o animal vai junto e vamos afogá-lo. O tigre caminhava dentro do rio. 
Eu, segurando a trampa, ia junto rio abaixo, até que o tigre morreu. 
– Matam os tigres para quê? 
– Só para tirar o couro e vender para os turistas que chegavam a Foz nos carros pé-
de-bode. (...) Também vendíamos muito couro de cobra para a Argentina82. 
 
ENTREVISTA III: 
Pergunta – O Senhor tem histórias de pescarias ou caçadas dos seus tempos de 
juventude? 
Agricultor Alfredo Merting – Eu ia muito pescar no rio Paraná, com amigos ou 
sozinho. Voltava no clarear do dia. Cheguei a pescar um peixe de 70 quilos, mas vi 
gente pescar de 105 quilos. Quando eu peguei o peixe de 70 quilos eu ainda era 
solteiro. Eu e um amigo trouxemos o peixe pendurado em uma estaca de madeira 
para mostrar pro pessoal83. 
 
ENTREVISTA IV: 
Pergunta – Como era viver dentro do Parque Nacional? Não havia perigo de 
feras? E os mosquitos não eram um inferno? 
Dona de casa (serviu o café da manhã para o presidente Getúlio Vargas) 
Conceição Ferreira Araújo – Os mosquitos infernizavam mesmo. Naquela época 
havia mais tigres. (...) Nós morávamos perto do canal adutor da Usina São João84. A 
casa era bem cercada. Altas horas freqüentemente ouvia-se o barulho das onças que 
rondavam a casa. Às vezes eu levantava e ia até a janela para ver os animais 
ferozes85. 
 
ENTREVISTA V: 
Pergunta – Na época vocês caçavam com quê, espingarda ou armadilhas? 
Agricultora Djanira Rafaela – Caçava com espingarda, com armadilha, com foice 
e machado, faca e facão. Eu numa caçada de anta quebrei dois dedos da mão, mas 
matamos o bicho e comemos. Para não estragar fazíamos charque. Carne de anta é 
quase igual à carne de gado. De dia se trabalhava na roça. De noite caçava e 
pescava, de manhã cedo caçava e todo mundo trazia as caças e pescas no rancho, 
como índio. Passava a noite no rio e no mato, de manhã um charqueava, outro 
salgava, outro cozinhava. Dali escapava de novo no mato... 
– Também vendiam caça ou era tudo para o gasto da casa? 
– Comia tudo. Eu tinha uma criançada que não terminava mais e minha cunhada 
tinha outra turma de crianças. Quem tinha dava para quem não tinha86. 

 
A memória do colonizador não deixa dúvidas de que a região era o que se poderia 

dizer hoje “um shopping center natural cinco estrelas” para os índios. Dispunha de muita 

terra, água, mata e animais. Também era pouco habitada, as únicas casas existentes eram 

construídas com a madeira do lugar e o capim, mesmo material de consumo do índio. 

                                                            
82 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. Fundação Cultural. Retratos. Foz do Iguaçu: Gráfica 

Editora Paraná, 1997. p.43. 
83 Ibid., p.47. 
84 A Usina São João foi a primeira hidrelétrica de Foz, construída dentro do Parque Nacional para iluminar as 

casas, mas, principalmente, para fornecer energia às serrarias.  
85 Ibid., p.75. 
86 Ibid., p.103. 
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O alimento conseguido por meio da caça também era o do índio: animais selvagens, 

aves e peixes. Era o colonizador apropriando-se do consumo existente da mesma forma com 

que o índio hoje consome elementos puramente do branco para que, da mesma forma que os 

imigrantes, não morra de fome. 

 

 

3.4 DO PASSADO PARA O PRESENTE 

 

 

3.4.1 Um Olhar Etnográfico Sobre a Aldeia e seus Moradores 

 

 

Dos primeiros registros sobre a presença indígena da região até os dias de hoje, 

pouco restou tanto da história como dos moradores. Dos milhares de habitantes na região da 

fronteira, atualmente restam apenas três aldeias no Oeste do Paraná e menos de mil pessoas. 

São elas: Ocoy – nome de um rio –, localizada em São Miguel do Iguaçu e com seiscentos e 

vinte moradores, Tekoha Itamaran, com cento e dez habitantes, e o alvo deste trabalho, a 

Tekoha Añetete, com duzentos e dezesseis moradores, totalizando novecentos e quarenta e 

seis índios. 

Foi com o propósito de estudar a influência do tempo definido como mídia que, no 

dia 30 de dezembro de 2007, um domingo, deixamos Foz do Iguaçu às oito horas para ir até 

Tekoha Añetete. A viagem, de conhecimento do trajeto, objetiva coletar algumas informações 

sobre os moradores da aldeia, localizada em Diamante do Oeste87 – distante cento e trinta 

quilômetros de Foz do Iguaçu e mais de setecentos quilômetros de Curitiba, capital do Paraná.  

A terra na região da reserva indígena é vermelha, com predominância para 

montanhas. Tekoha Añetete fica a cerca de trinta quilômetros do centro de Diamante do 

Oeste, em um vale. Todo o acesso é pavimentado com paralelepípedos, pedras fixadas no 

solo. O recurso permite o trânsito de veículos em dias de chuva. Próximo ao assentamento 

existe dois vilarejos. No primeiro uma igreja, um salão de festas e uma mercearia. O último 

                                                            
87 Diamante do Oeste tem cerca de vinte mil habitantes, e a maioria vive da agricultura, com predominância para 

o cultivo da soja, do milho e do trigo, além da agropecuária. O comércio é composto por lojas, supermercados, 
padarias, pequenos mercearias, bancos, correio e uma lan house com sete computadores. São duas avenidas 
principais ligando a região entre o Extremo Oeste, tendo como fronteira o Paraguai e a Argentina, e o Oeste, 
com o Mato Grosso. 
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antes da aldeia fica a cerca de três quilômetros de distância. O conjunto é composto por uma 

escola, um orelhão e três bares. Todos vendem bebidas e oferecem jogos de azar, mesas para 

jogar cartas e bilhar. 

O local está movimentado com a presença de mulheres que parecem à vontade, 

apesar da pouca roupa que usam. Muitos homens, alguns deles aparentam ser peões, lidam 

com os animais de corte da raça Nelore, aliás, percorrer o acesso no final da tarde é ter como 

companhia milhares de cabeça de gado. Eles se aproximam da cerca à espera da noite, 

próximos aos currais. 

Também nesse último povoado mora o seu Antônio, “Toninho”, motorista de 

máquinas da aldeia. Um senhor de cerca de um metro e centímetros de altura. Educado, ele 

responde pela administração da aldeia na ausência do administrador da Itaipu, João 

Bernardes88. A reserva tem mil setecentos e quarenta e sete hectares ou oitocentos alqueires. 

Vivem no local quarenta e oito famílias, com um total de duzentas e dezesseis pessoas. 

Destas, cento e dez são crianças de zero a doze anos. 

Ao chegar ao limite entre a demarcação indígena e o território nacional, a primeira 

visão da aldeia do alto do morro impressiona: não existem ocas e nem fumaça. Ao contrário, 

as construções de alvenaria são cobertas com telhas da marca colonial (ver anexo C – 

glossário de marcas e produtos consumidos na aldeia) e chamam a atenção. Na frente das 

casas, as antenas parabólicas guiadas por satélites enfeitam os jardins, parecendo imensos 

cogumelos de aço. 

O termo Tekoha89 (aldeia) em nada lembra o significado buscado pelos índios, mas 

um grande assentamento. Para eles, o lugar escolhido não é apenas um espaço, um território, 

mas deve contemplar o “modo de ser do índio”. Este é fundamental para a preservação do 

grupo em todos os aspectos. 

Durante o processo de compra da área pela Itaipu Binacional, uma das exigências 

dos futuros moradores era a aprovação do terreno por Tupã (Deus maior). Em busca da 

                                                            
88 JOÃO BERNARDES – O engenheiro agrônomo acompanha o trabalho desenvolvido pela Itaipu desde o 

assentamento dos índios em 19 de abril de 1997. Anterior a essa data, também esteve na comissão de 
assentamentos. Tem livre acesso nas aldeias. Fico sabendo que os chinelos não foram bordados porque quem 
se propôs a oferecer o curso foi colocado para correr. “Você imagina, só faltava agora mais artesanato de 
missanga. Tudo de plástico”. 

89 CANESE, Natalia Krivoshein; ALCARAZ, Feliciano Acosta. Dicionário Guarani – Español. Asunción, 
Paraguai: Instituto Superior de Lenguas da Universidad Nacional de Asunción, 2000. Colección Ñemity. 
Significado de Tekoha: Morada, querência, vivenda, paradero, residência, barrio, lugar (p.98). Añetete: 
Verdadero, obvio (p.14). Tekoha Añetete: Aldeia Verdadeira. 
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resposta, o pajé da época permaneceu vários meses andando nos mais de mil e setecentos 

hectares à espera da mensagem.  

 
A revelação e atribuição dos nomes se imbuem de um caráter acentuadamente 
político, pois da composição pretensamente harmônica dos nomes/almas, e sua 
relação direta com a região de origem, depende do grau de prosperidade da aldeia. 
Prosperidade que se caracteriza quando ela se torna yvy apy, a terra original que se 
encontra na beirada do oceano e de onde se vislumbra o acesso a yvy marãey [terra 
sem mal].90 

 

A busca pela “terra sem mal” é apontada como o motivo dos constantes 

deslocamentos dos povos Guarani. Este “nomadismo natural” deixou de existir com a 

demarcação dos territórios. Hoje, o que as famílias fazem é visitar umas às outras, e, 

retornando sempre ao local do assentamento, não fundam novos lugares como ocorria antes 

da ocupação dos territórios. A busca da terra perfeita (yvyju mirí) significava: 

 
O paraíso, onde para se chegar é preciso atravessar o mar, o modo como os grupos 
familiares traçam suas histórias através das caminhadas, recriando, recuperando  
suas tradições num “novo” lugar, faz que sejam portadores de uma experiência de 
vida e de sobrevivência também comuns91. 

 

Junto com a escolha do lugar, também se faz necessária a escolha do nome. Além de 

receber a confirmação de que de fato a área era “sem males”, o pajé também apresentou o 

nome da aldeia: Tekoha Añetete – lugar prometido, lugar definitivo. O nome teve significado 

espiritual, por representar que lá eles viveriam definitivamente, sem o fantasma de nova 

transferência, saga enfrentada desde a descoberta há mais de quatrocentos e sessenta e seis 

anos. 

 
As comunidades Guarani ainda nomeiam suas aldeias, na língua portuguesa, 
preferencialmente pelos rios que as banham, ou, se estão distantes dos rios 
principais, pelos nomes e elementos físicos do lugar – serra, rochas ou pelo nome do 
bairro. (...) as nomeações podem ser alteradas em guarani quando corresponde a um 
estado de espírito, como aldeia de Parati Mirim [bairro do mesmo nome da origem 
tupi]92. 

 

Se o sentido de Tekoha buscava para os primeiros habitantes sua completude com 

presença de mato, água e alimentos, atualmente, na era do consumo, esse referencial continua 

                                                            
90 LADEIRA, Maria Inês. O Caminhar sob a luz: território mbya à beira do oceano. São Paulo: Ed. Unes, 2007. 

il. p.26. 
91 Ibid., p.41. 
92 Idem. Espaço Geográfico Guarani – Mbya: significado constituição e uso. Maringá, PR: Eduem; São Paulo: 

Edusp, 2008. p.60. 
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a caminhar para um novo “modo de ser”, e, ele, não está no que a natureza oferece, mas em 

vitrines e lojas de departamento. 

Na pergunta “O que você gostaria de ter aqui na aldeia e que não tem?93”, das 

quarenta e cinco pessoas entrevistadas, oito desejam ver construídos supermercados e lojas. 

Ainda, quatro dividiram-se entre algodão-doce e doces e duas querem internet. As demais se 

dividiram entre querer ter na aldeia uma praia, maça, cinema, discoteca, livro, carro de saúde 

e ônibus, apesar de a aldeia possuir um carro da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) para 

transportar os doentes e um ônibus e uma Kombi para os estudantes. Daqueles que 

responderam tendo uma referência étnica, quatro desejam ter exposição de artesanato; dois, 

plantações; um, mato e um deseja que haja animais. 

Também dos quarenta e cinco entrevistados, dezesseis preferiram não responder à 

pergunta “Como você gostaria que fosse a sua Tekoha?”. Os que o fizeram enumeraram por 

ordem de preferência: quatro querem que a aldeia seja “igual à cidade grande”; dois citaram 

um lugar feliz e sem desavença; dois, um lugar maior e dois gostariam que houvesse uma 

estrada melhor (asfaltada). Apenas um citou que quer ver preservada a cultura. Os demais, 

também na quantidade de uma pessoa por resposta, citaram: com cavalos, com peixes, com 

melhor agricultura orgânica, com mais animais e que todos pudessem morar na aldeia. Do 

total, dois disseram estar contentes com o lugar. 

Ainda do alto da montanha, de onde é possível observar a aldeia, avistam-se sete 

construções, duas do lado esquerdo de quem chega à aldeia e cinco à direita. Descendo os 

últimos quinhentos metros da montanha em direção à reserva, uma ponte separa o território 

federal do acesso aos civis. A construção em madeira parece frágil. Um portal com o nome do 

lugar acentua a indicação, porém o nome da aldeia está incorreto. Na palavra “Tekoa”, falta o 

“h” de Tekoha. A grafia sem o uso do “h” é espanhola, influência dos colonizadores. No 

retorno à aldeia, oito meses depois, a placa foi trocada, recebendo a grafia correta. 

Logo na entrada da aldeia, à esquerda, um campo de futebol, com goleiras, redes de 

nylon, gramado riscado com cal branca. Nas laterais, a grama e o capim estão queimados, 

resultado do uso de herbicida. A rua principal é curta, à direita a casa do professor João e do 

filho dele, Joãozinho, a escola, um prédio que será o Centro de Artesanato, a casa do seu 

Alcides, genro do cacique Luciano, e a casa de Lírio Chamorro, oitenta e oito anos. 

                                                            
93 Entrevistas completas, ver apêndice B e DVD anexo.  
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À esquerda, um barracão onde está abrigado um trator, uma plantadeira de oito furos, 

uma grade para arar o solo e uma carreta, todos da marca Massey Fergusson. O espaço 

também é usado para festas da aldeia. Tem churrasqueira de cerca de trinta metros de 

comprimento, mesa e pia. 

Cerca de cem metros acima, o novo Colégio da Aldeia, com quatro salas de aula, 

biblioteca, sala de computação, cozinha industrial e espaço para o lazer dos estudantes índios. 

Nas salas, televisão e aparelho de DVD. Os banheiros, todos revestidos com azulejos brancos. 

As professoras escrevem no quadro com canetas atômicas. As carteiras são de fórmica branca. 

Como lanche é servido suco, leite, pão industrializado e doces de abóbora e de uva 

da marca Lar. Também há margarina. Os copos são de plástico colorido. As canecas e os 

pratos são de alumínio, muito brilhante. Os talheres com cabo de plástico da marca 

Tramontina. Quando o exaustor aço inox da cozinha é ligado, o barulho da sucção parece não 

incomodar ninguém. 

Duas geladeiras mantêm água gelada e conservam os alimentos. O fogão a gás 

industrial tem capacidade para seis panelas. Para acender é usado um isqueiro automático. Os 

botijões de gás estão instalados do lado de fora do prédio, cercados por grades para evitar 

acidentes. Nas paredes, extintores. Um relógio marca a hora. Os alunos vão até a cozinha para 

pedir “que horas são”.  “Estamos tentando fazer com que as crianças não pisem nas cadeiras e 

evitem sujar, mas estamos tendo problemas com os pais que não parecem concordar com o 

método”, diz uma professora ao mostrar o colégio inaugurado há menos de um mês.  

A antiga escola da aldeia, com apenas uma sala com capacidade para abrigar 

quarenta e dois alunos, será transformada em oficina de artesanato. “Gente tem intenção de 

fazer o artesanato, mas depende da Itaipu para as coisas”, disse a mulher do cacique, Lorenza 

Chamorro Alvez, trinta e quatro anos. 

No almoço é servido arroz, feijão, mandioca, macarrão e carnes que variam 

conforme o dia: de frango, suína ou bovina. Saladas de repolho, alface, tomate e cebola e suco 

industrializado completam o cardápio. As crianças fazem fila e quando não desejam um 

alimento pedem para que não seja servido. A maior rejeição está nas verduras. 

A comida é colocada nos pratos de alumínio com a ajuda das professoras que 

também fazem a refeição no local. Almoçam lá também os motoristas da Kombi e do ônibus 

que transportam os estudantes dentro da aldeia. Há também a presença do motorista da 

caminhonete ranger 4x4, com ar-condicionado, rádio e GPS, usada para transportar os doentes 

dentro e fora da aldeia. 
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3.4.2 Televisão, Filme de Terror e Coca-Cola 

 

 

O carro para na frente da casa do vice-cacique, João Alvez, quarenta anos, por volta 

das dezesseis horas do dia 31 de dezembro de 2007. O projeto das residências foi 

desenvolvido por dois poderes: Federal e Estadual. As casas, construídas pelo Estado, são de 

alvenaria, têm dois quartos e uma sala conjugada com a cozinha. Uma área grande onde é 

possível ficar até vinte pessoas sentadas. 

Apenas o som da televisão indica a presença de pessoas no local. Uma voz vinda de 

fora, “Oh de casa!”, e em poucos minutos aparece o professor. Ele está sem camisa e se 

apressa em dizer: “Eles gostam de filme de terror e Coca-Cola”, referindo-se aos demais 

membros da família que permanecem no interior do imóvel. Os “efeitos sonoros” reforçam a 

informação. 

Após as apresentações e o pedido para conhecer o cacique Luciano Alvez, cinquenta 

anos – apensar de os dois terem o mesmo sobrenome, não são parentes a não ser pelo fato de 

Luciano estar casado com uma irmã de João, dona Santa – o professor entra em casa e retorna 

vestindo uma camisa do Grêmio e um leve perfume. A roupa escondeu a cicatriz de sete 

pontos, resultado de uma cirurgia para remover a apendicite, realizada em Cascavel. A cidade, 

conhecida como pólo cirúrgico do Oeste, fica distante cento e quarenta quilômetros da aldeia. 

João foi o guia até a casa do cacique, distante quinhentos metros. A residência é 

idêntica à do professor. O casal está sentado na varanda tomando tererê. O mate é uma 

mistura de ervas com água. Durante a estada na reserva, foi possível acompanhar uma roda de 

tererê onde o líquido utilizado é Coca-Cola. O gosto do resultado da mistura do composto 

industrializado com a erva-mate é bem ruim. 

Ao descer do carro, João cumprimenta os moradores em guarani. Eles conversam por 

alguns minutos e, então, João apresenta a nova visitante da aldeia, que explica o motivo da 

visita. Enquanto isso, dona Santa se afasta, entrando em casa. O som da televisão é reduzido e 

pelas reclamações pode-se presumir que os filhos também passavam a tarde entretidos pelo 

aparelho. 

“Essa televisão está sendo uma praga aqui na aldeia”, reage o cacique em português. 

Durante os primeiros sete dias morando na aldeia, acontecem novos episódios tendo como 



54 

 

 

pivô a televisão. Um deles94 aconteceu durante o jantar oferecido ao cacique e família. Nessa 

noite, um temporal interrompeu o fornecimento de energia elétrica, fazendo com que todos da 

casa reclamassem. 

Um dos problemas foi acender o fogão a gás. Não havia na casa fósforo para o 

processo. A solução foi buscar ajuda nos vizinhos. Somente com o retorno da energia a casa 

parecia entrar na normalidade, porém instalou-se novo problema. “A televisão fica desligada”, 

ordenou o cacique diante da euforia dos filhos Graciela, dezessete, Lúcia, treze, Rosalina, 

doze, Inácio, onze, e de cinco netos, todos com menos de sete anos. 

O grupo permaneceu inquieto até que dona Santa sugeriu que parte do alimento – 

frango recheado, mandioca e macarrão – fosse levado para uma das filhas que morava distante 

trezentos metros da casa. Todos se ofereceram para levar a comida. Tanta disposição 

provocou nova reação do cacique: “Toda essa vontade tem um motivo: a novela!”. 

Dando continuidade à narração, as casas foram entregues também com banheiro com 

vaso, pia e chuveiro. Como toque pessoal, na casa de João, o banheiro ganhou um armarinho 

onde eram guardadas as toalhas, o papel higiênico e os xampus para as crianças e os adultos.  

Havia anticaspa, reparadores de espinhas da Avon, desodorantes antitranspirante Rexona, 

creme de barbear, aparelho para barba e secadores de cabelo. 

Junto com a construção dos imóveis, as casas receberam água encanada e luz 

elétrica. A água é proveniente de dois poços artesianos. Um com duzentos e oitenta metros de 

profundidade e outro com cento e sessenta. O encanamento até algumas casas chega a ter 

mais de dez quilômetros. A mesma distância foi percorrida pelos cabos para a chegada da luz, 

agora no meio da floresta replantada. 

As janelas das casas são de vidro e, por fora, como proteção, recebeu uma segunda 

janela de madeira, no estilo tribal, mas de madeira nobre. O teto é forrado com madeira. De 

acordo com o projeto, cada casa custou trinta mil reais. No interior das casas, a maioria tem 

sofá e camas. Nas paredes, quadros com estampas florais e de Santos como Nossa Senhora 

Aparecida, São Jorge e Santo Antônio. Na casa do cacique há cadeiras com estofado de 

espuma e revestimento de tecido. As camas têm colchão com lençóis, travesseiros, fronhas e 

cobertores. Nos quartos e banheiros, a presença de espelhos é grande, sinal de que a imagem 

não é mais refletida na água. 

                                                            
94 Diário de campo, ver apêndice A.  
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No posto de saúde, atendendo às normas do Ministério da Saúde, há psicólogo, 

médico, enfermeira, atendente e dentista, bem como uma antena para celular e um telefone 

fixo. O dentista, um jovem de Toledo, disse estar contente com o trabalho. “Os equipamentos 

são modernos. Podemos fazer tudo aqui e sem fila”. Uma enfermeira recebe os doentes, faz a 

primeira avaliação e encaminha, se necessário, ao hospital da cidade. “Temos convênios com 

os hospitais maiores, onde eles podem ser atendidos a qualquer hora. A requisição impede que 

fiquem na fila onde quer que seja”. 

Nas casas construídas pelo Governo Federal por meio da Itaipu, o modelo foi 

buscado nos livros, na opinião de indigenistas e dos próprios índios. Elas são feitas com ripas 

de madeiras retas, em formato de cabana, apesar de o telhado ser com telhas vermelhas, igual 

às do primeiro projeto. Elas não possuem assoalho no conjugado cozinha e sala, apenas nos 

quartos. 

Essas casas foram consideradas pelas mulheres jovens muito frias no inverno.  Nelas, 

moram os índios mais velhos. Cinco delas foram abandonadas pelos moradores, apesar de 

vinte e oito famílias esperarem na fila por uma casa do estilo do Estado. No Oeste do Paraná 

existem três aldeias. A Ocoy – nome de um rio – está localizada em São Miguel do Iguaçu e 

tem seiscentos e vinte moradores. A Tekoha Añetete – alvo deste estudo – possui duzentos e 

dezesseis moradores. E a Tekoha Itamaran – localizada também em Diamante do Oeste – 

conta com cento e dez habitantes, em um total de novecentos e quarenta e seis. 

A área da Tekoha Añetete foi desapropriada pela Itaipu Binacional. Na propriedade 

antes transformada em pasto para a criação de búfalos para corte, hoje, cerca de 80% da área 

estão reflorestadas com as chamadas florestas primária, secundária e terciária. O plantio foi 

feito por avião, lançando as sementes de uma altura de duzentos metros. Parte da mata 

também é resultado da aposta da própria recuperação da floresta nativa. Entre os animais que 

voltaram a viver na reserva está o jaguaretê, isto é, a onça, além de macacos, veados mateiro, 

veados caramelo, capivaras e várias espécies de aves como pombas silvestres, perdigões, 

inhambus, araras e papagaios. 

Esta presença de aves e pequenos animais é percebida pelo índio, mas não há 

exploração deste alimento. O motivo apontado pelo cacique Luciano é a falta de tempo dos 

moradores. “Aqui não sobra tempo para nada. A minha mulher gosta de colocar arapucas, mas 

anda sem tempo também”. 

O ímpeto é o de contrapor com a seguinte resposta: “Como, se vocês passam o dia 

todo na frente da televisão!?”, mas o melhor é deter-se e analisar o dia-a-dia dos moradores. O 
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cacique enfrenta reuniões, tanto na aldeia como fora dela. No cargo estão inclusos cursos em 

Curitiba e em Guarapuava. Alguns deles duram em média de cinco a quinze dias. No restante 

do tempo, ele permanece em casa, junto da família. 

 A mulher do cacique lembra uma típica dona de casa dos anos sessenta. Olha os 

filhos, delegando para as filhas os afazeres domésticos. Ela pouco fala, criou uma rotina 

própria em que passa a maior parte do tempo sentada, olhando para o nada. Quando não está 

na varanda é porque está deitada. Na maioria das vezes por “dor de cabeça”.  

Na casa não há horta e nem jardins que dispensem atenção. Os cômodos são 

pequenos e as roupas são lavadas em uma máquina. A roupa só é passada quando necessário, 

e cada um cuida do próprio vestuário. Duas das filhas de dona Santa estudam no período da 

manhã e duas à tarde, fazendo com que ela sempre tenha ajuda em casa. 

Não há vacas para tirar leite e nem galinhas, apenas dois porcos, um dele vive solto 

no terreiro, um tormento. O preparo da comida é facilitado diante do fato de que tudo é 

industrializado. Caso dona Santa resolvesse pela caça, a distância até a mata é de pouco mais 

de quinhentos metros, tão perto que todos os dias ao amanhecer e ao anoitecer era possível 

ouvir a sinfonia da floresta, identificando as espécies pelo canto. 

Cada família recebeu cerca de três hectares de terra para o cultivo e criação de 

pequenos animais como galinhas e suínos, mas poucos utilizam o espaço. Os que o fizeram, 

plantaram milho, mandioca, melancia e melão. O grão e as frutas são típicos da estação 

compreendida como verão.  

Para o vice-cacique, também não há uma explicação exata para a não realização de 

tarefas agrícolas de subsistência. “Muitos não se interessam. A gente recebe a terra pronta, 

mas poucos plantam”. A rotina nas casas vizinhas também é semelhante à nas casas do vice e 

do cacique. Outro exemplo acompanhado foi o do seu Alcides, genro do cacique. Ele e a 

mulher permaneciam sentados na varanda da casa, sempre voltados para a televisão, junto 

com os filhos. 

A quantidade é de sessenta quilos de alimentos e cinco frangos por mês por família. 

“A gente sempre recebe a mais para poder atender também os parentes que vêm de outras 

tribos”. O valor é repassado ao município por meio de um fundo destinado à assistência ao 

indígena.  

A mesma ausência foi verificada também na fabricação de utensílios domésticos 

como panelas, jarras, pratos e potes. A cerâmica, tão apreciada no meio urbano, por ser 
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considerada capital cultural indígena, não está presente na casa do índio. Lá, as panelas de 

alumínio e a louça de vidro e de plástico dominam o fazer doméstico. 

 

 

Figura 2. Na casa de seus Alcides, a família passa a maior parte do tempo na frente da televisão. 
Fonte: Sônia Inês Vendrame – 6 de janeiro de 2008. 

 

A aldeia é proprietária de um rebanho com duzentas e setenta cabeças de gado. Os 

animais são cuidados por não-índios. No Natal, foram abatidas nove cabeças para fazer o 

churrasco de confraternização entre os moradores da aldeia. 

Um curso para a fabricação de panelas de barro tentou devolver à aldeia a habilidade 

para o artesanato. Apesar de várias mulheres terem participado, apenas a mulher do Cacique, 

dona Lorenza, e a mulher do vice-cacique, dona Santa, estiveram por três dias fabricando 

peças. Alegando falta da matéria-prima, a confecção foi interrompida. 

A argila é deixada na aldeia pela Itaipu, mas, como o material precisa ser umedecido 

todos os dias, o esquecimento faz com que o barro seque sem ter sido usado. A confecção de 

colares, pulseiras e cocares também é tímida. O motivo estaria na falta da matéria-prima, 

apesar da floresta que cerca a aldeia. Atualmente, eles usam penas de galinhas e tintura do 

suco em pó da marca ki-suco para tingir o material. 
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O cozimento do artesanato também é outro problema, a aldeia não dispõe de 

ninguém que saiba fazer. É necessário esperar a vinda do filho de dona Santa, que está em 

outra aldeia, para fazer o processo. 
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4 A MÍDIA NA VIDA DO ÍNDIO 

 

 

Avon, Rexona, Wallita, Fry colla, Havaianas, Capricho, Sony e Panasonic, Tanquinho, 

Brastemp, Telsatt, Pajé, Dona Benta, Pio Bonna, Soya, Cocamar, Zaelli, Omo, Verdelandia, 

Fanta, Coca-cola, Kibon, Tramontina, Klock, ketchup, mostarda, hambúrguer. Não é Guarani, 

é a televisão, o rádio, o jornal, a revista, o cinema, o computador e o celular na casa do índio. 

 

 

4.1 ÍNDIA COMPRA FUSCA POR R$ 2,5 MIL 

 

 

 

Figura 3. Com rolos no cabelo, a índia Basília mostra o fusca 1971.  
Fonte: Yassine Ahmad Hijazi – 26 de outubro de 2008. 

 

Aos sessenta e nove anos, a aposentada Basília Centurion é a primeira moradora 

motorizada da Aldeia Tekoha Añetete. Ela fez um empréstimo no banco de dois mil e 

quinhentos reais para comprar o Volkswagen Fusca, ano 1971.  A aquisição é a mais nova 
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atração entre os moradores. Vestida com uma camiseta branca, com mensagem alertando 

contra as drogas, uma saia estampada e o cabelo preso, ela era só alegria. 

Com trinta e sete anos de uso, o carro está muito avariado. O banco do motorista está 

coberto com um tapetinho colorido e travado com uma pedra para não sair do lugar, e os 

acentos não são originais. Uma mangueira sai do tanque e atravessa o veículo embaixo dos 

bancos, conduzindo o combustível até o motor. No painel, onde deveria haver botões e rádio, 

só restam buracos.  

A cor do carro também não é a de fábrica. O tom marrom escuro serve para encobrir 

remendos, ao mesmo tempo em que ressalta as imperfeições. Os pneus estão gastos. Um deles 

fica murcho e tem de ser calibrado com frequência, mas nada disso incomoda a dona, que 

exibe com orgulho o documento do carro com próprio nome escrito. A casa de material, com 

antena parabólica, televisão, energia elétrica e água encanada, deixou de ser igual às outras 

com a presença do automóvel. É para o fusca estacionado na frente da casa de Basília que 

todos os olhares se voltam. 

Não há plantações no entorno da casa a não ser um canteiro de erva funcho. As 

sementes servem como aromatizantes para bolos e bolachas. Próximo à casa oficial foi 

construído um puxadinho. Lá está também o fogão à lenha, onde um gato dorme 

tranquilamente. A renda familiar advém da aposentadoria de dona Basília e do salário de 

professor municipal do filho mais velho dela. Ele não estava na casa, havia ido visitar os 

moradores da Aldeia Itamarã. Foi a pé, uma vez que dona Basília recusou o convite para irem 

de fusca. 

Como ela não dirige, o filho Simião Ruiz, de vinte anos, é o motorista. Ele também 

representa a minoria na aldeia. “Gosto de ir na cidade de carro”, disse a proprietária, que no 

dia do encontro estava assistindo à televisão em companhia do filho, da nora, Fátima Bogado, 

de dezenove anos, e de dois netos. Simião estava de bermuda e camiseta preta e chinelos de 

dedos. A mulher dele, Fátima, estava de saia azul, blusa vermelha com bolinhas pretas e 

chinelos de dedo com tiras azuis. No cabelo, um laço de pano de cor amarela. Usava também 

um colar de miçanga em azul e preto. 

A moça tinha as unhas pintadas de vermelho e fumava ostensivamente. As crianças 

estavam sem camisa e descalças. Tanto Simião como Fátima foram convidados várias vezes 

para deixar a sala onde assistiam ao programa Domingo Legal, do SBT, para conversar. 

Disseram apenas algumas palavras e retornaram para a televisão. 
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Durante a entrevista, dona Basília somente falou em guarani, precisando ser 

traduzida por Graciela, mas, quando nos aproximamos do veículo, tudo mudou. Ela deixou de 

lado aquele “pouco entendimento” e passou a conversar normalmente no idioma do 

descobridor, uma beleza. 

E foi por meio da televisão, mais precisamente um filme, que ela disse ter visto o 

objeto de desejo e decidido comprar. Apesar da conquista, ela queria mesmo era conseguir um 

empréstimo maior para poder ter um veículo mais novo. “Se eu tivesse mais dinheiro 

compraria uma Brasília”. Com desenvoltura, ela sentou-se atrás do volante e mostrou todos os 

câmbios das marchas e detalhes de funcionamento. 

 
ENTREVISTA I: 
Pergunta – O que a senhora gosta de ver na televisão? 
Basília Centurion, 69 – Notícias. 
– O que a senhora não gosta de assistir? 
– Não gosto de filme de ação. 
– Por que a senhora decidiu comprar esse fusca? 
– Fizemos um empréstimo no banco de R$ 2,5 mil. 
– Que ano é o fusca? 
– Não sei. 
[Peço para o motorista de taxi que me levou à aldeia para conferir, ele encontra no 
documento o ano e modelo de fabricação: 1973] 
– Onde a senhora viu para ter a ideia de comprar um carro assim? 
– Na televisão e um filme que tinha um fusca. 
– Nossa, que bacana!? 
- Sim, muito bacana. 
– Por que comprou esse fusca e não outro carro? 
– Porque eles eram mais caros e por isso não comprei. 
– Se pudesse comprar outro carro, qual seria? 
- Uma brasília, mas esse é um fusca. 
– A senhora vai aonde com ele? 
– Eu vou até Diamante. 
[Diamante do Oeste é o município onde está a aldeia, distante vinte quilômetros da 
reserva] 
– A senhora é a primeira índia a ter um fusca? 
– Sim. 
– A senhora tem documento do carro? 
– Sim, tá aqui. 

 
ENTREVISTA II:  
Pergunta – O que você gosta de assistir na televisão? 
Simião Ruiz, 20 – Eu gosto de notícia, filme e novela. 
– O que você não gosta de ver na televisão? 
– Não tem do que eu não goste. 

 
ENTREVISTA III:  
O que você gosta de assistir na televisão? 
Fátima Bogado, 19 – Muita coisa: a novela, o filme... 
– O que você não gostou? 
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– Não tem o que não goste. 95 
 

A presença da mídia na vida do índio da Tekoha Añetete não está apenas na casa de 

dona Basília. Das quarenta e três residências, apenas duas não possuem o aparelho. Os mais 

jovens parecem ainda mais atentos às mensagens eletrônicas. Júlio Alvez, de vinte e um anos, 

é funcionário público e trabalha no Posto de Saúde da aldeia. Ele é o tradutor e a “imagem da 

confiança”, principalmente entre os mais velhos. 

Fez vários cursos sobre saúde e com o tempo passou a dominar o ritual do posto e 

dos hospitais da região. Sempre viaja com os doentes quando eles precisam de atendimento 

em outras cidades, como São Miguel do Iguaçu, Toledo e Cascavel. “Como eles não falam 

português, eu digo para os médicos o que eles sentem e repito as instruções do médico. Eles 

confiam em mim, que sou índio e quero ser professor como meu pai”.  

Ele revela que, apesar das consultas, é quando os moradores têm que ir ao dentista 

que os problemas começam. “Eles não gostam. Pai e mãe já não querem e criança menos 

ainda”. A informação ajuda a entender o motivo de tantos sorrisos imperfeitos, apesar de o 

consultório estar disponível. Um dentista de Toledo, distante duzentos e cinquenta 

quilômetros, foi contratado para dar atendimento diário.  

O rapaz joga bola e não esconde seu fascínio pela televisão. Na pesquisa para apurar 

o Mapa sobre Consumo Cultural, ele assinalou que assiste à televisão todos os dias, lê as 

revistas Playboy e Caras, gosta de música sertaneja, rock e pop e que seu desejo de consumo 

imediato era comprar um micro-ondas da marca Wallita “igual ao da propaganda”, em uma 

referência que para ele a publicidade não apenas vende, mas informa, �ensina�. 

Alvez está sempre vestido com camisetas, calças jeans e tênis. Os cabelos pretos 

sempre com gel para ficarem com as pontas espetadas. Ele contou ter casado aos dezesseis 

anos. Tem duas meninas, a mais velha com quatro anos. Sobre a vida da aldeia, ele diz gostar 

muito. Gosta de ser chamado de Julinho. Usa celular e – quando não está dentro da 

caminhonete da Fundação Nacional de Saúde, equipada com rádio por satélite, sempre ligado 

– utiliza o aparelho também para jogar. “Passa o tempo e eu gosto”. Júlio admite estar 

perdendo a identidade, como veremos na entrevista a seguir. 

 

                                                            
95 As seis entrevistas foram realizadas tendo como eixo apenas duas perguntas: “O que você gosta de assistir na 

televisão?” e “O que você não gosta de assistir na televisão?”.  
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ENTREVISTA IV:  
Pergunta – O que você assistiu na televisão e mais gostou? 
Júlio Alvez, 21 – Eu gostei que mostrou sobre o indígena na Amazônia. Lá eles são 
mais diferentes da nossa cultura Guarani. Vi que os Ianomâmi preservam mais a 
cultura deles. Mostraram eles com tintura, tudo caracterizado. Já a gente Guarani já 
não tem mais esse costume. 
– Por que vocês não mantêm essa tradição? 
– Porque gente perdeu e tem mais contato com o branco hoje em dia. Eu mesmo 
perdi muita coisa porque tenho mais contato com os brancos. Já perdi a cultura e às 
vezes o índio já não quer mais ser visto como índio. Quando ele sai na cidade já tem 
vergonha de ser índio. Tem tudo isso hoje em dia. Eu principalmente em minha 
opinião acho que a gente não podia fazer assim, a gente devia sentir orgulho da 
nossa cultura porque a gente é Guarani e não podia desprezar a nossa etnia Guarani. 
Eu fico indignado às vezes com isso porque tem índio que se veste como branco e 
quando ele vai à cidade ele vê outro índio, ele quer ser um banco já. Não quer ser 
índio, já perde a cultura. A língua também, tem gente que fala português aqui, até 
mesmo dentro da aldeia. 
– O que você assistiu na televisão e não gostou? 
– Quando falam mal do indígena.  
– Você acha que a televisão só mostra o que é ruim do índio, é isso? 
– Não é que é só ruim. Ela mostra os dois lados: bom e ruim. Porque a gente gosta 
que mostre sobre a cultura e às vezes não é isso que acontece. Dizem que o índio 
não gosta de trabalhar. Essa coisa aí. Não é que a gente não gosta de trabalhar, a 
gente se esforça muito para trabalhar, só que às vezes ficamos com vergonha desse 
tipo de comentário sobre a gente. 

 

O jovem Mário Lopes, de vinte e três anos, é filho do ex-cacique da aldeia. Morou 

até outubro de 2008 na Aldeia Ocoy, distante setenta quilômetros da Tekoha Añetete. 

Também já morou em Guarapuava, onde Organizações Não Governamentais, principalmente 

da Itália, realizam desde trabalhos de prevenção contra as drogas, alcoolismo e doenças 

sexualmente transmissíveis à edição de livros. Ele é o tradutor para o guarani do livro 

“Olhares de guarani para guarani”, utilizado nesta pesquisa. 

O jovem é uma espécie de “novo líder” entre os mais jovens. Afirma ter sido o 

responsável pela construção da casa onde será o Centro de Artesanato da aldeia. Em sua casa, 

o primeiro e o único equipamento era um computador, onde Mário deposita um acervo grande 

de fotos dos eventos realizados fora da aldeia. Ao guardar as imagens, o jovem parece querer 

mostrar que a cultura está desaparecendo e, para mantê-la, tem de ser aprisionada. 

Ele fez curso para aprender a queimar a cerâmica, mas não tem tido trabalho na 

aldeia. Casado e pai de duas filhas, voltou a morar com os pais e a dividir uma casa onde 

viviam dezesseis pessoas. Como descrito anteriormente, as residências possuem dois quartos, 

um espaço para sala e cozinha, varanda e um banheiro. 

 
ENTREVISTA V: 
Pergunta – O que você assistiu na televisão e gostou? 
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Mario Tupã Lopes, 23 – Eu assisti à reportagem hoje sobre a água, onde é feito nos 
Estados Unidos, no estado de Nova Iorque, que eles estavam assim, de cada 
agricultor tinha obrigação de cuidar da água. Eles não têm tratamento químico e a 
água é utilizada diretamente da fonte. Hoje eu assisti essa reportagem e gostei. Se 
fosse aqui no Brasil, seria muito bom se começasse a fazer assim também. 
– O índio tem como passado cuidar da água. Hoje há esse cuidado? 
– Eu diria que só 30% se interessa, o resto deixa com o não-índio que está poluindo 
tudo. 
– O que você assistiu e não gostou? 
– Sobre a política do Brasil hoje. A democracia hoje que é muito assim, que é parte 
do desenvolvimento cultural, essa parte, porque hoje em dia a maioria das cidades se 
envolve com tráfico de drogas e crimes bárbaros que a gente vê. Eu nunca gostei. 

 

Durante a entrevista de foco96, tendo como referencial a matéria sobre a Sexta 

Mostra de Culinária Indígena, entre os mais de trinta presentes, Alvez fez as seguintes 

considerações: 

 
Pergunta – Todas as noites têm reza e canto na Casa de Reza. Vocês acham que 
isso ajuda a manter a cultura de vocês? 
Respostas – Sim, sim, sim. (resposta da plateia) 
Pergunta – Por quê? 
Resposta – Para aumentar a força. 
Pergunta – E o que mais? 
Resposta – Para ter saúde. 
Resposta (Mário) – É melhor do que ficar na frente da televisão onde os piazinhos 
começar a brincar com espadas [Ele não usa o que seria esperado, a flecha, em uma 
referência clara aos desenhos animados, onde a espada é frequente], um começa 
cutucar o outro e começam a brigar. Muitas vezes os pais deixam criança vendo 
coisa que não pode na televisão ao invés de levar as crianças na casa de reza para 
dançar e se cansar lá.  
[A resposta parece incomodar Lorenza]. 
Pergunta – A televisão esta presente na casa de vocês, se vocês pudessem 
influenciar na programação o que vocês pediriam? 
Resposta (Mário) – Cada programa tem horário próprio, como para as crianças e os 
adultos só que tem autoridade na casa para dizer o que pode ou não. 
[Lorenza balança a cabeça e desaprova]. 
Pergunta – Essa autoridade ainda existe? 
Resposta (Mário) – Eu diria que apenas 30%. 
Pergunta – E você Lorenza, é mais de 30%, menos de 30%? 
Resposta – Eu penso que depende de cada um. 

 

Nos três encontros com Lorenza Chamorro Alves, trinta e quatro anos, a Arapoty – 

Céu florido –, havia uma mulher diferente. Na primeira ocasião, em janeiro de 2008, ela era a 

esposa do vice-cacique. Obediente e subserviente na tentativa de fabricar artesanato junto com 

a mulher do cacique, cunhada dela, dona Santa. Foi também de Lorenza o pedido para que 

fosse enviada uma carta ao programa Domingo Legal97. Ela desejava receber presentes para 

                                                            
96 Degravação completa da entrevista, ver DVD anexo. 
97 A reprodução do diálogo também está no Diário de Campo, apêndice B. 
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sublimar a ausência do pai e os destemperos provocados pela vida. Sempre quieta, mas com 

os olhos intrigados. 

No segundo encontro em setembro de 2008, já no posto de mulher do cacique, um 

novo “brilho”. Agora ela conta ter em casa CDs e DVDs com música e danças indígenas para 

ouvir com os filhos. “Criança de tanto ouvir acaba gostando”. Verdade ou não, em todas as 

visitas à sua casa, o som era indígena. Mas foi lá também onde os filhos dela e os amigos 

tomavam tererê com refrigerante. 

Foi o marido de Lorenza, e agora o cacique da aldeia, João Alvez, quarenta anos, 

que, em janeiro, ao ir ao supermercado, comprou vinte e três pacotes de bolachas recheadas 

da marca Trakinas, vinte e quatro litros do refrigerante da marca Fry-Cola e um pote de 

sorvete de flocos da Kibon. Também comprou três frangos congelados e meio quilo de 

mortadela. Para evitar que o sorvete derretesse, pediu jornal para embrulhar a embalagem. 

Foi ainda na casa de Lorenza, às onze horas do dia 4 de janeiro de 2008, que um 

agricultor passava pesticida para eliminar a grama e outras variedades que tomavam conta dos 

poucos pés de mandioca plantados no entorno da residência. O uso de agrotóxicos é proibido 

pela Itaipu. A meta é fazer com que o local seja conhecido como livre de veneno. 

 Dona Lorenza também não parecia mais acanhada, simples, discreta. Ao contrário, 

na ausência do marido ela acompanhava a distribuição de cestas básicas, ajudava a carregar os 

pacotes com sessenta quilos, decidia sobre viagens, fazia reuniões e viajava sempre que 

necessário para representar a aldeia. 

A mulher do cacique diz que o marido deve continuar a ser professor pelo salário de 

oitocentos reais por mês, mas também deve ser o cacique pela “liderança que é ser cacique 

cujo cargo não é remunerado”. Ao contrário dos demais moradores, ela fez questão de contar 

os motivos que teriam derrubado o cunhado do cargo de cacique.  

“Aqui na aldeia é assim: não trabalha para os moradores tem de sair. O Luciano vivia 

nervoso, não tinha paciência, então nos reunimos e a comunidade votou para ele sair”. O 

comportamento de Lorenza nos faz reportar aos registros feitos por Roberto da Matta, na 

década de cinquenta, durante estudo antropológico e pesquisa com grupos tribais em que ele 

chama a atenção para o olhar do pesquisador sobre os moradores. 

 
A gente começa a saber o que eles cantam todas as noites de verão  e que a vida na 
aldeia é cheia dos mesmos problemas humanos que permeiam nossas cidades: há 
gente rica e mesquinha, há os simpáticos e os indiferentes, os fortes e os dominados. 
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Ali também existe amor, inveja e ignorância, embora os termos surjam cobertos por 
outros nomes, em gramática às vezes difícil de reconhecer98.  

 

Lorenza contou-me sobre os planos dela para o futuro durante uma viagem até 

Diamante do Oeste. Minha missão era trocar o par de chinelos que eu havia comprado como 

presente para a mãe dela. A senhora havia-me presenteado com colares na noite anterior, 

durante o ritual na Casa de Reza. Lorenza pediu carona para ir ver se o dinheiro da “Bolsa 

Família”, já havia sido depositado pelo Governo Federal. 

Ela reclamou da casa onde mora, disse que as constantes doenças são atribuídas a 

falta de dormir em contato com a terra. “Hoje é muito calor. Antes a gente ficava com febre e 

deitava no chão e parecia que tudo ficava melhor. Com essas casas não tem mais isso”. Ao 

contrário da maioria das outras residências, na de Lorenza não existe o “puxadinho99”. 

 
ENTREVISTA VI: 
Pergunta – O que a senhora assistiu na televisão e gostou? 
Lorenza Chamorro Alves, 34 – Eu gosto de notícia. Tudo o que eu vejo no Globo 
Repórter a gente gosta. 
– Qual tipo de notícia? 
– Eu gosto no jornal quando fala dos bichinhos como é. Eu gosto de ver os animais, 
que tem bastante animais. 
– O que a senhora não gosta? 
– Eu não gosto das notícias de crime. Quando faz muitos crimes na cidade. 

 

Durante a entrevista em profundidade estas foram as respostas sobre a televisão: 

 
Pergunta – O pajé representa o que para a senhora? 
Lorenza – O pajé é de valor, porque ele cura todo mundo que fica doente. Se você 
fica doente você vai lá e ele faz oração para Nhanderu e no outro dia você fica bom, 
volta a ficar alegre e sorrir.  
– A televisão trás uma vida totalmente diferente... 
– Sim, mas a gente não deixa elas assistirem muita TV. 
– E há briga? 
– Não, a gente controla, mas como nós temos DVD com reza indígena a gente 
coloca aquele para eles assistir e eles gostam. 
– Se você pudesse colocar programas só indígenas você colocaria? 
– Sim, colocaria. 
– Como o índio mostra que é índio hoje em dia? 
– O índio tem que se pintar, tirar a roupa para dizer que é índio. As pessoas não 
acreditam mais que é índio por causa da roupa. 
– Então, na sua opinião, o índio tem de voltar a andar pelado, é isso? 
– Andar pelado não vai dar certo porque já se acostumou com a roupa, mas tem de 
cuidar para não perder a língua e a cultura. 

 

                                                            
98 DA MATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rio de Janeiro: Rocco, 1987. 

p.186. 
99 Diário de Campo, ver apêndice. 
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Se computadas apenas as respostas sobre as perguntas “O que vocês gosta de assistir 

na televisão?” E “O que você não gosta de assistir na televisão”, temos o seguinte quadro: 

 
GOSTO NÃO GOSTO 

Notícias Filme de ação 
Notícia, filme e novela Não tem do que eu não goste 
Muita coisa: a novela, o filme... Não tem do que eu não goste 
Mostrou sobre o indígena na Amazônia Quando falam mal do indígena 
Reportagem hoje sobre a água, mostrando 
que nos Estados Unidos cada agricultor 
tinha obrigação de cuidar da água. 

Sobre a política do Brasil hoje 

Notícias Notícias sobre crimes 
Tabela 1: Os gostos e as rejeições na aldeia. 
Fonte: Pesquisa – Mapa sobre o Consumo Cultural da Aldeia. 
 

Verificadas as respostas, os seis disseram gostar de notícias. Mesmo quem não 

utilizou a palavra “notícias”, deu pistas seguras de que o conteúdo que mais agrada está nos 

telejornais. Neste aspecto, é possível dizer que, diante da cobertura feita atualmente pelos 

veículos de comunicação, a aldeia é contemplada por toda sorte de informações – saúde, 

política, polícia, geral e cidade –, e com elas todos os atores sociais que fazem com que os 

fatos ganhem repercussão. 

Também há o gosto pelos filmes, sendo que, ao se considerar o conteúdo dos 

exibidos pela tela pequena, um repertório bastante plural também invade a casa do índio. 

Mesmo considerando a notícia como elemento preferido, esses telespectadores fazem 

distinção, isto é, as notícias podem acontecer desde que “não falem mal do próprio índio”, não 

tenham abordagem política. Nesses dois casos específicos, a opinião deles se aproxima à do 

branco. 

Desligue a televisão quem afirma gostar de ver-se execrado em praça pública, ou de 

ouvir as prolongadas promessas no campo político. Neste aspecto, o índio parece também ter 

adquirido o gosto do colonizador no consumo do conteúdo noticioso. 

Durante a pesquisa sobre o Mapa de Consumo Cultural, Lorenza, que não sabe ler, 

respondeu às perguntas lidas pela pesquisadora, sempre com respostas imediatas ao final de 

casa questão. Por diversas vezes, apontava com o dedo a resposta cuja leitura era indicativa a 

cada item, para que se sentisse segura de que era assinalada corretamente a resposta.  
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A pesquisa sobre Mapa de Consumo Cultural, realizada de 8 a 14 de setembro de 

2008100, ouviu quarenta e cinco moradores da Aldeia Tekoha Añetete, com uma faixa etária 

que varia de dez a setenta e quatro anos. Do total, trinta e nove disseram ter televisão em casa 

e sete, não possuir o aparelho. Destes, trinta e um tem o aparelho colorido e oito, preto e 

branco. Quarenta e um afirmam assistir à televisão e quatro não assistem. Trinta e um assiste 

todos os dias; três, de uma a três vezes por semana; três, de três a cinco vezes por semana e 

três quase nunca assistem à TV. Na hora de assistir, um está sozinho; trinta e um, com 

familiares e onze, com amigos. 

Se computado o tempo em frente à televisão, sete assistem por menos de uma hora; o 

mesmo número, entre uma e duas horas; cinco, entre duas e três horas e dezesseis assistem 

por mais de três horas. Verificado o horário, dois assistem pela manhã; oito, à tarde; 

dezenove, à noite e um assiste televisão de madrugada. Do total, doze disseram ter o aparelho 

ligado em todos os horários. 

Os canais mais assistidos são: Record, citado trinta e cinco vezes; Globo, trinta e 

três; SBT, vinte e sete; Bandeirantes, cinco vezes e Cultura, citado três vezes. Entre os 

programas, sete preferem os jornalísticos; sete, os esportivos; vinte e quatro assistem a 

novelas; vinte e oito, a filmes; cinco têm preferência por programas de auditório; cinco, por 

programas educativos e um, por clipes. Ainda trinta e um gostam de desenhos animados e 

três, de seriados.  

Ainda sobre o comportamento, oito disseram que, enquanto fazem as refeições, se 

dividem entre conversar entre si; vinte e um disseram que a família assiste à TV enquanto 

almoça; onze têm o costume de comer em silêncio, mas com a televisão desligada, e, para 

cinco, é costume comer em silêncio, mas com a televisão ligada. 

Entre os assuntos discutidos durante a refeição, nove apontaram questões ou 

problemas de trabalho; onze, questões das escolas; dez, notícias que passam na televisão e 

duas, problemas de dinheiro. Nenhum dos entrevistados respondeu ter como assunto os 

problemas da família, política e os problemas sobre a aldeia. 

Entre os que estudam, trinta e cinco pessoas, a pesquisa buscou saber qual era a 

principal atividade após as aulas. Dos que responderam, dezesseis fazem visitas a amigos ou 

parentes; dois, leitura; dezesseis, jogar bola; três, andar pela mata; nove, pescar; quatro, caçar; 

                                                            
100 Gráficos do Mapa de Consumo Cultural seguem na sequência do trabalho. 
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cinco apontaram a resposta gostaria de ir a cidade passear; onze,  assistir  TV; oito, ouvir 

rádio; dois, ficar na internet e um, cantar no karaokê. 

 

 

4.2 SOBRE O CONSUMO DE PRODUTOS 

 

 

Entre as constatações, a mais surpreendente durante os quinze dias na aldeia – a 

primeira como observadora participativa, de 31 de dezembro de 2007 a 7 de janeiro de 2008, 

novamente de 8 a 14 de setembro de 2008, para as pesquisas, e no dia 26 de outubro de 2008, 

para nova série de entrevistas – foi perceber que, ao referirem-se à televisão, os índios o 

fazem como se o aparelho não fosse apenas “uma nova maneira de ser cidadão”101, mas de 

fato como se fosse uma pessoa. Uma espécie de “quinto elemento”. Parece personificado no 

cotidiano não apenas do consumo, mas em toda a prática diária da aldeia.  

É como se o jesuíta e posteriormente o espanhol tivessem sido substituídos pela 

televisão na forma de “ver do índio”. Este espectro se concretiza, mas sem armas, grilhões ou 

fogo, da forma que os elementos eram usados até quase o final do século XIX. 

Entre os aspectos para esta observação, pode ser citada a experiência de acompanhar 

a passagem do ano na aldeia e de ouvir a contagem regressiva para o fim de 2007 e chegada 

de 2008. O tradicional “10! 9! 8! (...) 3! 2! 1! Feliz 2008!” veio do  som da televisão do seu 

Alcides, o genro do então cacique da Aldeia Tekoha Añetete. Ele e a família, como quase 

todo o Brasil, esperaram a chegada de mais um ano por meio de uma tela.  

Ao observá-los imóveis diante do aparelho, foi possível deduzir que a máquina 

trazida para o Brasil na década de quarenta não causa mais espanto entre eles, mas fascínio. 

Ao contrário, na reserva, cravada em meio a montanhas e cercada pela floresta, o invento tem 

lugar de destaque até na casa do Pajé, autoridade máxima do lugar. E, junto com ela, também 

foi chegando todo o aparato, não apenas material, mas de comportamento, entre eles a fala e o 

modo de vestir e de rezar, temas também deste capítulo. 

 

 

 
                                                            
101 CANCLINI, Néstor Garcia. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. 4. ed. Rio 

de Janeiro: Ed. UFRJ, 1990. p.54. 
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Figura 4. Pajé benzedor, Lirio Chamorro, flagrado assistindo televisão. Ao perceber que é fotografado, 
pede para vestir os aparatos do cargo. 
Fonte: Sônia Inês Vendrame – 5 de janeiro de 2008. 
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Figura 5. Com o chocalho e cachimbo, ele se deixa fotografar a vontade 
sentado na cadeira onde passa o dia. 
Foto: Sônia Inês Vendrame – 5 de janeiro de 2008. 

 

Não satisfeitas, fizeram a cabeça, literalmente, dos mais jovens, cuja marca começou 

pelo nome: Aline, Jéssica, Sammantha [sic], João, Júlio, Anderson, Daiana, “igual da 

princesa”, apesar de a grafia não corresponder ao da lady. Os índios rapazes pintam o cabelo 

com tinta comprada na farmácia, as unhas brilham mais que o “natural”. 

 As índias moças e jovens são mais vaidosas ainda: combinam tudo, desde a cor do 

esmalte do pé aos enfeites para o cabelo, boca e olhos. Nada de urucum ou jenipapo. As 

marcas são Avon, Rexona, Seda. Todas são unânimes em dizer que preferem a bijuteria ao 
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artesanato de sementes. “É que aqui na aldeia a gente só faz para vender”, mas em nenhum 

momento foram vistos produzindo os acessórios. 

Nas roupas a competição também é acirrada. Jeans, boné e camiseta ganharam o 

estilo “uniforme”. Até os mais pequeninos parecem atentos ao que vem da “filmadora para a 

televisão”. Eles assistem aos desenhos e continuam em companhia dos pais até na hora de 

dormir em frente à televisão. Eles até utilizam essa ‘nova’ referência na hora de agredir 

verbalmente um igual102. 

 

 
Figura 6. A jovem Aline faz imagens da casa que já está mediada com televisão, vídeo, rádio, DVD e com 
eletrodomésticos como geladeira, máquina de lavar roupas e ferro de passar das marcas sugeridas pelas telas.  
Fonte: Sônia Inês Vendrame – 3 de janeiro de 2008. 
 

Quando pesquisado sobre o perfil do consumo, as respostas sobre os temas dividem-

se. Do total, trinta e cinco disseram ter visto o produto antes de comprar e apenas dez 

negaram. Para o grupo, a televisão foi citada vinte e cinco vezes como tendo sido a mediadora 

para a nova compra, substituindo o costume da tribo que era o de primeiro ouvir o conselho 

dos mais velhos, que também eram os pajés. 

                                                            
102 No Diário de Campo, apêndice A, é narrado o episódio em que as crianças índias chamam a menina Elma de 

bruxa. 
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Se observadas as demais respostas, seis disseram ter feito a escolha após conversa 

com outras pessoas da cidade; seis, passeando, vendo as vitrines das lojas, e cinco, pelo o 

rádio, reforçando ainda mais o distanciamento entre o tradicional, que era manter a tribo 

fechada em seus costumes.  

Neste caso, é possível dizer que o reflexo do comportamento dos moradores advém 

não apenas de terem a televisão dentro de casa, mas é anterior – começou no momento em 

que o índio viu o branco pela primeira vez. Mais especificamente, os moradores da Tekoha 

tiveram que forçadamente mudar de lugar pelo menos por cinco vezes em menos de cinquenta 

anos. Mudanças que provocaram essa aproximação ‘espontânea’ a novas culturas e que 

resultaram no aparecimento de outros ‘conselheiros’ sobre o que consumir. 

Na hora de comprar, trinta e duas pessoas revelaram se guiar primeiro pelo preço; 

dezesseis, pela marca e quatorze, pela qualidade, evidências da presença midiática. Mais que 

isso, há entre eles o mesmo sentimento da cultura dominante, que é o de atrelar primeiro o 

preço, embora este não seja definitivo quando somadas a marca e a qualidade. Nem sempre o 

melhor preço (neste caso o mais acessível) está contemplado nas outras duas exigências. Ao 

contrário: qualidade, marca e preço são quase sempre adversários. 

Mas na aldeia também impera o senso comum encontrado em pesquisas realizadas 

em outras regiões. Ainda referente à questão acima, entre os itens assinalados, a moda da TV 

foi apontada por doze pessoas; a indicação de um conhecido, por sete; a novidade do produto, 

por sete; o costume da aldeia, por sete e a  promoção, igualmente por sete pessoas.  

A televisão foi apontada também como o veículo em que os produtos mais aparecem, 

ajudando na hora da escolha. A resposta reforça a presença do aparelho em todas as casas. 

Mais que isso, o índio revela ser um assíduo telespectador, resposta quase sempre negada 

quando as perguntas eram feitas pessoalmente. Também derruba a resposta de que a maioria 

assinalou que assistia à TV menos de três horas por dia, como pode ser visto nos itens sobre 

Mídia e Consumo: a Televisão Como Mediadora, que virão a seguir. 

Para os entrevistados, a música, por doze vezes, acompanhada da história, com onze 

citações, são os dois fatos que mais chamam a atenção em um comercial. As cores, os 

desenhos e o texto ficaram empatados com oito respostas cada um. A roupa usada pelos atores 

dos comerciais foi citada por três como sendo o diferencial nas propagandas.  

A musicalidade sempre foi uma característica indígena, fato que poderia ser 

explicado principalmente por meio da reza, em que o cantar substitui a preleção tão aplicada 

no ritual cristão. O ritual de contar histórias também sempre foi forte. O recurso substituía a 
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realidade de que o índio só passou a ser obrigado a ler e escrever pós-descoberta. Anterior a 

este episódio, era costume entre as tribos reunirem-se para contar histórias. Os temas se 

dividiam entre as caçadas feitas no dia e outras relembradas devido ao ineditismo do fato ou 

detalhes que variavam desde o pitoresco ao aprendizado. Não faltavam as histórias 

envolvendo o sobrenatural, crenças e medos. 

O que chama a atenção nesta pergunta é o fato de que apenas três disseram ter o 

interesse despertado para a roupa dos atores, apesar de na aldeia a maioria vestir a “modinha 

mediática”. Porém, é possível dizer que, ao ser obrigado a vestir-se, o índio passa a ver o novo 

modo de vida como uma obrigação e não como prazer, como acontece quando ele aproxima 

os sentidos da música e da história proposta pelos comerciais. 

Peças para vestuário, como roupas, calçados, perfumes e acessórios, principalmente 

brincos, compõem a lista de preferência da tribo. Somam a isto os eletroeletrônicos e os 

alimentos entre os últimos produtos comprados pelos moradores. A aquisição de uma 

bicicleta também está na lista. A Justificativa sobre a opção se dividiu em oito respostas por 

necessidade e seis respostas porque gostou. 

 

 

4.2.1 Opção e Gosto Feminino 

 

 

Ao término dos questionários, os números ficaram divididos entre vinte e duas 

pessoas do sexo feminino e vinte e três do sexo masculino. Das mulheres ouvidas, dezenove 

disseram ter televisão em casa e três não possuem o aparelho. Quinze possuem aparelho 

colorido e sete, preto e branco. Vinte mulheres afirmam assistir e duas não assistem TV. 

Treze assistem todos os dias; quatro, de uma a três vezes por semana; duas, de três a cinco 

vezes por semana e três quase nunca assistem à TV. Na hora de assistir, apenas uma o faz 

sozinha; quinze assistem com familiares e seis, com amigos. 

Se computado o tempo em frente à televisão, duas ficam por menos de uma hora; 

seis, entre uma e duas horas; três entre duas e três horas e nenhuma por mais de três horas. Se 

verificado o horário, uma pessoa assiste pela manhã; seis assistem à tarde; cinco, à noite e 

nenhuma de madrugada. A frequência em frente ao aparelho mostra que a TV permanece 

ligada o dia todo. Durante a pesquisa de campo, foi verificado que os públicos se alternam de 

acordo com os períodos das aulas e, à noite, todos se reúnem.  
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e se destacavam ao dirigir as rezas coletivas. Têm condição de organizar o grupo, de 
liderar e de organizar103. 

 

Se pela tradição indígena cabia às mulheres a missão de manter a família em 

harmonia, ditar o costume e serem guias tanto em vida como após a morte, então o destino 

étnico da aldeia Tekoha Añetete está fortemente comprometido tendo como janela o resultado 

da pesquisa. Por exemplo, no lugar de reunir a família para as refeições, elas preferem comer 

com o prato na mão, em silêncio e com a televisão ligada.  

Todas as respostas sobre o conteúdo das conversas, quando estas acontecem, tem o 

“tom” do colonizador. “Preocupação com a escola, dinheiro e trabalho”. As três condições são 

herança do descobridor e que também fazem parte da pauta diária das notícias exibidas nos 

telejornais. Mais uma vez fica evidenciado que a mídia, mas especificamente a televisão, 

tornou-se o sábio da aldeia. 

Pior ainda, sendo as mulheres a cátedra do lugar, não há entre os índios homens voz 

superior para contestá-las, afinal, o poder lhes foi imposto por Nhanderu, cuja existência 

ninguém duvida, nem mesmo alguém que lhes diga que a “voz televisada” é tão ou mais 

nociva que a gana do descobridor e a chibata do catequizador quando não há filtro. E, 

definitivamente, na aldeia não há filtro. 

 

 

4.2.2 Mídia e Consumo: a Televisão como Mediadora 

 

 

Quando pesquisado sobre o perfil do consumo, as respostas sobre os temas se 

dividem. Das consumidoras, vinte e uma afirmam ter visto o produto antes de comprar. 

Destas, quinze tiveram a televisão como mediadora; cinco conheceram o produto conversando 

com pessoas da aldeia; quatro, pelo rádio e três, conversando com pessoas da cidade e 

passeando. Os itens jornal, revista e internet não foram assinalados. 

 

                                                            
103 LADEIRA, Maria Inês. Espaço Geográfico Guarani – Mbya: significado constituição e uso. Maringá, PR: 

Eduem; São Paulo: Edusp, 2008. p.122. 
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4.3.1 Escrita 

 

 

A pouca formação escolar fica evidenciada nos dois grupos quando as respostas 

foram espontâneas.  Apesar de todos revelarem tropeços no idioma português, os homens 

foram os que mais estiveram distantes da grafia correta. Muitos acabaram copiando respostas 

dos quadros de assinalar para preencher o espaço. Foram eles também que deixaram mais 

respostas em branco. Os homens também se mostraram mais econômicos nas respostas livres. 

O professor da aldeia e novo cacique, João Alvez apresentou poucos acertos no português e 

também não respondeu à questão sobre “como você gostaria que fosse a sua Tekoha?”. Mas, 

sobre o que falta na aldeia, foi o mais ousado: “carros e motos”. Na lavoura do professor o 

uso de veneno é constante, apesar da proibição.  

O professor levou cerca de três horas para responder à pesquisa. Ele estava com mais 

cinco pessoas, sendo que os demais preencheram o questionário em menos tempo e com 

maior número de respostas. Dos dois grupos de estudantes, dezoito são mulheres e dezessete 

são homens. São eles os que menos frequentaram a escola: seis índios. Entre as mulheres, 

quatro que não tiveram acesso à escola e disseram: “porque não tinha jeito e não tinha 

escola”. Entre os homens, apenas um respondeu: “porque morava no Paraguai”. 

Na preferência pela diversidade dos idiomas, tanto os homens, dezoito, como as 

mulheres, dezesseis, preferem que seja ensinado o português e o guarani. Na justificativa, 

treze índios disseram “ser importante saber os dois” e oito mulheres disseram “para aprender 

a falar e escrever as duas línguas”. Entre elas, o entendimento passa pela fala e pela escrita. 

Apenas uma resposta masculina teve essa preocupação.  

Entre os homens, nove escolheram o inglês como outra opção de idioma; três, o 

espanhol; três, o português e oito não responderam. As mulheres se dividiram em: nove –

espanhol; quatro – inglês; seis – português. Três mulheres não responderam sobre a questão. 

 

 

4.3.2 Alimentação e Crença 

 

 

São os homens que lideram o número de refeições feitas ao dia. Dos vinte e três 

entrevistados, dezessete disseram fazer as três refeições; quatro, somente o café; um, somente 
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o almoço e um, somente o jantar. Das vinte e duas mulheres, quatorze fazem as três refeições; 

seis, somente o café; duas somente o jantar e nenhuma somente o almoço. 

Já as mulheres, com seis repostas, reúnem-se mais com a família na hora de fazer as 

três refeições, enquanto apenas quatro homens responderam que o fazem. Esse é um número 

infinitamente menor, se comparado aos antepassados. A nova geração, independente do sexo, 

prefere o estilo americano e tem a televisão como companhia. Entre as mulheres, oito 

disseram fazer a refeição na frente da TV e nove, com o prato na mão em qualquer lugar da 

casa. Já os homens, quatro responderam na frente da TV e doze, em qualquer lugar da casa. 

A evidência de que a tradição está prestes a ser esquecida completamente está na 

resposta. Do total, três homens e duas mulheres assinalaram “Não é costume indígena fazer as 

refeições reunidos”. Os antecessores viviam da caça de antas (maior animal da floresta) para 

poder reunir não somente família e parentes, mas toda a tribo para as refeições. O 

ensinamento da caça para as crianças era praticado com o animal. Somente era considerado 

bom caçador aquele que conseguia matar a anta com o uso do arco e da flecha, em um claro 

incentivo ao propósito de manter a tribo unida. 

Na Aldeia Tekoha Añetete não apenas a ausência de animais desfez o hábito, mas as 

construções e o aparato tecnológico podem ter contribuído para o fim das reuniões sociais 

como acontecem entre os não-índios que mantêm a tradição nas principais festas: Natal, Ano 

Novo, casamento, batizados e aniversários.  

Ainda sob o referencial histórico, o ato de se alimentar em horários pré-determinados 

e com o rigor de respostas apresentado na pesquisa revela a influência de novos hábitos. 

Antes, totalmente dependentes da caça, as refeições eram feitas somente no início da manhã e 

no final da tarde. As exceções ocorriam quando a tribo aguardava com expectativa a captura 

de um animal por todos esperado.  

Nesse caso, a refeição acontecia assim que os caçadores chegassem, não importando 

o horário. Hoje, com o consumo de alimentos prontos, poderia fixar o horário e a certeza de 

tê-los no final da tarde, no entanto, a maioria prefere as três refeições. Outro elemento 

histórico estava na condição da caça e no preparo dos alimentos. Esse relacionado à crença e à 

fé. “A comida era assada ou cozida na água quente sem sal e distribuída para todos106. Ainda 

sobre o preparo: 

 
                                                            
106 HENNERICH, Juçara Elza. Olhares de guarani para guarani. Guarapuava: Ed. da Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná, 2007. p.92. 
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O alimento Guarani era preparado pelas mulheres da aldeia que providenciavam a 
mistura e pelos homens que providenciam as carnes, seja caça ou pesca. (...) o 
alimento era preparado na casa de reza, principalmente a torragem e a soca do 
milho, e posteriormente distribuído para o restante da comunidade. As refeições 
eram feitas uma pela manhã e outra pela tarde, quando começava a escurecer.107 

 

Sobre a caça, alguns animais eram poupados. Outros somente em extrema 

necessidade eram mortos. Entre os sagrados estão a lontra – considerada “o soldado das 

águas”. Era preciso pedir licença aos espíritos para serem caçados”108 – e o queixada (Koxi). 

A espécie, semelhante a um suíno, está sempre em bandos e cada grupo tem um líder. Para os 

índios, é o líder que reflete a luz e o calor do Deus todo poderoso (Nhanderu retã) e sua carne 

só pode ser cozida para os “eleitos”, mas após o corpo do animal esfriar. 

 
Este calor é igual ao calor que os Mbya etei adquirem durante as rezas. Por isso 
quando o koxi é morto o caçador deve esperar um tempo até o corpo esfriar se ele 
não quiser ser contagiado pelo calor de Koxi. (...) essa energia é tão forte que 
preparar sua carne ainda quente, para comer, pode ser fatal109. 

 

Outra restrição na alimentação estava em não servir carne de jacutinga, jacu e 

nhambu para os mais jovens, sendo que somente os mais velhos poderiam se alimentar. O 

motivo era que as três espécies abandonam o filhote no ninho, e os jovens, ao comerem, 

poderiam “contrair tal comportamento”. Para as crianças eram servidas pequenas aves como a 

urui (galinha silvestre) e o maino (colibri) “para que essas aprendessem a controlar a fome 

desde pequenas, comer pouco110”. 

 

 

4.3.3 Diálogos, Preocupações e a Mulher 

 

 

A maioria, tanto homens como mulheres, faz as refeições enquanto assiste à 

televisão. Os homens são os que mais preferem ficar em silêncio, sete, enquanto as mulheres 

apenas quatro. Entre eles, os assuntos quando não estão direcionados a comentar as notícias 

da televisão, estão pautados nos problemas envolvendo a escola, o trabalho e dinheiro. 

                                                            
107 HENNERICH, Juçara Elza. Olhares de guarani para guarani. Guarapuava: Ed. da Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná, 2007. p.92. 
108 Ibid., p.60. 
109 LADEIRA, Maria Inês. Espaço Geográfico Guarani – Mbya: significado, constituição e uso. Maringá, PR: 

Eduem; São Paulo: Edusp, 2008. p.190. 
110 Ibid., p.188. 
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Enquanto os homens se mostram mais concentrados em alguns afazeres, as mulheres 

são mais dinâmicas. E, em algumas atividades antes essencialmente masculinas, também nas 

aldeias a figura da mulher aparece como líder – em algumas já ocupam o cargo de cacique, 

como é o caso de Guarapuava. Outro exemplo está no esporte. Enquanto onze mulheres 

preferem a atividade após o término das aulas, entre os homens apenas cinco optam por uma 

atividade esportiva. 

Elas em maior quantidade preferem a visita aos amigos, ou ficar em casa em outros 

afazeres. São os homens que preferem a televisão a sair de casa, e são elas que assistem mais 

e permanecem mais tempo na frente do aparelho. É possível afirmar que a extinção da caça e 

o pouco cultivo da terra tornou o homem com maior tempo e este está sendo direcionado para 

a mídia. Já as mulheres permanecem com as atribuições da casa e dos filhos. 

Mas a maioria preferiu não responder sobre os motivos que os fazem ir até a cidade. 

Quem o fez, enumerou as compras como opção. É comum na aldeia o uso do transporte 

escolar para ir e retornar da cidade. Nos finais de semana, a maioria fica na aldeia, e parece 

ser neste dia – o domingo – quando grande parte das atividades acontece. Entre os afazeres 

eles enumeraram: lavar roupa, ajudar em casa, jogar bola, fazer comida, receber visitas, andar 

pela mata, pescar, caçar, ler (dois homens) e assistir à televisão. Neste último, os números 

ficaram assim: seis homens e duas mulheres. 

 

 

4.3.4 Consumo 

 

 

Apesar de estarem menos tempo em contato com a mídia, são as mulheres que 

afirmam em maior número já terem visto o produto antes de decidirem comprar. Das vinte e 

duas, apenas uma responde que não. O meio foi a televisão para quinze delas. Já entre os 

homens, quatorze responderam que sim e dez tiveram também a televisão como referência. 

Enquanto as mulheres se deixam influenciar pelo preço, quinze delas; pela qualidade, onze, e 

pela marca, sete, os homens decidem pela compra levando em consideração primeiro o preço, 

dezessete deles; pela marca, nove, e pela qualidade, três. No entanto, são as mulheres, dez 

delas, as mais movidas “pela mídia da TV”, enquanto entre os homens são apenas dois. 

Quando a escolha passou pelo critério do consumo enquanto costume na aldeia, apenas dois 

homens e cinco mulheres responderam afirmativamente à questão. 
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É necessário ressaltar que a palavra “costume” foi empregada aqui como tendo 

referencial étnico, mas sem ter sido explicado. Isso pode fazer com que os entrevistados, 

diante da invasão dos produtos, acabem considerando como “costume” um fogão a gás de 

quatro bocas, a geladeira, a máquina de lavar roupas.  

Os homens foram os menos criativos e os que responderam em menor número a 

questão “Se você fosse fazer uma propaganda, qual produto escolheria para divulgar?”. 

Apenas dez responderam, conforme segue: objeto de pesca – dois; geladeira – dois; bola, 

calça, comida, perfume, produtos indígenas e a escola da aldeia – um para cada item. Já entre 

as mulheres, quinze delas responderam. Com duas preferências foram citados: 

eletrodomésticos, comida, maquiagem, brincos, calçados e perfumaria. Com uma: pica-pau, 

roupas e brinquedos.   

Na preferência pelos canais de televisão, os homens dividem-se empatados entre 

Globo e Record, com dezoito citações cada. Treze deles indicaram o SBT como canal 

preferido. Já entre os programas, quinze preferem desenhos animados; treze, filmes e oito, 

novelas. O esporte aparece em quarto lugar com cinco citações. 

As mulheres preferem a Record, com dezessete; a Globo, com quinze, e o SBT, com 

quatorze. Entre os programas: desenho animado e novelas, empatados com dezesseis, e filmes 

em terceiro, com quinze. O item “Programas de esporte” teve apenas uma indicação. 

 

 

4.4 ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE 

 

 

Além do Mapa sobre o Consumo Cultural da Aldeia, a pesquisa envolveu uma 

entrevista em profundidade tendo como foco a televisão, da qual participaram o índio mais 

velho da aldeia, Aleixo Bogado, cento e quinze anos; o pajé benzedor, Lírio Chamorro, 

oitenta e um anos; Dionísia Chamorro, setenta e um anos; o pajé rezador, Luiz Carlos 

Coronel, cinquenta e nove anos; a mulher do atual cacique, Lorenza Chamorro Alves, trinta e 

quatro anos, e Graciela Alvez, dezessete anos. O encontro na casa de Lírio e Dionísia 

Chamorro foi no dia 10 de setembro, às onze horas.  

Naquele momento a caminhonete da Fundação Nacional do Índio (Funai) levava 

mais um morador para o hospital. Em janeiro, o surto de varicela havia atingido os netos que 
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moravam com o casal, e uma das netas havia sido vítima de picadas de abelha, também levada 

para o hospital. 

O cargo de pajé curador da aldeia não tem evitado que a família de seu Lírio 

Chamorro fique doente e também escape do atendimento do Posto de Saúde da Aldeia e dos 

hospitais da região. No dia 13, às dez horas, a caminhonete da Funasa levava mais um neto 

para o hospital. Ele havia passado a noite com febre e tosse.  

A presença dos agentes parecia incomodar Chamorro, que queria saber 

antecipadamente o que fariam com a criança. A nora de Chamorro parecia também irritada, 

mas era com a insistência do pajé curador em reter o veículo por mais tempo. Ao final de uma 

conversa em guarani intermediada pelo agente, o índio Julinho, o carro deixa a casa com a 

criança e a mãe no interior do automóvel e desaparece na estrada. 

Questionado se estava disposto a conversar, ele respondeu que seria indiferente e que 

sua mulher responderia a maioria das perguntas. Antes de morar na aldeia, Chamorro e a 

mulher Dionísia viveram no Mato Grosso, em uma fazenda de gado leiteiro, motivo que fazia 

com que o casal entendesse e falasse fluentemente o português. Mesmo assim, o pajé pouco 

falou. Mostrou-se irônico, preferindo falar em guarani com a mulher. Ela, quando questionada 

sobre a resposta, evitava ser fiel à fala do marido. 

 
Pergunta – Hoje para saber o que acontece na cidade vocês assistem pela TV. 
Se não tivesse a TV, seria como? 
Chamorro – Não sei. 
– E dona Dionísia, se não tivesse a TV como se informavam? 
Dionísia – Com visita. 
– Hoje o que a senhora gosta de fazer? 
Dionísia – Comida, lavar roupa, tudo, queijo... 
– E o senhor gosta de fazer o quê? 
Chamorro – Ficar sentado, tomando tererê. 
– Esse é esperto, sentar, tomar tererê e assistir TV, não é? 
Chamorro – Sim e dormir também. 
[Digo “se pudesse faria o mesmo” e eles riem aprovando o modo de vida]. 

 

“Quando eu tinha doze anos minha mãe me deu um remédio caseiro que era para não 

ter filhos, mas se eu quisesse ter eu tinha de tomar outro para ter filhos, mas eu ainda não 

quero ter filhos”, diz a jovem Graciela Alvez, dezessete anos, casada há um. Ela tem no corpo 

três tatuagens: uma do grupo KLB, a outra com o nome de um homem que não é o marido e 

na coxa esquerda a tatuagem com o nome da irmã que ela mais gosta. 

A família de Graciela chegou à aldeia quando ela tinha seis anos. Hoje, aos 

dezessete, ela representa a primeira geração de adolescentes do lugar. Carrega a 
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responsabilidade de suceder o legado indígena cada vez mais desconfigurado.  Casada, mora 

com os pais, irmãos, cunhadas e sobrinhos. Um deles, Inácio, doze anos, refere-se a ela como 

“gorda”, devido ao excesso de peso. 

Quando questionada sobre qualquer assunto, inicia as frases com “olha, eu não me 

incomodo”. Ela fala fluentemente o guarani, português e espanhol. Destaca-se entre o grupo 

de meninas da mesma idade pelas ideias. Ao contrário da maioria, não quer filhos. “Eu quero 

criar os meus filhos, e agora estudando não poderia criar eles”. Usa tatuagens no corpo e diz 

“amar” o grupo KLB e suas canções melosas sobre garotas maravilhosas e apaixonadas. 

Quer ser professora de história, e a ideia de escrever romances tendo como cenário a 

aldeia faz com que ela se esforce em ir à aula na escola de Diamante do Oeste, onde cursa a 

sexta série. Ela se ofereceu para acompanhar a pesquisa, mas tornou-se extremamente 

atenciosa com as entrevistas, principalmente nas traduções. Seu encontro com o sogro, o seu 

Aleixo, cento e quinze anos, foi simbólico. Ali havia uma diferença de quase cem anos entre 

as duas gerações. 

 
Pergunta – Hoje quando você assiste à televisão e percebe que ela traz um 
universo que não é indígena, o que você pensa?  
Graciela – Como assim? 
– Tanto a novela como os programas não focam o índio diretamente e nem têm 
o índio como elemento principal, apesar da grande população indígena. 
– Eu não me incomodo de assistir TV e não ver os índios. 
– Mas você gostaria de ver o índio mais presente e com maior autoridade?  
– Eu gostaria de ver, mas... 
– Foi você que respondeu o questionário e escreveu que quando o índio aparece 
na TV ele é representado como sendo “burro”? 
– Não é como burro, mas às vezes eu acho isso, nas novelas eles protagonizam os 
índios e às vezes eles fazem uma coisa que os índios não fazem. 
– Por que você acha que eles colocam o índio assim? 
– É por falta de conhecimento. Porque que eles não vão conhecer mais antes de fazer 
essas coisas, porque a gente assiste e gosta da novela, mas ofende os índios. 

 

 

4.5 OS SEM-MÍDIA 

 

 

Somente o pajé Luiz Carlos Coronel, cinquenta e nove anos, e o ancião Aleixo 

Bogado, cento e quinze anos, não possuem televisão, não ouvem rádio e também não leem 

por serem analfabetos. O primeiro conta já ter assistido à televisão “na casa dos outros 

índios”, quando ele vai fazer visitas, mas não quer o aparelho em casa. Acredita que os jovens 
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estão trocando a crença pela televisão. Seu Aleixo descreve a televisão como um estorvo na 

hora de dormir e o rádio como “gastador de energia”. 

 
ENTREVISTA I: 
Hoje tudo é diferente por causa que a gente já se acostumou a comer muita coisa do 
português: pão, arroz, sal... Antigamente não existia nem sal e a gente não sabia o que 
era pão. Hoje já sabemos disso, tudo é diferente. A gente está usando roupa e 
calçados. Eu acho que pelo que vejo vai ser muito difícil a gente voltar no mesmo 
sistema de antigamente. Pajé da Aldeia Tekoha Añetete, Luiz Carlos Coronel – nome 
de batismo Kuaray – significado Sol.  

 

O tempo por volta das quinze horas de quarta-feira, dia 10 de setembro, ameaçava 

chuva. O sol ardia em seus quase vinte e cinco graus, apesar de a semana ter começado com 

temperatura de cinco graus ao amanhecer. A decisão de entrevistar em profundidade o pajé 

Luiz Carlos Coronel, cinquenta e nove anos, aconteceu durante a viagem a Foz do Iguaçu com 

os alunos, no dia anterior. Sua resposta à pergunta sobre a imagem dos índios na vitrine do 

Ecomuseu de Itaipu alertava para um universo que deveria ser explorado.  

Ao chegar ao casebre, a sensação era de estar pisando na “Terra de Robinson 

Crusoé”111. A ‘casa’ foi erguida com galhos de árvores, coberta com capim e palha de milho, 

e as paredes, agarradas em restos de lona e taquaras, tinham como escudo uma faixa de mata, 

isolando o morador do resto dos mil e setecentos hectares da aldeia. Dentro da casa não havia 

nada, nenhum móvel, nenhum eletrodoméstico, nada, apenas as paredes e o telhado de capim. 

Coronel estava terminando de colher a safra de milho. Eram aproximadamente 

sessenta sacas do alimento que estavam sendo estocadas embaixo de uma lona preta para 

evitar umidade e o ataque de animais, especialmente galinhas e patos. Os grãos serviriam para 

fazer canjica e bebida. Vestido com uma camisa preta longa e larga, como se fosse uma 

túnica, e calça do mesmo tecido, ele estava suado. As palhas e o pó do milho estavam 

acumulados na pele molhada do pescoço. 

A sensação de ver aquele pó ali trazia desconforto. Com os ombros levemente 

curvados para frente, ele carregava no semblante aquele mesmo olhar, observado pela 

primeira vez durante a viagem. (ver Diário de Campo II). Na frente da casa, uma espécie de 

                                                            
111 A Vida e as Estranhas Aventuras de Robinson Crusoé (1719), romance célebre de Daniel Defoe (1660-1731). 

Defoe inspirou-se na história verídica de um marinheiro escocês, Alexander Selkirk, abandonado, a seu 
pedido, em uma ilha do arquipélago Juan Fernández, onde viveu somente de 1704 a 1709. Robinson Crusoé 
herda desta história o mito da solidão, na medida em que, depois de um naufrágio do qual é o único 
sobrevivente, vive sozinho durante vinte e oito anos, antes de encontrar a personagem Sexta-Feira. O romance 
simboliza a luta do homem só contra a natureza, a reconstituição dos primeiros rudimentos da civilização 
humana, testemunhada apenas por uma consciência e dependente de uma energia própria.  
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‘mesa vazada’, por ter sido construída com ramos de árvores separados por cerca de cinco 

centímetros, onde havia vários utensílios de cozinha, entre eles uma panela preta. 

 

 
Figura 7. Pajé Luiz Carlos Coronel com a família em frente a casa onde mora. 
Fonte: Sônia Inês Vendrame – 10 de setembro de 2008. 
 

Dentro da panela, um peixe frito estava espetado com um ferrinho que o mantinha 

suspenso. No fundo da panela, o óleo era o resultado da fritura do peixinho e que seria usado 

para outros alimentos. Um olhar sobre aquele peixinho fez com que o pajé explicasse: “a 

gente só usa óleo do peixe, nada mais”. Nesse momento, uma reflexão sobre a dificuldade que 

ele enfrenta em pescar, uma vez que não há criação da espécie na aldeia, e os rios ficam 

distantes de onde ele mora. Próximo da entrada da casa, o fogão, que se resumia a quatro 

troncos de lenha acesos. O calor das brasas e a fumaça ajudavam a manter longe os animais 

domésticos. 

Nada ali denunciava a presença de banheiro. Não havia também luz elétrica, apesar 

de a rede passar pela propriedade para abastecer a vizinhança. Uma torneira apontava para a 

presença de água encanada. A clareira aberta na mata era de cerca de cinquenta metros 
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quadrados, o resto era vegetação fechada, fazendo com que o calor fosse amenizado. O canto 

de pássaros era o único ruído no local. 

A mulher do pajé chamava a atenção pela beleza. Cabelos negros, longos e a pele 

perfeita. Os dentes brancos iluminaram o rosto quando ela riu para o comentário: “a senhora é 

muito bonita”.  Durante a entrevista com o pajé, ela continuou a tirar a palha do milho, 

acompanhada da filha de treze anos e de um menino de cerca de quatro anos.  

 
Pergunta – Como pajé, o senhor tem poder. Esse é o mesmo poder dos pajés de 
antigamente? 
Pajé Luiz Carlos Coronel – Acho que sim. 
– Mas e os índios de hoje reconhecem isso? 
– Tem algum que tem na ideia, no pensamento assim, e eles sabem o que é o pajé, 
mas hoje em dia as piazadas [crianças e adolescentes], para eles a gente não é mais 
nada, né?  
– O que está fazendo para que eles já não vejam esse poder no pajé? 
– É por falta de a gente educar o filho. 
– O senhor acha que a televisão poder ser um dos motivos deste 
distanciamento? 
– Sim. 
– Por que o senhor não tem luz e nem televisão aqui, uma vez que a rede passa 
aqui na frente da sua casa? 
– É por que esse tipo de TV e esse tipo de luz, como tem muita energia, isso serve 
para atrair os raios enviados por Nhanderu. Ele puxa muito. Se ele estourar acaba 
tudo. 
– E esse raio é o quê, aviso de Tupã? 
– É por que a gente tá abusando e o Nhanderu vê isso. E se a gente tá abusando, 
então se é Deus e do poder de Deus a gente não se escapa, mas nem, nem um 
pouquinho. Então o que o Deus disse vai acontecer. Então só a pessoa que fala as 
coisas e eles não acontecem, mas com Deus não, ele não é assim o Nhanderu.  
– Como é o Nhanderu? 
– Ele tem força demais. 
– O senhor já assistiu à TV? 
– Sim, algumas vezes, quando eu vou nas outras casas, a gente pode olhar assim. Eu 
acho bom assim. 
– O senhor gosta, mas não quer ter em casa? 
– Não. 

 
ENTREVISTA II: 
Se a gente se casar e separar o tempo todo, a gente encontra uma última flor que tem 
lá no fundo e a gente se separa de novo, aí não tem mais outra flor. Índio Aleixo 
Bogado, 115 anos.  

 

Eram nove horas e trinta minutos do dia 10 de setembro quando chegamos à casa do 

seu Aleixo Bogado, cento e quinze anos. Ele é o índio mais velho da Aldeia Tekoha Añetete. 

E não há também registro de outros com idade superior nas tribos do Paraná. Naquele 

momento, utilizando um balde de cor azul, ele colocava água em uma das cinco mudas de 

erva-mate. A planta demora cinco anos para produzir folhas, podendo-se deduzir que o seu 

Aleixo aposta em um futuro longo ainda.  
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Figura 8. Seu Aleixo abre a porta da casa. Ele faz parte do grupo que rejeitou o modelo de casa construída com 
tijolos e cimento. 
Fonte: Sônia Inês Vendrame – 10 de setembro de 2008. 

 

A erva-mate é símbolo de saúde e fé na aldeia. No ritual do Ano Novo – quando 

acontecem os batizados (ikarai) das crianças e dos alimentos –, a planta é um dos elementos 

principais consagrados. Os índios homens se apresentam na Casa de Reza (Opy) carregando 

os galhos. As índias carregando a erva-mata triturada, como relata o índio Nilson Florentino, 

da aldeia Guarani Palmeirinha. 

 
O batismo é realizado na época de outubro a janeiro porque neste mês é época mais 
quente e época de colheita (...) No primeiro dia são os homens que batizam a erva-
mate. Cada família prepara um feixinho desta erva para cada filho e também para os 
presentes de outras aldeias que comparecem à cerimônia. No segundo dia são as 
mulheres que batizam a erva. Elas levam a erva seca para socar no pilão, depois de 
moída a erva-mate é colocada em um potinho feito de cabaça (porunga) e a 
cerimônia então é feita pelas mulheres sob o comando do xamói (pajé) 112. 

 

                                                            
112 HENNERICH, Juçara Elza. Olhares de guarani para guarani. Guarapuava: Ed. da Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná, 2007. p.122. 
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O mesmo relato sobre a importância da erva-mate na cultura Guarani foi registrado 

por Ladeira, ao estudar os hábitos dos Guarani que habitam o Paraguai, a Argentina e o Brasil, 

na região dos Estuário do Prata,  conhecida também como Bacia do Prata, envolvendo os rios 

Paraná, Paraguai e Uruguai. 

 
No final do inverno (ara yma), sempre vem uma ventania (yvytu vaekue), 
anunciando os tempos novos. Nesse momento de passagem de um tempo/estação a 
outro, costumam realizar o (kaa nhemoingüe), o batismo das folhas do mate, ritual 
realizado na Opy se intensificará e, com isso, o uso da erva-mate, o que pede o ritual 
de nhemoingüe. Se nessa época houver, no Tekoha, crianças ou adultos que 
precisam receber nomes, estes podem ser revelados, realizando-se conjuntamente o 
ritual da benção (nheemongarai) 113. 

 

Cada muda da planta estava coberta com ramos de ervas daninha que o centenário 

havia capinado, um modo natural de proteger a plantinha do sol. No entorno da casa, como 

narrado no Diário de Campo114, o plantio de milho cerca o local. As batatas, melancia e o 

quiabo haviam sido devastados pela geada do final de agosto, motivo também que fazia com 

que seu Aleixo reforçasse a cobertura da erva-mate.  

Durante a conversa de cinquenta minutos, um misto de alegria e reflexão cercou o 

ambiente. Como presente (regalo), Aleixo pediu comida. Apesar de esperar por outra coisa, 

somente foi possível entender a veemência do apelo ao retornar final da tarde com uma caixa 

de alimentos, entre eles peito de frango, e compreender que a ausência de dentes dificultaria o 

processo. 

O velho índio estava sentado na ‘varanda’ da casa tomando tererê com um dos filhos. 

Ao perceber o retorno, levantou-se e veio ao encontro. Com os alimentos sobre um banco, ele 

batia com as mãos e repetia: Lindo! Lindo! Com os pés enfiados nas sandálias estilo 

‘franciscana’, ele dava pequenos pulinhos, era uma crianças animada com o regalo. 

Ao levar o mantimento para a cozinha da casa, foi possível perceber a urgência. 

Sobre uma mesinha havia uma bandeja de palha e, no interior, onde deveria repousar 

alimentos, apenas um martelo, nada mais. Nas prateleiras, a marca de que há muito nada era 

colocado lá. A realidade denunciava que, ao contrário do já escrito e também dito sobre a 

necessidade de respeitar os xamói (velhos) da tribo, isso já não existe mais na aldeia. 

                                                            
113 LADEIRA, Maria Inês. Espaço Geográfico Guarani: significado, constituição e uso. Maringá, PR: Eduem; 

São Paulo: Edusp, 2008. p.173.  
114 Diário de Campo realizado entre os dias 31 de dezembro de 2007 e 7 de janeiro de 2008, como primeira etapa 

do projeto de pesquisa (ver apêndice A). 
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Seu Aleixo está apenas no discurso das autoridades da aldeia “como o índio mais 

velho da tribo”, mas na prática ele é um velho esquecido na cabana perto de uma Opy que 

ninguém frequenta, vivendo de lembranças que serão enterradas com ele. 

  
Pergunta - Por que o senhor não tem TV? 
Aleixo Bogado – Porque eu durmo mais tranquilo. Eu não preciso de televisão.  
– O senhor ouve rádio?  
– O rádio gasta muita energia, ouço só às vezes, mas não todo o dia. 

 

 
Figura 9. Seu Aleixo dorme na rede e a casa não tem assoalho. O menino Inácio é o intérprete da entrevista. 
Foto: Yassine Armad Hijazi – 10 de setembro de 2008. 
 

 

4.5.1 Peixe, Erva-Mate e Fogo 

 

 

Foi na casa dos “sem-mídia” que encontravam-se os sinais mais fortes da tradição 

indígena. Eles estavam presentes na alimentação: peixe, fogo e a erva-mate. Também o modo 

de usar os três elementos mantinha-se intacto. O peixe da casa do Coronel era para a fritura e 

para a produção do óleo para coser outros alimentos. A erva-mate do seu Aleixo é usada como 

símbolo de prosperidade e longevidade. 
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O fogo para cozinhar os alimentos era o tradicional. Uma fogueira feita no meio da 

casa, com galhos de arvores. Na casa de seu Aleixo, uma placa de ferro apoiada em tijolos 

servia para colocar as panelas sobre a chama. Já na casa do Coronel, o processo era mais 

rústico ainda. Um tripé feito de madeira era colocado sobre as brasas e a panela pendurada em 

um arame balançava sobre o calor. 

Nas residências mediadas, só havia fogão à lenha nos chamados puxadinhos115. 

Nelas, o tradicional foi substituído por fogões a gás. A marca dos eletrodomésticos atendia 

aos apelos publicitários: Brastemp, Continental, Wallita. 

 
 

4.6 DIFERENÇAS E APROXIMAÇÕES ENTRE OS GRUPOS 

 

 

4.6.1 Recepção dos Sem-Mídia 

 

 

Os sem-mídia, seu Aleixo e o pajé Coronel, sempre foram encontrados fora da casa, 

em pequenos afazeres. Eram eles que vinham ao encontro, atraídos pelo barulho do motor do 

carro. Nas casas sem televisão, sempre havia bancos para sentar do lado de fora e estes eram 

imediatamente oferecidos, em um convite para ficar. O gesto indicativo acontecia 

imediatamente após o cumprimento, quando as mãos eram apertadas. 

Havia bom humor e disposição para mostrar detalhes sobre a criação de animais e o 

plantio de alimentos. No entorno das casas, maior fartura. Na casa do seu Aleixo havia duas 

safras de milho plantadas. A primeira estava no período de granamento, sendo que ainda 

restavam algumas espigas da safra anterior dentro da casa. O segundo plantio estava com uns 

quatro centímetros. A técnica permite ao morador ter o alimento o ano todo, principalmente 

para o consumo do milho cozido em espigas. 

Na casa do seu Aleixo, nas três ocasiões de visita, em janeiro, setembro e outubro, 

sempre havia novas culturas como batata, melancia, quiabo ou mandioca. Entre os animais 

domésticos, muitas galinhas e patos. Todo o entorno da casa estava completamente limpo, 

sem a presença de ervas daninhas ou lixo. Seu Aleixo mora em uma das casas feitas no 

                                                            
115 Casas construídas pelos índios próximas às residências de alvenaria entregues pelo governo, conforme 

relatado no Diário de Campo (ver apêndice A). 
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segundo projeto, que é de madeira. O fogo está sempre aceso no meio da cozinha com chão de 

terra.  

Nas conversas, seu Aleixo fala dele, de suas experiências e seus comparativos partem 

da vivência pessoal e se estendem para os demais, tendo como referencial a própria aldeia. 

Seu isolamento não é territorial, mas provocado pelo abandono da tribo. 

 
Pergunta – O senhor gosta de morar nessa casa? 
[Antes de responder ele pensa muito]. 
Bogado – Sim. 
– O senhor gostava mais daquela coberta com capim e palha? 
[Ele ri e diz]: 
– Só tem essa mesma. Eu só tenho essa mesma porque eu moro sozinho e não tenho 
mulher. Eu não quero mais mulher, eu quero morar sozinho. 
– A que o senhor atribui o fato de estar com 115 anos? 
[Ele ri muito, parecia esperar pela pergunta]. 
– Eu não coloco na minha cabeça o fato de ter essa idade. Eu penso em viver apenas 
porque ainda tenho filhos e filhas. 
– Onde estão os seus filhos? 
– O meu filho mora aqui perto. 
– O neto do senhor é o marido dessa moça que se chama Graciela. O senhor 
sabe disso?  
[Ele olha para a menina que é minha tradutora e parece surpreso e feliz]. 
– Eu não sabia. Qual dos meus netos?  
– O nome dele é Gelson. 
– Ah! Aquele que morava comigo. 
– Sim, aquele. Eles ainda não têm filhos e já estão casados há um ano. 
[Ele ri antes de responder. O corpo miúdo parece ainda mais frágil]. 
– Eu vou falar uma coisa: casar é uma coisa, a gente tem de casar só uma vez. Se a 
gente casar tem de respeitar. Não sair assim, para ver uma pessoa mais bonita e já 
briga. 
– O que o senhor acha dos casamentos de hoje, onde as pessoas se separam o 
tempo todo? 
– É por isso mesmo que a gente tem de pensar antes de casar. Se a gente se casar e 
separar o tempo todo, a gente encontra uma última flor que tem lá no fundo e a gente 
se separa de nova, ai não tem mais outra flor. 
[Todos aplaudem a fala do seu Aleixo: Graciela, Inácio, Rosalina e eu. Ele ri, está à 
vontade, e nesse momento percebo que ele volta a sentir-se com a real importância 
que detinham os velhos (xamói) na tribo]. 
– O que o senhor quer de presente para eu trazer para o senhor? 
– Eu quero alimento, qualquer coisa para comer. Eu não recuso nenhuma ajuda de 
comida. Pode trazer o que você quiser, mas que dê para comer. 

 

Quanto ao comportamento receptivo, na casa do pajé Luiz Carlos Coronel os filhos 

estavam sempre com ele. Havia carrinhos de madeiras pelo chão. Durante a entrevista, o filho 

menor por diversas vezes se aninhou no colo do pai. Ao deixar o local, brincava com galhos 

de árvores e as espigas de milho. Muito sujos revelavam que a terra era a fonte de recreação. 

Coronel é mais apegado à espiritualidade, diz temer pela reação de Nhanderu (Deus) 

diante do comportamento humano. Se comparado ao pajé curador Lírio Chamorro, que tem 
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em casa duas antenas parabólicas, pouco os aproxima. Seu Lírio não fala, apenas assiste à 

televisão. Como narrado no Diário de Campo, ele tem em casa uma cadeira no estilo 

espreguiçadeira onde se acomoda para passar o dia assistindo aos canais. 

 

 

4.6.2 Recepção dos Com-Mídias 

 

 

O primeiro aviso de que as casas estão equipadas com tecnologia de recepção está ao 

alcance dos olhos. As esféricas antenas parabólicas apontam para a direção da cidade, onde 

está a torre mais próxima. 

Nas casas mais afastadas, as antenas para captar as ondas também para o rádio são 

muito altas. Em seguida, do som do interior das casas, onde o aparelho faz companhia para os 

moradores, bombardeando o modo de ser fora da aldeia. 

 

 
Figura 10. O universo que compõe as programações da televisão está na casa do índio. 
Fonte: Sônia Inês Vendrame – 4 de janeiro de 2008. 
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Figura 11. (...) como as propagandas da novela e dos produtos para redução de peso. 
Fonte: Sônia Inês Vendrame – dia 4 de janeiro de 2008. 
 

Os moradores se dividem entre dentro de casa ou no máximo na varanda, de onde é 

possível também assistir à televisão. A recepção para quem chega em nada lembra o primeiro 

grupo. Não há convite para sentar. As crianças são as primeiras a desaparecer, sobrando para 

os adultos a tarefa de conversar. Eles, por sua vez, o fazem, mas economicamente. Parecem 

sempre com pressa, apesar de não estarem com nenhuma atividade aparente. 

A retração das crianças somente é quebrada com o oferecimento de algo em troca, na 

maioria das vezes alimentos. Quando a barreira é quebrada, fica difícil permanecer anônimo. 

Elas passam a investir ostensivamente. Chamam a atenção, mostram que estão ali. Se recebem 

alimentos, a gula sobre os pratos impressiona. Cada uma parece temerosa de que não irá 

sobrar nada. 

Como brincadeira, uma delas era a de carregar os irmãos menores em um carrinho de 

bebê. O mato e as péssimas condições de acesso não impediam que eles corressem como se 

imitassem carros de fórmula um. Bichos de pelúcia e todas as espécies de brinquedos de 

plástico estão espalhados na casa e ao redor dela.  
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Entre os jovens, há uma preocupação sobre a imagem. São vaidosos apesar da 

extrema pobreza. Quando convidados a conversar, eles parecem se encolher e lembram o 

comportamento dos de fora da aldeia. Andam em grupos, meninos separados das meninas, e 

quando se encontram as brincadeiras são apenas verbais. Eles conversam e riem o tempo 

inteiro. 

Quando eles não estão falando em guarani, o repertório possui palavras introduzidas 

por meio da televisão, entre elas modismos e gírias. Temas como método anticonceptivo 

parecem normais entre eles. Ao se comportarem, conforme descrito, mas por meio do 

consumo, chamam a atenção sobre si mesmos, se fazem iguais aos não índios, mesmo estando 

em uma reserva onde somente é possível estabelecer morada se houver laços de sangue 

indígena.  

Olhar para cada um individualmente como será feito a seguir na entrevista com a 

jovem Graciela Alvez, dezessete anos, ou observá-los em grupo, nos remete ao desafio 

descrito por Sílvia Helena Simões Borelli e Rose de Melo Rocha ao investigaram o modo de 

vida dos jovens urbanos no “Juventude, midiatizações e nomadismo: a cidade como arena”.  

As autoras alertam para os riscos de confusão que podemos provocar quando nos 

propomos a desfazer o nó provocado pela “interface” entre o que é “ser jovem”, ter como 

‘carro’ a mídia e a ‘estrada’ como consumo. Neste trabalho, os três elementos são envolvidos: 

jovens, mídia e consumo, mas com um diferencial, em uma aldeia. 

Eles refletem todo o “universo corpo” descrito pelas autoras: 

 
Corpos juvenis estampando na cena urbana [aldeia] existências nômades. Corpos 
juvenis, percebendo-se às vezes em uma irremediável deriva, transmutam-se 
também em verdadeiras máquinas de guerra, na agressão cega, na estetização do 
risco. Corpos em choque, em transe em êxtase. Corpos que se encontram em 
movimento, aos choques, em fluxo. Corpos paralisados, na incerteza do futuro, na 
opressão e ausência de perspectivas a serem concretamente vividas no presente. 
Corpos juvenis em contato, reinventando a cidade [aldeia], ocupando o espaço 
urbano [aldeia], marcando-o com suas inscrições, suas festas, sua ruidosidade, 
fazendo a aridez urbana [aldeia] um “lugar seu”116. 

 
Pergunta – O que você mais gosta de fazer aqui na Aldeia? 
Graciela Alvez – Eu gosto de tomar banho no rio, pescar, ir no mato. Aquela 
menina que mora ali, ela morava comigo também quando a gente não era casada. 
Era só a gente que ia trazer a lenha para casa. Ela, eu e a minha irmã íamos no mato 
para brincar. A gente fazia de tudo. 
– E hoje em dia dá para tomar banho no rio? 

                                                            
116 COMUNICAÇÃO, MÍDIA E CONSUMO. São Paulo: Escola Superior de Propaganda e Marketing. v. 5, n. 

13, jul. 2008. p.27-40. 
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– Às vezes, porque quando chove o rio fica muito sujo e ele fica grande, cresce, por 
isso quando chove não dá para tomar banho. 
– Fora tomar banho no rio, o que mais você gosta de fazer? 
– Eu gosto de passear nos amigos. 
– E você gosta de ir à cidade? 
– Eu gosto de ir, mas é para estudar, não para passear. 
– E se fosse para morar na cidade? 
– Não, eu não gostaria. 
– Nunca pensou em morar na cidade? 
– Nunca pensei. 
– A maioria das meninas índias da sua idade conta que gostam de ir à cidade 
para ver o shopping, de ir ao cinema, andar de carro. Por que que você não tem 
essa vontade? 
– Não, eu sempre digo que dinheiro não é tudo. Tem o costume de vocês, das 
meninas brancas de gostar do shopping. Então aqui na aldeia as meninas gostam de 
ir. 
– E agora casada não vai mais? 
– Sim, às vezes a gente combina de ir pescar com ela. 
– Você casou com que idade? 
– Com 16 anos 
– Vou perguntar, mas se você se sentir incomodada não precisa responder. 
Para não termos filhos tomamos anticoncepcional, usamos camisinha. Você faz 
isso? 
– Não. 
– Como você faz para evitar filhos? 
– Quando eu tinha 12 anos minha mãe me deu um remédio caseiro que era para não 
ter filhos, mas se eu quisesse ter eu tinha de tomar outro para ter filhos, mas eu ainda 
não quero ter filhos. 
– Você lembra como era esse remédio? 
– Não. 
– Hoje você tem 17 anos e ontem você disse que não pensa em ter filhos. Por 
que tomou essa decisão? 
– É assim, eu estudo e penso em trabalhar também, mas ter filhos não, não agora. Se 
eu estudar e o pai trabalhar quem vai cuidar do meu filho, assim não vai dar. 
– E o que o seu marido acha de você não querer filhos já que o costume 
indígena e ter filhos logo após o casamento? 
– Ele não fala nada assim. Ele acha estranho, mas essa é minha vontade então vai 
fazer o quê. 
– E a sua mãe? 
– Ela só pergunta por que eu não quero ter filhos logo, só isso. 
– Como você teve essa ideia de não querer filhos agora e a percepção de que 
você quer criá-los? 
– Vou dizer uma coisa: eu gosto muito de criança, eu quero ter filhos, mas eu não 
quero ter para outro criar. 
– Você mora com a sua mãe. Você gostaria de ter uma casa só sua e com seu 
marido? 
– Eu tenho uma casa, mas emprestei para a minha irmã que tem um filho e o marido 
dela. Eu irei para lá quando ela for para outra casa. 
– O que você pretende fazer quando terminar o segundo grau? 
– Eu quero ser professora de história. 
– Você disse que gosta de escrever. O que tem escrito ultimamente? 
– Escrevi muitas histórias aqui da aldeia. Sei que tem histórias boas para serem 
contadas dos moradores daqui. O que eu havia escrito eu acabei perdendo. 
– Eu vi que você tem tatuagens. Essa é do grupo KLB? 
– Sim, eu gosto deles, mas não gosto que as pessoas vejam essa tatuagem. 
– É para sempre? 
– Sim. 
– E aquela outra no braço esquerdo que está escrito YAM é o quê? 
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– É o nome de alguém. 
– E o marido sabe de quem é esse nome? 
– Não, mas é dos amigos. 
[Ela fica sem jeito e olha para o sobrinho que filma a entrevista e ri]. 
– Com que idade você fez a tatuagem? 
– Com 16 anos. 
– Você fez aqui na aldeia? 
– Sim, foi o meu tio quem fez com uma maquininha. 
– E doeu? 
– Um pouco. 
– O que os teus pais disseram quando viram a tatuagem? 
– Disseram que eu era louca e “por que você fez isso?”, mas eu respondi que queria 
fazer. Eu gosto muito de usar esses nomes e por isso mandei fazer. 
– Tem mais alguma ou são essas duas?  
– Só essas duas. 
[Ela responde sem jeito e eu insisto]. 
– Será que são só essas duas mesmo? 
– Tem mais essa aqui na coxa. 
– O que está escrito ali? 
– Eliana, o nome da minha irmã. 
– Por que o nome dela? 
– Por que eu gosto mais dela. A gente conversa mais. 
– Como é viver aqui na aldeia sem loja, sem shopping e sabendo que tem tanta 
coisa lá fora? 
– A gente sabe que tem muita coisa lá fora e aqui na aldeia não tem nada, mas eu 
não me incomodo com isso. Eu gosto do que eu tenho. Se eu tiver, eu compro, mas 
se não tiver, eu não compro. Não me incomodo de saber que na cidade tem mais 
coisa do que aqui na aldeia. 
– O que você acha de aqui na aldeia não ter professores índios, médicos, 
motoristas, enfim, todo o trabalho é feito por brancos? 
– Eu acho que essa aldeia é nova, tem sete ou oito anos [são onze], mas até agora 
tem um monte de pessoa estudando, mas eles não continuam então dá problema. Se 
tivessem estudado até o fim, podia substituir os de fora que trabalham aqui. Aqui já 
não teria mais branco. Muitos diziam que voltarão para a escola após conseguir 
trabalho, mas se quisessem trabalhar não tinham parado de estudar. Você perguntou 
na folha que eu preenchi o que eu gostaria que tivesse aqui na aldeia e que não tem, 
então eu disse que era uma professora indígena.  

 

Na aldeia, não apenas Graciela parece viver o instante do “nomadismo” apontado 

pelas autoras. Se comparado com o universo urbano, ela se enquadra no perfil: dezessete anos, 

estudante, não trabalha. Ao contrário da cidade, casou-se, mas não tem filhos. No universo 

urbano juvenil, os filhos, na maioria das vezes, chegam antes da união oficial. 

Na fala da jovem índia, com a presença da rebeldia do não querer ser igual às 

próprias índias, pensa ser diferente dos moradores da mesma idade da cidade, mas 

aparentemente não é. Da aldeia traz o modo de cortar o cabelo, de falar em guarani dos 

costumes, entre eles o método anticonceptivo. Da cidade ela importa todo o alimento, o 

aprender a ler e escrever, o gosto pela música que até tatuou no corpo o nome do grupo 

preferido. 
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Neste cenário, é difícil dizer onde começa a índia e onde termina a menina urbana, da 

mesma forma que não fica claro onde começa a mídia ou o consumo. Graciela é uma migrante 

da nova tecnologia, já havia nascido quando a televisão chegou à aldeia, estava com sete anos. 

Ela é o exemplo de quem “oscila entre o nomadismo – ganhar a rua, atravessar a cidade, 

conhecer o mundo para além das fronteiras territoriais – e o gregarismo – voltar para casa117”. 

 

 

4.6.3 Diferenças entre Eles: Idioma e Casas como Resistência 

 

 

4.6.3.1 Idioma 

 

 

Uma evidência étnica presente em todos os moradores é o idioma. Todos falam 

guarani, mas é no uso da língua materna quando aparece a primeira resistência à 

mundialização da chamada influência de fora para dentro. É também na língua de origem que 

se fazem grandes distinções não só com as pessoas que visitam a aldeia, mas entre os próprios 

moradores. 

Essas diferenças primeiramente serão observadas sob o eixo dos “sem-mídia” e dos 

“com-mídia”. Quem não tem televisão entende menos o português, mas é mais esforçado. 

Parece sempre disposto ao diálogo. Já os mediados falam melhor o português, mas sempre se 

manifestam em guarani. Somente diante do pedido “vamos falar em português” é que há o 

ingresso para a língua do colonizador.  

É possível afirmar que o primeiro grupo sente-se mais protegido em seu costume, 

como o modo de morar e produzir (segunda classificação a ser abordada no item a seguir). O 

segundo grupo está totalmente envolto em hábitos e costumes da etnia dominadora, fazendo 

com que o idioma seja a âncora para o berço. 

 
O consumo é o conjunto de processos socioculturais em que se realizam a 
apropriação e os usos de produtos. Esta caracterização ajuda a enxergar os atos pelos 
quais consumimos como algo mais do que um simples exercícios de gostos, 

                                                            
117 COMUNICAÇÃO, MÍDIA E CONSUMO. São Paulo: Escola Superior de Propaganda e Marketing. v. 5, n. 

13, jul. 2008. p.27-40. 
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caprichos e compra irrefletida, segundo os julgamentos moralistas, ou atitudes 
individuais, tal como costumam ser explorados pelas pesquisas de mercado118. 

 

Canclini descreve o processo de como é feito o planejamento para aquisição de bens 

e que esses garantam conforto dentro de um modelo em que a aquisição está intimamente 

ligada ao poder de gasto, à modernidade. No caso da Aldeia Tekoha Añetete, todo o 

planejamento abarca bem mais do que os critérios já reconhecidos como tal. O assentamento 

representa uma questão de manutenção de uma etnia que descoberta foi rejeitada e esquecida 

e em seguida retomada. Hoje o assentamento representa uma questão de borda. 

Entre os índios, o desafio está em não se deixar apagar completamente. Ao falar em 

guarani, mesmo dominando o português, alguns índios com menos de quarenta e cinco anos 

buscam, na origem, a resistência. Ao fazerem isso, talvez sem ter a percepção, eles praticam a 

distinção entre eles e com os fora da aldeia. 

 O exemplo de consumo como “distinção social” é dona Basília, que, como a única a 

ter um carro na aldeia, destacava-se da tribo. Porém, ao falar guarani com os moradores, ela 

retorna à origem, mas faz-se diferente aos outros que não falam guarani. Ao nos 

aproximarmos do carro dela, e como também havíamos chegado de carro, ela passou a falar 

português. Naquele momento, ela já não buscava a distinção com a nova interlocutora, mas 

entre os iguais, isto é, entre os índios. Para Orlandi, a questão do sujeito está materialmente 

ligada à questão da ideologia.  

 
A prática ideológica do discurso das descobertas é tal que a instituição se apropria 
desse discurso, e despossuído dele o antropólogo o folcloriza ao mesmo tempo em 
que elide – elidindo a materialidade histórica sob o pretexto da cientificidade – o 
fato de que os acontecimentos históricos não o são por si, mas porque reclamam um 
sentido. (...) O princípio talvez mais forte da constituição do discurso colonial, que é 
o produto mais eficaz do discurso das descobertas, é reconhecer apenas o cultural e 
desconhecer (apagar) o histórico, o político. Os efeitos de sentido que até hoje nos 
submetem ao “espírito” de colônia são os que nos negam historicidade e nos 
apontam como seres culturais (singulares), a-históricos119. 

 

Ao falar sobre o carro e mostrar familiaridade sobre o tema, dona Basília deixava 

transparecer não apenas a distinção social em que o veículo a colocava, mas se apresentava 

como sujeito inovador. 

 

                                                            
118 CANCLINI, Néstor Garcia. Consumidores e Cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. 4. ed. Rio 

de Janeiro: Editora UFRJ, 1999. p,77. 
119 ORLANDI, Eni Pucinnelli. Terra à Vista!: discurso de confronto: velho e novo mundo. Campinas, SP: Ed. 

da Universidade Estadual de Campinas, 1990. p.14-15. 
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Um carro importado ou um computador com novas funções distinguem os seus 
poucos proprietários à medida que quem não pode possuí-los conhece seu 
significado sociocultural. Inversamente, um artesanato ou uma festa indígena cujo 
sentido mítico é propriedade dos que pertencem à etnia que os gerou se tornam 
elementos de distinção ou discriminação à medida que outros setores da mesma 
sociedade se interessam por elas e entendem em algum nível seu significado120. 

 

Para Canclini, “dentro desta multiplicidade de ações e interações, os objetos têm uma 

vida complicada. Em certa fase são candidatos a mercadorias, em outra passam por uma etapa 

propriamente mercantil e em seguida podem perder essa característica e ganhar outra”121. Ele 

cita como exemplo as máscaras feitas por indígenas para uma cerimônia, logo vendidas a um 

consumidor moderno e finalmente instaladas em apartamentos urbanos ou museus onde se 

esquece seu valor econômico, tornando-se cultura. 

Na Tekoha Añetete, há uma disposição inversa. Não há produção interna, mas uma 

aquisição de todos os tipos de bens, fazendo com que a panela de alumínio fundido em uma 

fábrica de São Paulo passe a ser referência de distinção na aldeia. No Mapa de Consumo 

Cultural, na questão para quantificar o número de panelas compradas na cidade e o número 

produzido artesanalmente, as industrializadas sempre ganharam. Em 40% das casas não 

existem panelas de cerâmica. Do total, 50% disseram ter uma e 10%, mais que uma.  

Se confrontarmos a realidade da aldeia, onde a tradição da produção de cerâmica já 

foi descrita como elemento étnico entre os índios, com o texto de Martin Barbero, veremos 

que entre os Guarani assentados em Diamante do Oeste suas identidades já foram 

fragmentadas há mais de três décadas, quando deixaram de produzir seu artesanato. 

Atualmente buscam costurar uma nova forma de existir, tendo como referência uma vitrine 

distante da origem. 

 
Já que é o próprio sentido do artesanato ou das festas o que é modificado por aquele 
deslocamento “do étnico ou do típico”, que não só para o turista, mas também na 
comunidade, provoca o esmaecimento da memória que convoca. E isto numa dupla 
operação de desconexão e recomposição. Fragmentado o processo de produção, ao 
menos pelo distanciamento entre produção e intercambio comunitário, separa-se o 
individuo de sua comunidade, ao se arraigar nele a necessidade de assinar seu nome 
em cada peça, e assim vai se dissolvendo o sentido social de seu trabalho. Os 
“pedaços” dispersos, os fragmentos separados de cada cultura são integrados em 
tipicidades que, do nacional ao transnacional, reverte, sobre as comunidades 

                                                            
120 CANCLINI, Néstor Garcia. Consumidores e Cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. 4. ed. Rio 

de Janeiro: Editora UFRJ, 1999. p,81. 
121 Ibid., p.91. 
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indígenas sob a forma de condutas ou necessidades de objetos industriais, sem os 
quais sua vida já é praticamente impossível122. 

 

 Justamente aquilo que as comunidades indígenas produziram, ou melhor, seus 

modos de produzir, “é convertido em veículo mediador da desagregação: deslocamento das 

relações entre objetos e usos, tempos e práticas”. Sobre o fato, principalmente de os 

moradores com menos de quarenta e cinco anos buscarem no idioma nativo sua distinção, 

Orlandi assegura que é resultado do meio onde eles vivem. 

 
O ponto central da abordagem das questões de linguagem não é, portanto, a 
produção individual que se manifesta nos atos de fala, mas sim o processo de 
produção do sistema de regras e convenções que preside essa produção individual, 
ou seja, a natureza histórico-social desse processo (...). É fundamental que se 
procure dar conta do modo pelo qual as “mensagens”, as “frases” de uma língua são 
produzidas e interpretadas, e o sentido que elas têm no nível do enunciador e do 
enunciatário123. 

 

Baccega continua: “Em outras palavras: em ambos os níveis – enunciador e 

enunciatário – haveremos de buscar as motivações, as intencionalidades, os interesses, as 

necessidades e, sobretudo, os condicionantes sociais presentes em um determinado segmento 

econômico, do qual fazem parte os interlocutores”124. Neste caso, os índios também são 

descendentes tanto do discurso histórico como do literário. 

Se analisando pelo viés do cercamento tecnológico e do aparato moderno em que 

vivem os moradores da aldeia, igualando-os aparentemente das civilizações não indígenas, é 

por meio da fala (idioma guarani) que a característica mais forte da identidade aparece. Não é 

possível afirmar se a língua pronunciada hoje, principalmente pelos mais velhos, os chamados 

“sem-mídia”, é igual a dos mais jovens, cercados por mensagens. 

Um dos exemplos vem da experiência acompanhada na casa do seu Alcides, durante 

a gravação de uma série de matérias para o SBT, sobre o tema desta pesquisa. Entre as 

entrevistas, o repórter mostra que na residência existe até mesmo o aparelho de karaokê. Para 

caracterizar o uso, o indiozinho Maurício se apresenta como voluntário para cantar. 

As letras das músicas são exibidas na tela. Ele, com pouco domínio do português, se 

deixa guiar não pelo que está escrito, mas pelo idioma do cantor, que é o espanhol. A língua é 

                                                            
122 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações. Comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: 

Editora UFRJ, 1997. p. 263.  
123 BACCEGA, Maria Aparecida. Comunicação e Linguagem: discurso e Ciência. São Paulo: Moderna, 1998. 

p.17. 
124 Ibid., p.17. 
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conhecida pelo menino devido à origem também de moradores da aldeia que posteriormente 

vivem no Paraguai. Um deles é o bisavô do menino, seu Aleixo. 

Ao cantar, o índio improvisa um quarto idioma que não é o guarani, nem o português 

e nem o espanhol. Com acesso a mais de cem canais devido ao sistema de satélite, Maurício, 

como os demais, está exposto a novas maneiras de falar. Ele não precisa se esforçar muito, 

basta ver o noticiário internacional, em que ‘cacos’ de idiomas em francês, inglês, alemão, 

italiano e muitos outros servem de indicativo para a tradução dos repórteres. 

Outro exemplo comum sobre a invasão de idiomas está no programa “Domingão do 

Faustão”, em que o apresentador recebe atrações internacionais e, com a ajuda de uma 

tradutora “com tom professoral”, converte o incompreensível em linguagem nacional. Na 

pesquisa sobre o Mapa de Consumo Cultural, a maioria (70%) dos entrevistados diz que fica 

em casa aos domingos e 80% têm como hábito assistir à televisão. 

Na escola da aldeia, o português e o guarani são obrigatórios. Questionados sobre a 

preferência, dos quarenta e cinco entrevistados, trinta e quatro responderam aprovar a 

iniciativa. Entre as justificativas liderou a resposta também com trinta e quatro opiniões que 

era “importante aprender para poder se comunicar em português e também manter a nossa”. 

Perguntado também sobre o desejo de aprender outra língua, trinta e seis disseram que sim. 

Entre os novos idiomas, treze disseram querer aprender o inglês e doze, o espanhol. 

Nesta vitrine, Canclini contribui ao afirmar que, apesar das grandes investidas 

sofridas pelos moradores da Tekoha Añetete com as constantes mudanças de endereço 

provocadas pelo avanço econômico, somadas à presença mediática, a nação e a etnia 

continuam existindo, porém não no sentido livre do ser, mas obrigatoriamente agarrados a 

lampejos que prolonguem sua existência enquanto “espécie”, não como humanos que, apesar 

de demorar, acabaram de ser reconhecidos como tal por meio de indulgência papal. 

Entender essa mutação identitária, e ainda assegurar que a origem prevaleça, tem 

sido o desafio de quem se debruça sobre o tema. Na opinião de Canclini, “o problema não 

parece ser o risco de que a globalização as arrase, mas entender como as identidades étnicas, 

regionais e nacionais, se reconstroem em processos de hibridação intercultural”125. 

 

 

 
                                                            
125 CANCLINI, Néstor Garcia. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. 4. ed. Rio 

de Janeiro: Ed. UFRJ, 1990. p,173. 
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4.6.3.2 Casas 

 

 

Entre os suportes culturais que fazem com que ainda seja detectada a presença étnica, 

além da língua como o fio mais forte por estar presente em todos os moradores, nas 

construções é possível encontrar outro elemento de resistência. Pelo projeto original, 

amplamente descrito no Diário de Campo e também nas classificações, as primeiras casas 

foram construídas em alvenaria. Rejeitada pelos mais velhos, outras foram edificadas, desta 

vez com mudanças como a ausência de assoalho em alguns cômodos e a substituição dos 

tijolos e cimentos por vigas de madeira. 

Demonstrando insatisfação, mas sem registrar reclamações, em todas as casas do 

segundo plano foram construídos pelos próprios moradores mais um anexo, os chamados 

puxadinhos. “A medida que eles iam se mudando para essas casas, construíam seus próprios 

modelos. Não é intenção interferir, ao contrário, estamos percebendo que eles buscam ser 

igual como eram, pelo menos nas casas. Isso mostra que estão satisfeitos com a área”, disse o 

coordenador de projetos da Itaipu Binacional, João Carlos Bernardes, ao responder a pergunta 

sobre as construções. 

O cômodo de uma peça é coberto com palhas e capim. A estrutura tem quatro vigas. 

O telhado em forma de “V” foi feito com troncos de árvores. As portas só foram construídas 

para afastar o grande número de cães criados na aldeia. É ali onde funciona a cozinha 

principal. Nesse puxadinho com madeira e coberto com palhas e lonas está o fogão feito com 

tijolos e uma chapa de ferro com dois buracos. O fogo é feito com lenha, a fumaça inunda o 

ambiente. Ao contrário da cozinha onde está o fogão a gás, é tudo muito limpo, apesar de o 

chão ser de terra batida. 

É nesse ambiente onde se reúnem os mais velhos para conversar e tomar mate. As 

reuniões antes comuns na tenda do cacique já não existem mais. Elas foram transferidas para 

a escola. O novo espaço é necessário uma vez que o hábito de reunir apenas os líderes mudou. 

Atualmente todos participam. Eles permanecem agachados ou sentados em pequenos bancos 

de madeira. Esses bancos são quadrados. Também próximo da parede tem bancos de madeiras 

para serem usados quando o encontro é maior. 

 Nesses puxadinhos fica a pouca comida que eles produzem, como espigas de milho, 

abóboras e as peles dos animais caçados. No puxadinho do ex-cacique existem três panelas 
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feitas com cerâmica. Uma espécie de relíquias para a dona Santa, mulher dele. Ela contou ter 

produzido as peças durante o curso de cerâmica promovido pela Itaipu, mas que não usa.  

Sob o ponto de vista do consumo, os puxadinhos são vizinhos das casas de alvenaria. 

Enquanto no primeiro funciona uma espécie de memória da tribo, o segundo é abalado 

diariamente pelo volume da mídia. Rádio, televisão, geladeira e máquinas de lavar roupa 

competem entre si. Se é no puxadinho onde o índio com mais de quarenta e cinco anos cultua 

solitário os lampejos étnicos, é na casa de alvenaria onde a família se reúne diante de um 

pregador sem batinas. 

Abrindo a discussão, Kellner diz que a mídia não apenas seduz, fascina, mas permite 

uma apropriação de seu conteúdo, em uma sugestão quase palatável do conteúdo exibido: 

 
A Cultura da mídia põe à disposição imagens e figuras com as quais seus públicos 
possam identificar-se, imitando-as. Portanto, ela exerce importantes efeitos 
socializantes e culturais por meio de seus modelos de papéis, sexo e por meio de 
várias “posições sujeito” que valorizam certas formas de comportamento e modo de 
ser enquanto desvalorizam e denigrem outros tipos126. 

 

Martin Barbero soma, ao afirmar que a mídia exerce um papel fundamental no 

processo de “conversão do índio”: 

 
E convertido em pedra de toque da identidade, o índio passou a ser o único traço que 
nos resta de autenticidade: esse lugar secreto onde subsiste e se conserva a pureza de 
nossas raízes culturais. Todo o restante não passa de contaminação e perda de 
identidade. O índio foi assim convertido no que há de irreconciliável com a 
modernidade e hoje privado de existência positiva127.  

 

Em um cálculo mais apurado em termos de espaço geográfico ou passado e presente, 

as casas (de alvenaria e os puxadinhos) foram construídas distante dez metros uma da outra. 

Se observado sob o ponto de vista da cultura, são séculos de distanciamento. E esse 

distanciamento é tanto que qualquer movimento, expressão e sinal aparecem. Trazendo como 

exemplo é como se eles tivessem passado por uma cirurgia de redução de estômago. A base 

permanece para nos reportar ao que era antes e ao atual. Do resto, só imaginação. 

Slater colabora para o exercício de busca destas mudanças ao afirmar que consumo 

também é dominação: 

 
                                                            
126 KELLNER, Douglas. A Cultura da Mídia – estudos culturais: identidade e política entre o moderno e o 

pós-moderno. Tradução de Ivone Benedetti. Bauru, SP: EDUS, 2001. p.307. 
127 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações. Comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: 

Ed. UFRJ, 1997. p.261. 
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Se tivéssemos de isolar uma única característica definidora, seria algo do gênero: a 
cultura do consumo designa um acordo social onde a relação entre cultura vivida e 
os recursos sociais, entre modos de vida significativos e os recursos matérias e 
simbólicos dos quais dependem, são mediados pelo mercado. A cultura do consumo 
define um sistema em que o consumo é dominado pelo consumo de mercadorias, é 
onde a reprodução cultural é geralmente compreendida como algo a ser realizado 
por meio de exercícios do livre-arbítrio pessoal na esfera privada da vida 
cotidiana128. 

 

Desta forma, a cultura indígena não se extingue, mas se converte em uma fórmula 

para designar a continuidade de uma memória estável que se reconstrói em interação com 

produções fora da aldeia. Canclini define esse ganhar, perder, somar das culturas como: “um 

espaço de lutas, um terreno de memórias diferentes em um encontro de vozes desiguais129”. 

O autor faz um estudo sobre a perda da identidade nos países membros da União 

Europeia e do Mercosul. Entre os parâmetros para aferir esta mudança são citados quatro 

momentos: “O histórico-territorial, o da cultura de elites, o da competição de massa e o dos 

sistemas restritos de informação e comunicação130”. Neste caso, utilizando o foco deste 

estudo, ao “tele-transportarmos” esses referenciais para a aldeia, veremos que todos eles estão 

presentes, o que permite assegurar uma profunda mudança de identidade nos habitantes. 

Primeiro, o histórico-territorial, definido por Canclini como o “conjunto de saberes, 

costumes e experiências organizado ao longo de várias épocas em relação com territórios 

étnicos, regionais e nacionais, e que se manifesta, sobretudo, no patrimônio histórico e na 

cultura popular tradicional”. Se adaptarmos a realidade Guarani, os moradores são 

remanescentes de cinco territórios, não somente geográfico (lugar), mas de acúmulo de novos 

saberes. 

Os moradores da Tekoha são descendentes dos habitantes do entorno das Cataratas 

do Iguaçu por volta de 1542. Vítimas dos descobridores e dos jesuítas, eles buscam refúgio na 

mata, afastando-se do território original. Nas décadas de trinta e de quarenta, são novamente 

expulsos pelos exploradores da erva-mate. Nas décadas de cinquenta e de sessenta são 

remanejados pelos exploradores de madeira. Na década de setenta, deportados pela formação 

do Lago de Itaipu. Em 1997, assentados na Tekoha. 

Segundo, o da cultura de elites, representado pela produção simbólica escrita e 

visual. Neste ponto, as evidências na aldeia passam do simbólico para o real. Dona Lorenza 

                                                            
128 SLATER, Don. Cultura do Consumo e Modernidade. São Paulo: Nobel, 2002. p.16. 
129 CANCLINI, Néstor Garcia. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. 4. ed. Rio 

de Janeiro: Ed. UFRJ, 1990. p.61.  
130 Ibid., p.62. 
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Chamorro Alves, trinta e quatro anos, traduz a perda. Obrigada junto com a família a migrar 

de território em território, ela é analfabeta. Seus pais e seus avós também o são. O filho de 

Lorenza, Júlio, com vinte e um anos, é o primeiro a ser alfabetizado já dentro de uma nova 

cultura, de uma nova realidade. 

Terceiro, o da comunicação de massa, “dedicados aos grandes espetáculos de 

entretenimento (rádio, cinema, televisão e vídeo)”. Na aldeia, os três elementos – rádio, 

televisão e vídeo – ocupam espaço em 98% das casas. O cinema não está presente, como na 

maioria da realidade dos moradores fora da aldeia, mas 30% dos índios entrevistados 

disseram já ter assistido a um filme na tela grande, com um agravante: tiveram que deixar o 

local onde vivem e seguir para a cidade mais próxima, Medianeira, distante setenta 

quilômetros de onde moram. 

Quarto, o dos sistemas restritos de informação e comunicação, “destinado a quem 

toma decisões (satélite, fax, telefones celulares e computadores). Também na aldeia, com 

exceção do fax, todos estão presentes. É comum, após temporais e ventos fortes, ver os índios 

reposicionando a antena parabólica para o ponto do satélite. Está previsto no orçamento do 

município de Diamante do Oeste, por meio da Secretaria Estadual de Educação, a colocação 

de 25 computadores nas salas de aula da escola da aldeia. 

A demanda se deve ao fato de que muitos índios estavam deixando a reserva para 

disputar espaço nas duas lan houses de da cidade. O valor por hora para utilizar as máquinas, 

sem nenhum monitoramento sobre o conteúdo navegado, é de três reais. Nestes espaços se 

reúnem também crianças, jovens e adultos que, a exemplo dos índios, não dispõem de 

computador em casa, mas aprenderam a utilizar pelo método de experimentação e observação 

na escola ou em casa de amigos.  

Unindo esses quatro fatores, temos como resultado que o mundo sólido onde os 

índios viviam, formado pela mata, água e alimentos caçados ou extraídos da flora e fauna, 

evaporou-se por meio das quatro telas131. 

 

 

4.6.3.3 Vestuário 

 

 
                                                            
131 CASTRO, Gisela. A importância da tecnologia para os estudos de comunicação e consumo. Seminário do 

Programa de Mestrado Comunicação e Práticas de Consumo (ESPM). São Paulo. 7 de novembro de 2007. 
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A exemplo das casas onde as ocas foram rejeitadas pelo colonizador, a obrigação de 

vestir-se também foi uma imposição sobre o índio. O “pedido” não poderia ser mais 

impositivo.  A lei sobre a obrigatoriedade do uso de roupas foi criada pelo padre jesuíta 

Manuel da Nóbrega, entre 1558 e 1559132. Era o dominador impondo ao dominado seu modo 

de ser por meio do vestuário. 

De “selvagem nu”, o índio passou a ser visto como “selvagem coberto”. A decisão de 

Nóbrega inaugurava o efeito Trikle-down133 ao contrário. Não era a minoria em busca da 

igualdade por meio da roupa, mas a elite que ao cobrir o índio não o fazia para torná-lo um 

igual, mas para deixá-lo menos parecido com um sem-alma.  

Analisado sob o método criado pelo filósofo iluminista francês Denis Diderot e 

amplamente revisitado por estudiosos e mais detidamente por Grant McCracken, ao ser criada 

a teoria Treckle-down havia apenas uma possibilidade da realização das cópias entre os 

moradores da época, que era o contato pessoa-a-pessoas por meios do trabalho ou de viagens 

entre cidades, estados e territórios. 

Com o surgimento da mídia e possibilidade de acesso ao novo modelo de 

comunicação, o efeito trickle-down ganha um novo aliado propagador, e este se multiplica 

com a mesma velocidade com que novos meios de divulgação vão surgindo. Atualmente, na 

Aldeia Tekoha Añetete este “novo sacerdote da moda” é a televisão. Na aldeia como em 

outros lugares esta aproximação é feita instantânea, é uma apropriação imediata do modo do 

vestuário, sem aquele ‘respeito’ às escalas de aproximações previstas por Diderot. 

Além dos exemplos obtidos por meio de entrevistas em profundidade que serão 

reproduzidas a seguir, o episódio do banho de cachoeira narrado no Diário de Campo merece 

destaque. Indiferentes aos processos, métodos ou teorias sobre a apropriação como forma de 

consumo, o fato era que as índias jovens da aldeia vestiam roupas íntimas da marca Capricho. 

Ao banharem-se nas águas barrentas do rio, encontravam-se nuas, mesmo 

acompanhadas de jovens índios. Tudo ali era natural para eles e estranho para nós. Esse 

estranhamento para eles acontecia quando vestiam a roupa e, naquele momento, ao optarem 

pela marca Capricho, faziam aproximação trickle-down que só foi possível devido ao 

massacre publicitário imposto pelos fabricantes por meio da televisão. Todas, sem exceção, 

usavam lingeries nos tons verde, rosa e banco, conforme o mostrado pela propaganda. 
                                                            
132 ORLANDI, Eni Pulcinelli. Terra à Vista!: um discurso do confronto: velho e novo mundo. São Paulo: Ed. 

da Universidade Estadual de Campinas. 1990. p.19. 
133 MCCRACKEN, Grant. Cultura e Consumo: novas abordagens ao caráter simbólico dos bens e das 

atividades de consumo. Tradução de Fernanda Eugênio. Rio de Janeiro: Mauad, 2003. p.121-163. 
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A opinião dos moradores da aldeia134 sobre a obrigação do uso da tambeao (roupa) 

foi revelada durante entrevistas em profundidade. Os Guarani tinham como elemento étnico o 

uso do algodão para tecer as vestes, sendo a primeira característica externa, a roupa feitas das 

fibras. 

 
ENTREVISTA I: 
Pergunta – Hoje aqui na vida do senhor o que é igual à antigamente? 
Pajé Luiz Carlos Coronel – Pela morte ou pela vida. 
– Vamos começar pela morte? 
– Para mim não é diferente, eu já participei de enterro de pessoas ali no cemitério 
que fica logo ali adiante. Até que nós ajudamos a fazer a sepultura e não é diferente 
das outras aldeias. É tudo igual. 
– E na comida, o que é diferente de antigamente? 
– Tudo. Hoje tudo é diferente por causo que a gente já se acostumou a comer muita 
coisa do português: pão, arroz, sal... Antigamente não existia nem sal e a gente não 
sabia o que era pão. Hoje já sabemos disso, tudo é diferente. A gente está usando 
roupa e calçados. Eu acho que pelo que vejo vai ser muito difícil a gente voltar no 
mesmo sistema de antigamente. 
– Por que o senhor acha isso? 
– Porque a gente já fica com tipo vergonha assim. A criança de hoje em dia já não 
quer ficar sem vestir roupa. Ela fica com vergonha até do próprio parente, do próprio 
pai e a mãe. 
– O senhor acha que essa vergonha eles ganharam de quem? 
– A gente veste roupa né e se não vestir a gente já fica com vergonha.  
 
ENTREVISTA II: 
Pergunta – Como é criar cinco filhos tão perto da cidade? 
Lorenza Chamorro – Eu não deixo eles saírem sozinhos, nem filho ou filha.  
– Elas vão à aula na cidade, e o Julinho é auxiliar de enfermagem e viaja com a 
Funasa para outras cidades até? 
– Eu dou conselho e digo que se você vai para fora da aldeia tem que ter respeito e o 
branco tem de dar respeito para você. Tem que ser assim. 
– E quando elas vão à cidade e veem tal roupa para comprar, o que a senhora 
diz? 
– Quando eles veem, eles já querem as coisas do branco, mas eu digo que não posso 
comprar porque é muito caro. A gente não tem dinheiro para comprar, daí eles 
compreendem e não falam nada para nós. 
– E se elas insistem com um brinco, por exemplo? 
– Não, a gente diz que não pode. 
 
ENTREVISTA III: 
Pergunta – Os índios são assim como na reportagem, onde a repórter mostrou 
eles dançando e vestidos com penas? 
Mário Alvez – Não. A maioria das vezes o índio é emancipado, mas as pessoas nem 
conhecem os índios. Ele [branco] mora pertinho, mas nem sabe quem é índio. 
– Porque que eles têm essa ideia? 
– Eles pensam assim que os índios têm que se vestir assim. Nos livros diz que os 
índios têm que se vestir de penas, de palhas e essas coisas e quando eles veem um 
índio vestido assim eles pensam que não é índio. Se eu falo “olha, eu sou índio”, 
eles respondem “mas você veste roupas, veste calçado”. Só que hoje os índios se 
modernizaram junto com os brancos. 

 

                                                            
134 Degravação completa das entrevistas, ver apêndices e DVD anexo. 
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Os discursos acima reúnem identidade e cidadania, ao mesmo tempo em que todos 

reconhecem terem perdido um dos elementos étnicos, que era de andar sem roupas. Nesse 

item, os termos escolha ou liberdade não se aplicam, uma vez que era da etnia ter apenas a 

pele como camada de proteção. Ao fazerem essa ruptura em nome da cidadania imposta pelo 

descobridor, inauguraram a subserviência incondicional. 

O cobrir a pele é taxativo e não tem como disfarçar, já o idioma e a fé, que podem ser 

mantidos de forma paralela sem um castigo iminente, como vimos, foram cultuados longe dos 

olhos da lei, fazendo com que resistam até hoje. Em todas as entrevistas, eles dizem “não” à 

possibilidade de abandonar a roupa pela primeira vez.  

 
Pergunta – Vocês acham que se hoje estivessem ainda vestindo com penas, 
tanga, haveria ainda índios vivos? 
– Não. Se tivessem sobrado alguns, seriam muito poucos, estariam sendo 
discriminados pelos brancos. Hoje em dia muitos jovens já não dão mais valor ao 
que eles veem. 

 

Essa ruptura definitiva é a que mais avançou no que podemos chamar de “duplicação 

do índio” ao modelo do descobridor. A placa indicativa nos alerta para a “Reserva indígena”. 

Cria elementos antecipatórios de que deveremos encontrar pessoas que são índios. 

Essa certeza faz com que antecipemos nossa leitura sobre as imagens já registradas 

em nossa memória. No entanto, se não estivermos prevenidos, acontece o que Mário afirma 

no depoimento: “Se eu falo “olha, eu sou índio”, eles respondem “mas você veste roupas, 

veste calçado” (...)”  

Durante um passeio como observadora, em uma excursão com quarenta e dois alunos 

índios, de sete a doze anos, até as Cataratas do Iguaçu, no dia 9 de setembro de 2008, foi 

possível observar o comportamento de turistas diante da presença deles. Apesar de os 

professores terem alertado para que todos os quarenta e dois participantes utilizassem colares 

e fizessem pinturas, apenas quatro meninas com menos de dez anos e um casal com mais de 

setenta anos atenderam. Os demais compareceram trajando “roupas civis”, inclusive o cacique 

e professor João Alvez. A mulher do ex-cacique, dona Santa, também ignorou. Tanto no 

interior do ônibus como fora era como se houvesse dois grupos distintos. 

Aqueles caracterizados eram assediados para fotos e convidados por turistas para 

conversar. A imprensa estava incansável em busca da melhor imagem das penas e da pintura 

da pele do rosto. Os demais eram ignorados, parecia não existirem. As cenas se repetiam 

insistentemente durante todo o dia. Quando o grupo era colocado para uma foto, os turistas 
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buscavam se posicionar somente ao lado de quem estava com penas e colares. “É que esses 

outros não parecem índios”, reagiu uma turista argentina, encantada com a indiazinha de 

penacho e vestida de anjinho. 

Para a turista, a evidência estava somente no entorno da cabeça da menina, não 

importava que ela estivesse de vestido branco, longo, e com sapatos. Em outro momento, um 

casal, acompanhado de uma menina israelita que estava na cidade fazendo intercâmbio, se 

mostrou atencioso com o grupo, mas, também ao apontar para a visitante quem eram os 

índios, os dedos indicaram os caracterizados, ignorando os demais. 

O casal ficou desolado ao saber que na aldeia não havia mais ocas, fumaça e 

tambores. “Então não tem graça a gente levar a nossa hóspede para a aldeia. Ela não vai ver 

nada”, concluíram ao se despedir no elevador das Cataratas, que naquele dia abriu 

exclusivamente para transportar os índios para acima da Garganta do Diabo, acesso para fora 

da área de visitação. Os demais seguiram a pé pelas mais de quatrocentas escadas, numa 

distância de cerca de dois quilômetros. 

A viagem programada pelos professores não-índios era para mostrar à futura geração 

o local onde os antepassados haviam vivido. “O lugar dos bisavós deles”, disse o diretor. 

Preparamo-nos para registrar a reação, principalmente dos mais velhos, durante a visita ao 

complexo de Itaipu. A formação do lago obrigou a fuga dos moradores da Jacutinga. Ao 

desembarcarem do ônibus, nenhuma reação externa. 

Para a pergunta de um repórter ao índio mais velho do grupo sobre as lembranças do 

que a usina representava para a tribo, a resposta foi “não lembro”. Diante do dito em guarani, 

o repórter pede tradução e repete “Não lembra nada, nada mesmo?”. Novamente obtém a 

mesma resposta.  A única reação foi do pajé Luiz Carlos Coronel ao ver no Ecomuseu, a 

réplica dos antepassados. Reagiu assim: 

 
Pergunta – O que o senhor sente ao ver essas imagens? 
– É porque a gente adulto vê aqueles índios no tipo do antigamente, então aquilo já 
parece que vem uma coisa que a gente sente no coração da gente, uma coisa ruim. É 
o antigamente que não existe mais.  

 

Entre os que haviam optado em vestir-se de acordo com a moda “made in 

mediática”, as adolescentes trajavam saias ou jeans com blusinhas coloridas deixando ver a 

barriga. Nos pés, a maioria estava de chinelos de dedos. As crianças, com bermudas, 

camisetas e tênis. Os jovens, de calça jeans e camiseta, além dos inseparáveis bonés. Eram 



121 

 

 

jovens em excursão. A semelhança com os demais fazia redobrar o cuidado para não perder 

ninguém.  

Reforço novamente aqui que, antes guiados – no modo de trajar, pelo contato direto 

com os colonizadores, como “índios vinham ao baile de gravata”, e pelas constantes 

mudanças de endereço (Parque Nacional, Argentina, Paraguai, Jacutinga, Ocoy e finalmente a 

Tekoha, há dez anos) –, a aldeia recebeu a companhia da mídia – televisão –, acrescentando 

mais espelhos, mas de forma passiva, mansa.  

A chegada do multiculturalismo por meio da mídia está provocando o que Ortiz135 

define como homogêneo e heterogêneo. A televisão apresenta o mundo como acessível por 

meio da publicidade, plaino sob o ponto de vista de quem assiste pela tela e degustável por 

permitir ver além da aldeia. Ao mesmo tempo em que o conteúdo não diferencia, ao contrário, 

combate a descriminação e toda forma de preconceito, ele é essencialmente heterogêneo. 

Seu conteúdo é heterogêneo ao mostrar badaladas praias de nudismo, consideradas 

paraísos desejados como perfeitos. No roteiro, a união de corpos sem a oficialização de Deus 

e do cartório. Dois hábitos que antes eram homogêneos nos novos telespectadores são 

retomados pela cultura dominante, sem expiar o passado. 

 
Essa estratégia de exorcismo do corpo pelos signos do sexo, de exorcismos do 
desejo pelo exagero de sua encenação, é bem mais eficaz que a da antiga repressão 
feita de proibições. Mas, ao contrário da anterior, já não se percebe a quem ela 
aproveita, pois todo mundo a suporta indiscriminadamente. (...) Já não temos tempo 
de buscar uma identidade nos nossos arquivos, na nossa memória, num projeto ou 
futuro136. 

 

Enquanto o mundo prega a libertação, na aldeia é necessário que haja, além da roupa, 

a oficialização da união para que os descendentes sejam proclamados como índios e, 

consequentemente, ungidos de brasilidade sob todos os aspectos, consagrando-se o que o 

autor chama de “nivelamento cultural”.  

Para que este nivelamento aconteça na aldeia é necessário voltar ao passado, fazer 

com que o índio reaprenda o que ele já foi – e ao fazermos as transformações e atualizações 

determinadas vemos que ele ainda não se encaixou desde a lei criada por Nóbrega, que além 

da roupa ainda impunha mais cinco artigos:  

                                                            
135 ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira: Cultura brasileira e indústria cultura. São Paulo: 

Brasiliense, 2001. 
136 BAUDRILLARD, Jean. A transparência do Mal – Ensaio sobre fenômenos extremos. Tradução de Estela 

dos Santos Abreu. 3. ed. Campinas, SP: Papirus, 1996.  p.30. 
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O primeiro deles impedia os índios de “comer carne humana ou de guerrear” sem 

antes obter a licença do governador. A partir daquela data também era proibido ao índio ter 

mais de uma mulher. Cometia crime quem praticasse a feitiçaria e eles deveriam praticar a 

justiça também com os cristãos.  

Por último: “Fazê-los viver quietos, sem se mudarem para outra parte se não for para 

entre os cristãos, tendo terras repartidas que lhes bastassem e com estes padres da companhia 

para doutriná-los”137. Esse diálogo com os “gentios” – como o último artigo dos seis fixados – 

especificava a demarcação de terras. 

O impacto da colonização promoveu o que Orlandi chamou de “transformar o índio 

em um �novo� homem de acordo com nossas convicções civilizadas (e civilizantes)”. Este 

“novo” foi provocado pelo aparato composto pela ciência, política social e religião contida na 

lei ditada pelos jesuítas para aplainar as diferenças. 

 
A ciência torna o índio observável, compreensível, e sua cultura legível; o 
indigenismo138 o torna administrável; a catequese o torna assimilável. Diríamos, 
pois, que a compreensão amansa o conceito índio, a pacificação amansa o índio 
como corpo e a conversão amansa o índio como espírito, como alma139.  

 

Para Canclini140, no espaço da cultura histórico territorial, ou seja, no espaço dos 

saberes que compõem hábitos e experiência étnicas ou regionais, os efeitos da globalização 

midiática é menor em sociedades em que os perfis foram mais preservados, não é o caso dos 

Guarani que desde a descoberta viram apagados todos os traços. 

 
Ao se levarem em conta os conflitos sociais que acompanham a globalização e as 
mudanças multiculturais, fica implícito que o que ocorre com as indústrias é bem 
mais do que aquilo que vemos nos espetáculos da mídia. Parece necessário, pois, 
precisar nossa afirmação inicial: a identidade é uma construção, mas o relato 
artísticos, folclórico e comunicacional que a constitui se realiza e se transforma em 
relação a condições sócio-históricas não redutíveis à encenação. A identidade é 
teatro e é polícia, é representação e ação141. 

 

Para Hall: 

                                                            
137 ORLANDI, Eni Pulcinelli. Terra à Vista!: discurso do confronto: velho e novo mundo. São Paulo: Editora 

da Universidade Estadual de Campinas, 1990. p.19. 
138 Ibid., p.57. “Estamos utilizando um dos sentidos do indigenismo: o que, levado em conta o conhecimento da 

cultura indígena, fundamenta tanto as reflexões como a efetiva relação de contato com essa cultura. Tudo isso 
numa perspectiva de política sócio-cultural. Escolhemos tratar Nimuendaju como um seu representante 
típico”. 

139 Ibid., p.57.  
140 CANCLINI, Néstor Garcia. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. 4. ed. Rio 

de Janeiro: Editora UFRJ, 1990. p.173-174. 
141 Ibid., p.175-176. 
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As identidades parecem invocar uma origem que residiria em um passado histórico 
com o qual elas continuariam uma certa correspondência. Elas têm a ver, entretanto, 
com a questão da utilização dos recursos da história, da linguagem e da cultura para 
a produção não daquilo que nós somos, mas daquilo no qual nos tornamos. Tem a 
ver e não tanto com as questões “quem nós somos” ou “de onde nós viemos”, mas 
muito mais com as questões “quem nós podemos nos tornar”, “como nós temos sido 
representados” e “como essa representação afeta a forma como nós podemos 
representar a nós próprios142”. 

 

É possível afirmar que, ao mesmo tempo em que o índio continua a viver seu 

distanciamento simbólico, a televisão o aproxima de um novo mundo. Após o primeiro 

desenraizamento, provocado com a descoberta, o ex-silvícola está agora vivendo em um novo 

plano, o da mediação, que já o habitava por meio dos deslocamentos, mas agora com posição 

estabelecida dentro das casas ao alcance de todos, e, como já disseram muitos, ao toque de um 

botão. 

E se comparadas as mudanças ocorridas desde a descoberta aos dias de hoje, tendo 

como fio mais forte a comunicação, a mediação pode ser ‘medida’ assim: 

a) de nus passaram a vestir roupas; 

b) de analfabetos para alfabetizados; 

c) de alimentos naturais para totalmente industrializados; 

d) das ocas para as casas de alvenaria com seu aparato típico: água, luz e telefone; 

e) de enterros em cerâmicas para túmulos de madeira; 

f) perda de valores: idosos abandonados e esquecidos e jovens com o poder de 

liderança. 

Mesmo demarcados territorialmente, os efeitos da evolução do homem por meio da 

máquina e da mídia atravessou a cultura Guarani. Hoje, reconhecido como etnia, o índio é 

mais um telespectador a acreditar que faz a diferença estar integrado ao mundo midiático, 

como assegura Jean Baudrillard em o Sistema dos Objetos: “É nesta medida que nela 

“acreditamos”; o que consumimos nela é o luxo de uma sociedade que se dá a ver como 

autoridade distribuidora de bens e que é “superada” em uma cultura. Somos investidos ao 

mesmo tempo de uma autoridade e de sua imagem”143. 

                                                            
142 HALL, Stuart. Identidade e Diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Tomaz Tadeu da Silva (org.). 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. p.108-109. 
143 BAUDRILLARD, Jean. O Sistema dos Objetos. Campinas, SP: Ed. Perspectiva, 2006. p.172-205. 
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A aldeia já respira o que Derrick de Kerckhove chamou de “espectadores de sofá 

para os guerrilheiros de sofá”144, quando a pessoa passa a fazer dos bens de consumo, como o 

computador e o celular, ferramentas de produção, sem precisar sair de casa.  

 

  

                                                            
144 KERCKHOVE, Derrick de. A Pele da Cultura. Uma investigação sobre a realidade eletrônica. Tradução de 

Luís Soares e Catarina Carvalho. São Paulo: Relógio D’Água Editores, 1997. p.87-102. 
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5 O ÍNDIO NA MÍDIA 

 

 

“Yvate rupi aikovy aexa váerã karai reko” – “Queria andar no ar para ver o jeito do 

homem verdadeiro viver”, diz a canção Guarani. 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Índios na fila para o café da manhã com pão e mortadela. 
Fonte: Sônia Inês Vendrame – 20 de julho de 2007. 
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Figura 13. Demonstração de dança realizada especialmente para a imprensa. 
Fonte: Sônia Inês Vendrame – 5 de janeiro de 2008. 

 

 

5.1 O ÍNDIO: DO REAL AO PRODUZIDO PELA MÍDIA 

 

 

5.1.1 Cena Um: Pão, Mortadela e o Índio 

 

 

Com um copo plástico descartável na mão, dona Alonsa Alves, sessenta e oito, 

esperava na fila para receber café com leite, pão recheado com mortadela e margarina.  Ela 

era apenas um dos cerca de duzentos índios presentes na 6ª Mostra da Culinária e Cultura 

Indígena das Três Fronteiras – Brasil, Paraguai e Argentina – realizada pela Associação de 

Gerentes de Alimentos e Bebidas da Costa Oeste (AGABCO)145. 

O alimento deveria ter sido servido às oito horas, conforme o cronograma do evento. 

O atraso de quase duas horas fazia com que muitos indinhos chorassem de fome. Eles haviam 

deixado a aldeia nas primeiras horas da manhã, trazidos de ônibus até Foz do Iguaçu. Pela 

programação oito tribos estavam presentes. Do Brasil eram os Caingang, Avá Guarani, 

                                                            
145 Release, ver anexo. 
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Tekoha Añetete e Tekoha Itamarã. Do Paraguai, os Maká, M’Bya Guarani e os Ache 

Guayaki, e da Argentina, os Avá Guarani. 

 Ao olhar para o grupo ali, em fila, era impossível dizer de que lugares tinham vindo, 

ou quem representava que país, ou se de fato eram índios. Todos vestiam roupas semelhantes. 

Entre os homens: calça jeans, camiseta e tênis. Os cabelos dos mais jovens eram ‘domados’ 

com gel. Os mais velhos escondiam o corte com bonés. As mulheres usavam blusas e saias. 

Nos pés, chinelos da marca Havaianas.  

Elas se enfeitavam com colares feitos com material industrializado. As crianças eram 

enroladas em cobertores com florais ou bichinhos. Os mais grandinhos usavam a moda do 

jeans e camiseta indiscriminadamente. 

O espaço para o artesanato eram as calçadas do prédio. Ali também era difícil 

identificar quem havia produzido o quê, mas, basicamente, as peças se resumiam aos colares, 

pulseiras e brincos. Não havia nenhum cocar e nenhuma flecha. Nada. A presença de material 

industrializado como miçangas de plástico, arames e argolas banhados em cobre, prata e ouro 

chamavam a atenção. A ausência de sementes, base do artesanato indígena, era flagrante. 

As penas de aves somente se faziam presentes em canetas e alguns brincos, mas o 

adorno havia sido retirado de galinhas e tingido com cores brilhantes à base de Ki-suco. O pó 

artificial, quando recebe água, se transforma em bebida refrescante, mas, para o índio, tem 

sido um suporte significante para o tingimento das peças. É o índio industrializando a 

natureza para o consumo. 

A marca foi escolhida pelos artesãos pela eficiência na tonalização e pelo baixo 

preço, se comparado a outros similares. Para obter penas coloridas, de acordo com Dona 

Lorença, trinta e quatro anos, basta ferver o produto em água e mergulhar as penas por alguns 

minutos. “Fica igual de passarinho”, apontou. Para provar a eficiência, ela usava brincos 

feitos com o material.  

Conforme eles iam recebendo o alimento, se encolhiam nos cantos do clube, comiam 

com a mesma voracidade com que os olhos percorriam o ambiente bastante escuro devido à 

falta de luzes acesas, apesar de os lustres instalados no século XIX146 chamarem a atenção. 

                                                            
146 O Country Club – local da 6ª Mostra Gastronômica – foi fundado na década de setenta por empresário de Foz 

do Iguaçu. O clube fazia concorrência ao Floresta Clube, construído pela Itaipu para o lazer das famílias dos 
diretores e engenheiros da hidrelétrica. Com o fim das obras, tanto o Country como o Floresta entraram em 
decadência, permanecendo apenas as grandes construções com piscinas, quadras para vários esportes e áreas 
de floresta preservada. No interior do Country, ainda estão preservados os lustres e luminárias do início do 
século. Todo construído com madeira nobre, o local ainda impõe um certo glamour do século passado. 
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Havia muitas cadeiras no local, mas os �visitantes� agachados faziam do próprio 

calcanhar o assento. Ali eles ficavam imóveis. O professor da Aldeia Tekoha Añetete, João 

Alves, diz que quase todos os moradores vieram para Foz em um ônibus doado pela prefeitura 

de Diamante do Oeste. “A gente vai se apresentar, mas precisamos de um banheiro para nos 

trocar”. 

Do lado esquerdo, uma placa dizia: “Sanitários para damas e cavalheiros”.  Nesse 

mesmo momento, um grupo seguia para o destino. Eles carregavam em sacos bastante sujos a 

própria história. Não eram atores de personagens emprestados, era o índio próximo de ‘vestir’ 

o próprio índio. 

O grupo de mulheres, entre elas Aline, doze anos; Lourença, trinta e quatro anos; 

Jaqueline, dezesseis anos, e Mirna, quatorze anos – todas da Aldeia Tekoha Añetete – tiravam 

de dentro de sacos as roupas que seriam usadas. Eram túnicas de cor indefinida, mais 

próximas do bege. Junto estavam algumas pinturas, mas não eram urucum ou jenipapo. Eram 

lápis industrializados, da mesma marca comprada no Paraguai pelos milhares de sacoleiros 

que todos os dias atravessam a fronteira. 

Sozinhas elas pintavam os olhos, tiravam as vestes da viagem e colocavam as vestes 

que as faziam parecer pela primeira vez índias. Descalçavam os chinelos e testavam o piso 

com pequenos toques dos pés. Pareciam incomodadas pelo toque. Se estivessem pisando na 

terra, essa seria a reação? Quem vestiu a pele de quem? É a índia vestindo a máscara da índia 

para um espetáculo onde eles têm de ser índios. 

Elas recebem pedaços de madeira roliços de cerca de setenta centímetros de 

comprimento e vinte centímetros de diâmetro. São os instrumentos que darão cadência à 

apresentação. Como uma espécie de terceiro pé, compunham o vestuário, e, quando batidos 

no chão, rugem contrastando com as vozes femininas. Prontas, elas saem do banheiro já em 

fila e se dirigem para o palco. 

 

 

5.1.2 Cena Dois: Cadeiras, Palco e o Branco 

 

 

Separados por uma parede, o salão principal ia ficando pequeno a medida que as 

escolas traziam os alunos de sete a quinze anos para “ver o índio”. Acostumados com os 

ambientes de shows, as crianças e adolescentes disputavam as melhores cadeiras. Sentavam, 
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somente deixando o lugar para ir ao banheiro. O local não era o mesmo que servira de 

vestiário para os índios. Ali o ruído era intenso. 

No mesmo ambiente, cinegrafistas, fotógrafos e repórteres de televisão, jornais e 

rádios aguardavam o início das apresentações. Conforme a pauta, os índios se apresentariam 

das dez até as 11 horas, mas o atraso de mais de uma hora deixava todos inquietos e de olhos 

fixos nos relógios para não perder o deadline.147 Todos queriam “filmar o índio”, “escrever o 

índio”. 

Para manter as crianças atentas, um palhaço conta histórias e no enredo avisa: “daqui 

a pouco vocês vão conhecer novos amiguinhos, eles não moram em casas ou apartamentos 

como nós!, vivem na floresta!, são os índios!”. Após, deixa o palco onde acabara de criar o 

estereótipo. Descalços e com a roupa da cor indefinida, os representantes da Tekoha Añetete 

entraram no palco pela fresta da cortina. Lá, no palco, o índio que dançava não era aquele que 

estava lá fora, nem aquele da fila do café, comendo o pão com mortadela, vestindo os trajes. 

Lá estava o índio que fazia do índio o próprio papel, vestindo uma pele que não era a dele, 

apesar da identidade. 

Parecendo indiferentes a quem de fato estava no palco, a mídia iniciava a captura de 

imagens para cumprir não a pauta, mas a produção exigida pela emissora. O repórter 

coordenava o trabalho. Olhava para o papel que tinha nas mãos. Ele gesticulava, pedia, exigia 

as imagens para cobrir um texto produzido antes de o ‘espetáculo’ começar. 

 Transcorridos cerca de dez minutos, o repórter abandona o palco e se volta para 

escolher entre a plateia quem seria o aluno para entrevista. Temendo não acertar no primeiro, 

caso esse seja tímido ou não tenha respostas que “valorizem” a reportagem, ele busca ajuda 

com a professora. 

– Quem a senhora me indica para entrevistar e que fale bem ? 

A professora olha, ela também tem interesse que os representantes da sua escola 

falem bem, mostrem erudição, façam a diferença, afinal havia mais de vinte escolas presentes. 

– Olha! Tem aquele menino e aquela menina. Eles são espertos. 

O repórter e a professora vão ao encalço dos ‘ungidos’. Eles são retirados do meio da 

plateia e levados para a lateral do auditório, colocados de costas para o palco onde o show 

continua. Com a pergunta já decorada, o repórter lascou: 
                                                            
147 Deadline – última linha, último prazo para entregar os textos para as edições. A TV Cataratas, o alvo de desta 

observação, é afiliada à Rede Globo. O prazo final na emissora é às onze horas e quarenta minutos, uma vez 
que o jornal começa a ser exibido às doze horas e quinze minutos. Naquele dia, a matéria sobre os índios 
seria veiculada em rede estadual, tendo de ser gerada até as doze horas. 
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– Você já tinha visto índio assim aqui na cidade? Qual sua impressão? Você gostou? 

Imaginava que eles fossem assim?148 

O jovem responde que ficou impressionado com a presença dos índios e afirma ser a 

primeira vez que vê índios “ao vivo”, índios de verdade. 

– Eu sempre somente via eles pela TV. Aqui é bem diferente.  

O repórter se vira para a menina e repete as mesmas perguntas. Ela, desinibida, diz 

ter gostado das cores, da música e do índio com penacho grande sentado no meio da plateia. A 

dica da aluna faz com que o repórter, ao final da entrevista, peça para que o cinegrafista não 

se esqueça de registrar a imagem do “índio de penacho grande”149. Os dois entrevistados não 

tinham sido levados, como os demais alunos, para conhecer o artesanato e nem onde estavam 

os outros índios, aqueles que não estavam no palco. A visita das escolas se resumia às 

apresentações. 

O repórter encerra o trabalho e segue para a redação. Ainda faltavam sete 

apresentações. Ao exibir o vídeo-tape, ao meio dia e quarenta e cinco minutos, além das 

sonoras dos dois alunos, a reportagem continha as falas do coordenador geral dos projetos 

indígenas da Itaipu, João Bernardes, e do presidente da AGABCO, chefe de cozinha 

internacional, René Sepúlveda. Nenhum índio foi entrevistado. (ver degravação do VT – 

Vídeo Tape – anexo). 

 

 

5.1.3 Interpretações: o Índio e o Palco 

 

 

Ao analisarmos o trecho do texto “Cena Um: Pão, Mortadela e o Índio” temos de 

recordar o trecho do texto inicial deste capítulo: “Ao olhar o grupo ali, em fila, era impossível 

dizer de que lugares tinham vindo, ou quem representava que país, ou se de fato eram índios. 
                                                            
148 O repórter faz quatro perguntas juntas, que exigem quatro respostas diferentes, apesar de a técnica reprovar 

esse procedimento. Os autores que defendem a realização de uma pergunta por vez são: COIMBRA, 
Oswaldo. “O Texto da Reportagem Impressa”, ERBOLATO, Mario L. “Técnica de Codificação em 
Jornalismo”. PATERNOSTRO, Vera íris. “O Texto na TV”. Eles alegam que o risco de o entrevistado 
responder a apenas uma pergunta é muito grande, fazendo com que o repórter retorne para a redação sem 
parte do que foi buscar. 

149 O índio de penacho grande era da tribo Maká, de Ciudad del Este. As penas utilizadas para enfeitar a cabeça 
eram de avestruz. Ele disse que não as coloriu por considerar que a tribo não dispunha das mesmas aves 
coloridas que existiam no Brasil. “Avestruz não é colorida”, disse em entrevista gravada para este trabalho de 
mestrado. A 6ª Mostra da Culinária e Cultura Indígena das Três Fronteiras aconteceu no dia 18 de abril de 
2007. No dia 19 é comemorado o Dia do Índio.  
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Todos vestiam roupas semelhantes. Entre os homens: calça jeans, camiseta e tênis. Os cabelos 

dos mais jovens eram ‘domados’ com gel. Os mais velhos escondiam o corte com bonés. As 

mulheres usavam blusas e saias. Nos pés, chinelos da marca Havaianas”.  

Percebemos esse sentido de que o índio presente na 6ª Mostra da Culinária e Cultura 

Indígena das Três Fronteiras está em “um outro lugar”, e que ele materializa simbolicamente a 

construção de uma origem “outra” que não é a “dele”, ou que essa mudança do “ele” não é 

recente. 

Orlandi afirma que essa transferência de identidade ou o apagamento da imagem real 

do indígena começou com a chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500, e foi mantida pela 

chegada dos espanhóis. “Os espanhóis que ali aparecem começam a construir um “nós” que 

não é o índio, mas que não é o lugar do espanhol. Fundam um estado outro. Mas mesmo a 

ruptura não é deslocamento sem limites150”. 

Neste sentido, Hall corrobora afirmando que o “coletivo ou verdadeiro que se 

esconde dentro de muitos outros eus são mais artificiais (...) que um povo com uma história e 

uma ancestralidade partilhadas, mantém em comum”151. 

 
Essa concepção aceita de que as identidades não são nunca unificadas; que elas são, 
na modernidade tardia, cada vez mais fragmentadas e fraturadas; que elas não não 
[sic] são, nunca, singulares, mas multiplamente construídas ao longo de discursos, 
práticas e posições que podem se cruzar ou ser antagônicos ao mesmo tempo. As 
identidades estão sujeitas a uma historicização radical, estando constantemente em 
processo de mudança e transformação152.  

 

A comparação feita por Woodwart, citando como exemplo o conflito entre sérvios e 

croatas para definir a influência da identidade por meios externos, “a identidade é, assim, 

marcada pela diferença”153, será usada aqui tendo como referencial o índio e a apresentação. 

Ao contrário do conflito da zona de guerra da Croácia Central, onde as “referências inimigas” 

eram buscadas no “outro” como forma de distinção, lá no palco essa briga identitária era 

íntima, era o “meu eu” com “o meu eu”, em um pulsar solitário de dentro para fora, de fora 

para dentro, sem se libertar. 

                                                            
150 ORLANDI, Eni Pucinnelli. Discurso Fundador: formação de país e a construção da identidade nacional 

(org). Campinas, SP: Pontes, 1993. p.15. 
151 HALL, Stuart. Quem precisa da identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu da et al. (orgs). Identidade e 

Diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. p.108. 
152 Ibid., p.108. 
153 WOODWARD, Kathryn. Identidade e Diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: SILVA, Tomaz 

Tadeu da et al. (orgs). Identidade e Diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 7. ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2007. p.9.  
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Este quadro é reforçado por Hall ao enumerar algumas questões que as identidades 

parecem invocar quando submetidas ao mundo pós-colonial, inquietações que parecem 

metralhar a mente do índio: “quem nós podemos nos tornar”, “como nós temos sido 

representados” e “como essa representação afeta a forma como nós podemos representar a nós 

próprios”154. 

Observá-los – durante o café da manhã, quando que “eles usavam roupas tão iguais 

entre eles”, mas antes de tudo iguais aos trajes dos colonizadores – provoca o apagamento da 

memória descrita por Pero Vaz de Caminha ao escrever para o rei de Portugal acerca do 

descobrimento do Brasil e as impressões sobre os índios “avistados”. 

  
A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons 
narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma... Ambos traziam os beiços de 
baixo furados e metidos neles seus osso  brancos e verdadeiros, de comprimento de 
uma mão travessa, dum fuso de algodão, agudos na ponta como furador... Também 
andavam entre eles quatro ou cinco moças, nuas como eles, que não pareciam mal (...) 
andavam bem curados, bem limpos, tão formosos, que não podem ser mais [...]155. 

 

 

5.2 A DESCENDENTE DOS SOBREVIVENTES DO HOLOCAUSTO DANÇA 

 

 

Nesta análise, podemos dizer que a jovem Aline, doze anos, que dançava no palco, 

no dia 18 de abril de 2007, é o resultado do que tem acontecido com o índio do Oeste do 

Paraná, por meio da demarcação de terras. A menina é descendente dos Guarani colonizados 

pelos jesuítas na região das Cataratas do Iguaçu por volta de 1542. É bisneta dos 

sobreviventes do holocausto provocado durante a invasão de Portugal sobre as terras 

espanholas na fronteira entre Brasil e Paraguai.  

Esse salto histórico, que compreende desde a descoberta do índio, tendo como 

sustento e moradia a mata nativa, para o confinamento em casas de alvenaria onde vivem 

atualmente e para a apresentação para dizer “somos índios”, é resultado da demarcação 

territorial provocada pelo branco diante da visão de uma espécie selvagem e arredia no 

cenário da descoberta.  

                                                            
154 HALL, Stuart. Quem precisa da identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu da et al. (orgs). Identidade e 

Diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. p.109. 
155 CAMARGO, Francisco Carlos; HOFF, Tânia Márcia Cezar. Erotismo e Mídia. São Paulo: Expressão e Arte, 

2002. p.12. 



133 

 

 

Os bisavós de Aline viveram no entorno das Cataratas do Iguaçu, hoje denominado 

Parque Nacional do Iguaçu156, e foram imediatamente submetidos à civilização espanhola.  

Ao retomar a discussão, Orlandi antecipa que esse silêncio, uma vez estabelecido, 

volta sobre o mundo com toda sua violência. “Dessa forma, se passa do apagamento 

ideológico para o extermínio que tem, por sua vez, formas mais ou menos diretas de 

violência: desde o assassinato puro e simples até a exclusão do índio da discussão de 

problemas que o afetam diretamente”157.  

Baudrillard reforça as consequências provocadas pelo massacre não apenas histórico, 

mas étnico da raça. 

 
Os mortos, uma vez reconhecidos em suas identidades de mortos, viram-se 
confinados em cemitérios e mantidos à distância, até o apagamento total da face da 
morte. Aos índios, só foi reconhecido o direito de existência para serem confinados 
em reservas. Tais são as peripécias de uma lógica da diferença158. 

 

Após o massacre, os acossados vagaram pela mata para fugir dos capitães do mato 

que os lançavam com cordas e grilhões de ferro, vendendo-os não apenas para a escravidão 

braçal, mas a toda a submissão perversa da criatividade humana159.  

Essa peregrinação foi mapeada pelo professor do Centro de Estudos e Pesquisas 

Arqueológicas  da  Universidade  Federal  do  Paraná,  arqueólogo  Igor  Chmyz,  nos  últimos 

 

 
                                                            
156 O Parque Nacional do Iguaçu foi criado pelo Decreto Federal nº 1.035, de 10 de janeiro de 1939. Localizado 

na divisa territorial com a fronteira Brasil-Argentina, representa uma das maiores reservas florestais da 
América do Sul e um dos últimos locais de proteção ambiental do Estado do Paraná. Em 17 de novembro de 
1986, durante conferência geral da UNESCO, foi tombado como Patrimônio Natural da Humanidade. 

157 BAUDRILLARD, Jean. A transparência do Mal – Ensaio sobre fenômenos extremos. Tradução de Estela 
dos Santos Abreu. 3. ed. Campinas, SP: Papirus, 1996. p.59. 

158 Ibid., p.135. 
159 O cinema retratou a temática "missioneira". Para se conhecer mais sobre a saga dos Guarani e dos padres 

jesuítas na instalação das missões em territórios do Mercosul, há quatro filmes que abordam a temática. O 
mais conhecido deles é “A Missão”, de Rolland Joffé, vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes em 
1986, como melhor filme. O filme conta a saga dos jesuítas na fronteira entre o Brasil, a Argentina e o 
Paraguai – as Cataratas do Iguaçu formam o cenário principal – e tem no elenco Robert De Niro, Jeremy 
Irons, Aidan Quinn e Liam Neeson. Sua produção e direção são esmeradas, os figurinos reproduzem 
fidedignamente o período, uma belíssima fotografia e um roteiro qualificado produzido por Robert Bolt. O 
saudoso médico paraguaio, Luiz Rolon, ambientalista e criador do museu Mborore, foi consultor de produção 
do filme. A história nos mostra um caçador de índios, capitão Mendonza (Robert De Niro), que, por martírio, 
supera seus pecados, redimindo-se com uma pena exemplar: trabalhar em favor daqueles que haviam sido 
suas presas preferenciais, os indígenas. Jeremy Irons interpreta o padre Gabriel, que converte os índios 
tocando uma flauta doce. "A Missão" discute a disputa que se travava na região pela posse das terras 
envolvendo Portugal, Espanha e a Igreja Católica (ameaçada de despejo de suas Missões Jesuíticas). Esse 
acontecimento histórico, que se desenrolou por aproximadamente cem anos e foi discutido em diversos 
acordos entre portugueses e espanhóis, acabou fazendo parte do filme.  
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quarenta anos160.  

 
Com os índios aprendemos que, no Brasil, não houve somente choque de culturas, 
houve muito mais: uma guerra entre as civilizações. A natureza como o palco de 
luta, tratou de ocultar e de velar seus lances mais significativos, transformando o 
embate, ao longo do tempo, num dos maiores mistérios do mundo contemporâneo. 
Pouco sabemos a respeito dessa guerra que não aparece na história oficial na sua real 
dimensão161. 

 

Na década de quarenta e de cinquenta, foi a vez de os madeireiros invadirem a mata 

nativa na fronteira entre a Argentina e o Paraguai. Os índios que resistiram migram para a 

área denominada de Jacutinga, distante cerca de cinquenta quilômetros das margens dos rios 

Iguaçu e Paraná. Lá permaneceram até a década de setenta, quando foram expulsos 

novamente pela formação do Lago de Itaipu162. 

Sem destino, eles retornam para o Paraguai e a Argentina na tentativa de conviver 

com as tribos também vítimas da colonização de Ciudad del Este e Puerto Iguazú. Este 

processo de apagamento do índio na tríplice fronteira durou até a década de noventa, quando 

foram assentados em uma área de mil e setecentos hectares, totalmente devastada pela criação 

de búfalos. Ali permanecem até hoje. No palco, despidos da própria origem, eles dançavam 

em uma pele que não era a da descoberta. 

O ‘vestir’ o próprio sentido em um cenário que já não é o deles fazia do índio o 

sujeito que não é o outro de ninguém. “Visto que ele é indiferente a si mesmo, é como se o 

tivessem hipostasiado vivo sem seu duplo, sem sua sombra, sem seu outro (...) é o outro de 

depois da morte do Outro (maiúsculo) e que já não é absolutamente o mesmo. É o outro que 

resulta da recusa do Outro163 ”. 

Ao obedecerem ao ritual imposto pelos organizadores, sem resistência, mesmo diante 

do choro dos pequenos, ou de terem de ficar descalços em um piso, como atores de si 

mesmos, o índio, classificado como “selvagem” pelos descobridores, encarna a máquina 
                                                            
160 Os guaranis no oeste do Paraná: Espaço Plural. Ano VI, n. 13, 2005 – <http://wapedia.mobi/pt/Guaranis>. 

Disponível em: <http://www.unioeste.br/saber>. Acesso em: 4 maio 2008. 
<http://www.historiadobrasil.net/indiosdobrasil/>. Acesso em: 4 maio 2008. 
<http://www.historiadobrasil.net/>. Acesso em: 4 maio 2008. 

161 CAMARGO, Francisco Carlos; HOFF, Tânia Márcia Cezar. Erotismo e Mídia. São Paulo: Expressão e Arte. 
2002. p.15.  

162 O lago de Itaipu foi formado em 1982, com o fechamento das comportas do canal de desvio da Hidrelétrica 
de Itaipu. A represa tem uma área de mil trezentos e cinquenta quilômetros quadrados e profundidade média 
de vinte e dois metros, podendo alcançar cento e setenta metros nas proximidades da barragem. O lago possui 
também sessenta e seis pequenas ilhas, das quais quarenta e quatro estão na margem brasileira e vinte e duas, 
na margem paraguaia. 

163 BAUDRILLARD, Jean. A transparência do Mal – Ensaio sobre fenômenos extremos. Tradução de Estela 
dos Santos Abreu. 3. ed. Campinas, SP: Papirus, 1996. p. 133. 
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descrita por Baudrillard durante a apresentação para o público: “Nossos autômatos interativos, 

nossos autômatos de simulação já não interrogam essa diferença. O homem e a máquina 

tornaram-se isomorfos e indiferentes, já ninguém é o outro do outro”. 

Para Debord, o espetáculo é um herdeiro ou sucedâneo da religião – a soma de todos 

os subprodutos da eternidade que sobreviveram como armas no mundo dos dirigentes. 

 
O espetáculo é, em síntese, a reunião de todas as formas de representação e de 
produção de material que impedem que a consciência do desejo e o desejo da 
consciência alcancem seu “projeto” (tal qual ele é identificado, claro, sob a ótica 
marxista): a abolição, por meios revolucionários, da sociedade de classe – condição 
histórica que permitiria a todos desenvolver a plenitude das capacidades humanas 
como fins de si mesmas, envolvendo-se ativamente com o mundo dos objetos, 
transformando-os e criando-os a partir do seu trabalho intelectual e prático164.  

 

Em uma releitura feita por Orlandi, ela retoma Aguirre para afirmar: “eles encenam a 

história em “outro” teatro. (...) e se na prática utilitária não conseguem encontrar o que 

procuraram [que são eles mesmos, os índios], na prática simbólica [ao se vestirem de índios] 

realizam essa passagem, instituem um outro lugar de sentidos, estabelecendo uma outra região 

para o repetível [a memória do dizer], aquela que a partir de então vai organizar outros e 

outros sentidos.”165 

A pantomima que trouxe o índio vestindo como personagem a própria pele em forma 

de alegoria também é analisa por Baudrillard.  

 
Não são [os índios] meros figurantes deslocados da cena principal; são espectros que 
povoam o vazio da cena. Por conseguinte, sua sedução não é essa, estética da pintura e 
da semelhança, mas aquela, aguda e metafísica, da eliminação do real. Objetos 
assombrados, objetos metafísicos, na sua reversão irreal opõem-se a todo o espaço (...) 
somente objetos sem referência, esvaziados de seu decoro – jornais velhos, livros 
velhos, pregos velhos, velhas pranchas, restos alimentares – somente objetos isolados, 
decaídos, fantasmáticos na sua circunscrição de qualquer discurso, poderiam traçar 
uma obsessão da realidade perdida, algo como a vida anterior ao sujeito e a sua 
tomada de consciência166. 

 

 

 

 
                                                            
164 FREIRE FILHO, João; HERSCHEMANN, Micael (org). Comunicação, Cultura e Consumo. A 

(des)construção do espetáculo contemporâneo. 3, ed. Rio de Janeiro: E-papers Serviços editoriais, 2005. 
p.27-28.  

165 ORLANDI, Eni Pucinnelli. Discurso Fundador: formação de país e a construção da identidade nacional 
(org). Campinas, SP: Pontes, 1993. p. 15. 

166 BAUDRILLARD, Jean. Da Sedução. Tradução de Tânia Pellegrini. 2 ed. Campinas, SP: Papirus, 1992. p.69-
70. 
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5.3 LUZ, CÂMERA, PRODUÇÃO 

 

 

Parecendo indiferentes a quem de fato estava no palco, a mídia iniciava a captura de 

imagens para cumprir não a pauta, mas a produção exigida pela emissora. Para Baudrillard, 

essa postura da mídia caracteriza a face do veículo: “a televisão é uma imagem que já não 

sonha, que já não imagina, mas que também não tem nada a ver com o real. É um circuito 

orbital”167. 

No vídeotape, o repórter se aproxima do paradoxo quando dedica a frase “a pintura 

dos olhos não era natural” e indica um estranhamentos por meio da imagem em que mostra a 

índia passando o lápis no entorno das pálpebras. Esse lembrete remete o telespectador ao 

universo empírico, quando o índio pintava a pele com tintas retiradas da mata. Tanto Pero Vaz 

de Caminha como Orlandi dedicam páginas a este costume. 

 
Ali veríeis e galantes, pintados de preto e vermelho, e quartejados, assim nos corpos, 
como nas pernas, que certo pareciam bem assim. Também andavam entre eles quatro 
ou cinco mulheres moças, nuas como eles, que não pareciam mal. Entre elas andava 
uma com uma cocha, do joelho até o quadril, e a nádega, toda tinta daquela tintura 
preta; e o resto tudo a sua própria cor. Outra trazia ambos os joelhos, com as curvas 
assim tintas [...]168. 

 

Essa devoção à pintura, como traço característico do índio, é citada também por 

Orlandi. “Sua mulher era negra como o diabo e pintada desde as plantas do pé até a cabeça 

com o suco do jenipapo”169. A referência à cor colocava o índio na condição de 

descriminação, como o negro, apagando o traço cultural da raça que é a pintura. “O racismo 

não existe enquanto o outro no é Outro, enquanto o Estrangeiro permanece estrangeiro. 

Começa a existir quando o outro torna-se diferente, isto é, ameaçadoramente próximo. É aí 

que desperta a veleidade de mantê-lo à distância”170.  

Apesar da imposição dos colonizadores ao longo dos séculos, é possível dizer, hoje, 

que as tentativas de mudanças foram e continuam sendo exercidas de fora para dentro.  Ao 

                                                            
167 BAUDRILLARD, Jean. A transparência do Mal – Ensaio sobre fenômenos extremos. Tradução de Estela 

dos Santos Abreu. 3. ed. Campinas, SP: Papirus, 1996. p.37. 
168 CAMARGO, Francisco Carlos; HOFF, Tânia Márcia César. Erotismo na Mídia. São Paulo: Expressão e 

Arte, 2002. p.13. 
169 ORLANDI, Eni Pulcinelli. Terra à Vista!: discurso do confronto: velho e novo mundo. São Paulo: Ed. da 

Universidade Estadual de Campinas, 1990. p.67. 
170 BAUDRILLARD, Jean. A transparência do Mal – Ensaio sobre fenômenos extremos. Tradução de Estela 

dos Santos Abreu. 3. ed. Campinas, SP: Papirus, 1996. p.136. 
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pintar os olhos unicamente para dançar, surgiu ali o sinal de que o índio ainda veste o 

antepassado, reforça na pele, mesmo com tinta artificial, talvez o único símbolo original, a 

tinta preta, já que a cor das túnicas não ficou definida pelo fato de que as vestes foram um 

remendo imposto pelo colonizador ao encontrar o índio nu. Para Baudrillard, “a esse preço, 

ele se torna disponível para todas as combinações possíveis, para todas as conexões”171.  

 

 

5.4 UM SHOW PARA A PRÓPRIA MÍDIA 

 

 

A atuação do repórter para produzir a matéria merece interpretação. Para Machado, 

“atualmente encontramos mais informações “etnográficas” nas fotos, nos filmes e nos 

programas de TV do que nas próprias comunidades enfocadas”172. Isso, segundo o autor, 

acaba resultando em uma desmaterialização da própria realidade.  

Explicando pela pele da comunicação: o repórter necessariamente não vê o real, está 

intermediado pelo seu repertório. Ao escrever modifica pela segunda vez e ao exibir o faz 

pela terceira, sendo que a quarta mudança ocorre ao ser visto pelo telespectador, que, ao 

reproduzir, modifica novamente um produto que, segundo Schaff, “a palavra é sempre uma 

operação de pensamento, no sentido da experiência que o sujeito faz das significações das 

palavras, tanto sob a forma de conceitos como sob a forma de representações”173. 

Para Machado: 

 
Tais meios de registro técnico constituem agora o túmulo das culturas diferenciadas, 
pois, na, mesma medida em que são convocadas para “preservar” as formas “puras” 
de uma realidade que desaparece, contribuem também para enterrá-las em definitivo, 
transformando-as em outra coisa, em misn scène para alimentar a máquina mediática 
dos caraíbas [nome que os índios dão aos brancos] As imagens “etnográficas” se 
reduzem cada vez mais a cenários de uma ficção, a ficção de uma cultura que já não 
existe mais na forma como é exibida, a não ser para fins de veiculação na mídia174.  

 

Ao determinar as imagens que devem ser capturadas pelo cinegrafista, o repórter 

escolhe para o telespectador o que ele vai assistir. E, completa Machado: 

                                                            
171 BAUDRILLARD, Jean. A transparência do Mal – Ensaio sobre fenômenos extremos. Tradução de Estela 

dos Santos Abreu. 3. ed. Campinas, SP: Papirus, 1996. p.133. 
172 MACHADO, Arlindo. Máquina e Imaginário: O Desafio das Poéticas Tecnológicas. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 1993. p. 243. 
173 SCHAFF, Adam. Linguagem e conhecimento. Coimbra: Almedidna, 1971. p.247-310. 
174 Ibid., p.243. 
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Mais irônico ainda é observar a maneira como as câmeras ávidas de “autenticidade” 
etnográfica enquadram o índio e seu mundo, jogando para fora do campo tudo aquilo 
que é sincretismo, miscigenação, antropofagia, (no sentido Oswaldiano), resultado do 
choque de culturas antagônicas, procurando resgatar em contrapartida uma imagem, 
imaculada do “primitivo”, uma imagem que existe mais a não ser nas fotos, no filmes 
e nos programas de TV175. 

 

Para Sontag, “tais imagens são de fato capazes de usurpar a realidade porque, antes 

de tudo, uma foto não é apenas uma imagem (como uma pintura é uma imagem), uma 

interpretação do real; é também um vestígio, algo diretamente decalcado do real, como uma 

pegada, uma máscara mortuária”176. 

Quando o repórter pergunta ao menino sobre sua visão sobre o índio e este responde 

que está diante de algo “diferente, não o visto então pela televisão”, a imediata ideia é que até 

aquele momento o índio no imaginário adolescente havia sido mostrado assim: “pessoas que 

andam nuas, pescam e caçam para sobreviver, participam de rituais sagrados e cultivam seu 

artesanato primitivo”177. 

Essa imagem do “bom selvagem” no imaginário escolar teria sido construída dos 

elementos propostos por Machado: 

 
A foto, o filme, o vídeo constroem eles próprios uma cultura separando 
cuidadosamente tudo aquilo que os cinegrafistas, baseados muitas vezes em 
conhecimentos “antropológicos” obtidos de romances de José de Alencar e de 
westerns de Hollywood, consideram importação impureza étnica e cultural. Trata-se 
de obter uma ficção consoladora sobre o outro e de esconder um massacre brando, 
no mesmo instante em que é cometido.178 

 

Retomando a análise: “Parecendo indiferentes a quem de fato estava no palco, a 

mídia iniciava a captura de imagens para cumprir não a pauta, mas a produção exigida pela 

emissora. O repórter coordenava o trabalho. Olhava para o papel que tinha nas mãos. Ele 

gesticulava, pedia, exigia as imagens para cobrir um texto produzido antes de o �espetáculo� 

começar”. 

                                                            
175 MACHADO, Arlindo. Máquina e Imaginário: O Desafio das Poéticas Tecnológicas. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 1993. p. 85. 
176 SONTAG, Susan. Sobre Fotografia. Tradução de Rubens Figueiredo. São Paulo: Companhia das Letras, 

2004. p.170. 
177 MACHADO, Arlindo. Máquina e Imaginário: O Desafio das Poéticas Tecnológicas. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 1993. p.244. 
178 Ibid., p.244. 
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Para Baccega, “a primeira grande escolha que se efetiva no âmbito dos meios de 

comunicação e que antecede a do ponto de vista que balizará o relato do fato, embora com ela 

interaja, é a que se refere à pauta”.  

 
“A mídia nunca é, portanto, apenas um “testemunho da realidade”, como se ouve com 
freqüência (...). Trazer um fato à boca de cena, escolhendo-o para divulgar, implica 
deslocar um problema do âmbito quase pessoal, dando-lhe características de problema 
da sociedade, o qual, a partir disso, ficará sob responsabilidade coletiva. “O que era 
mal estar individual, vivido como íntimo ou privado, tende a se metamorfosear em 
assunto de conversação pública, e depois em tema de colóquios e seminários de 
reflexão, em páginas de ‘debate’ dos jornais nacionais [...]”179. 

 

 Ao fazer esta leitura, Baccega traz à cena exemplos como o ocorrido há poucos 

meses, em que a mídia flagrou a revolta dos índios Kayapós, no Pará, contra um engenheiro 

da Petrobrás180. As imagens geradas provocaram um rastro de debates entre as mídias. 

Apropriando-se do trabalho de outro veículo como antecipou Baccega em “os meios 

de comunicação se referenciam uns aos outros”, um fato noticiado em um jornal, por 

exemplo, certamente sairá também no rádio e na televisão. E nos demais jornais, com maior 

ou menor destaque. Como exemplo, citamos o reproduzido pelo articulista do blog Dias em 

Revista, em que ele reproduz uma notícia buscando apoio em outros veículos de 

comunicação: 

 
Foi manchete nacional o acontecido em Altamira com o engenheiro Paulo Fernando 
Rezende, da Eletrobrás, quando por pouco não morreu, vitimado por um profundo 
golpe de facão brandido por um índio, pelo simples fato de expor, durante uma 
conferência, seu ponto de vista favorável à construção de uma hidrelétrica. Contra 
esse clamoroso atentado, praticado contra um brasileiro no exercício de suas 
atividades profissionais, não se levantaram os defensores dos direitos humanos (...). 
Para tais setores, pouco importa se uma enorme parcela da população brasileira fique 
privada de energia elétrica. O que não se pode é “profanar” os “santuários” da 
biodiversidade e os “nichos” de seus “santos”, os índios (...), que querem mantê-los 
para fins escusos no estado de barbárie e de superstição em que vivem, ao invés de 
procurar fazer em benefício deles o que quis e fez o Apóstolo do Brasil, o venerável 
Anchieta: catequizá-los e civilizá-los181. 

 

Ao dizer que o índio estava disposto a matar “por uma ideia”, o articulista não só 

ressuscita o conceito do “mau selvagem” como também demarca o índio como censor, 

remetendo o país novamente à ditadura, mas desta vez pelas mãos de um bárbaro armado de 

facão. O viés com o autor costura o texto provoca uma espécie de despaginação da história, 

que, segundo os pesquisadores utilizados neste texto, “O Índio na Mídia”, já nasceu torta. 
                                                            
179 REVISTA COMUNICAÇÃO & EDUCAÇÃO. São Paulo. 7 a 16 de jan./abr. 2000. p.7-12. 
180 Disponível em: <http://7diasemrevista.blogspot.com>. Acesso em 10 set. 2008. 
181 Disponível em: <http://7diasemrevista.blogspot.com>. Acesso em: 15 jul. 2008. 
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Ao citar que a vítima era um brasileiro trabalhando, o escriba não confessa, mas 

também faz lembrar que os habitantes selvagens da mata em questão foram considerados 

animais com pouca inclinação para o trabalho. Na mesma esteira, ele abre as portas para uma 

possível privação do bem-estar branco, alertando para a iminência da falta de energia – mais 

vital, sob o ponto de vista da recepção e do consumo, do que a sobrevivência do índio a quem 

o mesmo autor invoca novamente a presença dos jesuítas, “o venerável Anchieta”, para 

“catequizá-los e civilizá-los”, em uma proposta de novo apagamento. 

Seguindo os fios apontados por Baccega – de que o espaço da notícia depende de 

vários fatores, entre eles “a repercussão, de acordo com o nível de aceitação pelo público, de 

acordo com o percentual de acerto com relação ao receptor: se efetivamente ele foi atingido, 

considerando-se seu perfil”182 –, pouco ou quase nada foi dito sobre a índia assassinada por 

uma mulher e um homem brancos, apesar da brutalidade. 

 
Morreu hoje (01), por volta da 1h da manhã, na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) 
do Hospital Evangélico, em Dourados (MS), a índia bororo Adélia Garcia Garcette, 37 
anos, feridas a golpes de facão. Na semana passada, na aldeia, a mulher teve a mão 
decepada e o rosto desfigurado pelos ataques, que acabou extirpando um dos olhos. 
Segundo informações do Hospital Evangélico, a mulher estava na UTI, inconsciente e 
respirando por aparelhos. Ela chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu aos 
ferimentos. A Polícia Civil de Dourados prendeu duas pessoas acusadas pela tentativa 
de homicídio. Aristides Soares e Euzênia Savala estão detidos no 1º Distrito Policial 
da cidade. Soares confessou que tentou matar Adélia Garcia porque a mulher dizia que 
ele era pai de um dos filhos dela, um bebê de três meses de vida. Aristides Soares 
disse ainda que Euzênia o ajudou, chamando Adélia para fora da casa e que segurou a 
mulher para que fosse golpeada183. 

 

A primeira observação está no espaço utilizado pelos dois textos. O incidente em 

Altamira foi “destaque nacional”, como disse o autor. No segundo, o autor preferiu não 

assinar pela reportagem. No restante das matérias, a única aproximação dada aos fatos está 

que as armas utilizadas, tanto para ferir o “branco trabalhador”, como para matar a “índia 

descasada e sem uma profissão definida”, que teve uma mão decepada, um olho arrancado e 

cortes profundo no rosto, eram facões. 

Nos três exemplos citados aqui, vemos a luta da mídia para registrar a identidade 

marcada por meio de símbolos presentes. No palco, durante a 6ª Mostra Indígena realizada em 

Foz, a alegoria vista era composta por trajes, música e dança indígena. No episódio de 

Altamira durante a reunião com o engenheiro da Eletrobrás, um grupo de selvagens tentando 

                                                            
182 REVISTA COMUNICAÇÃO & EDUCAÇÃO. São Paulo. 7 a 16 de jan./abr. 2000. p.7-12. 
183 Disponível em: <http://www.oesteinforma.com.br/news.php?news=11881>. Acesso em: 15 jul. 2008. 
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matar um profissional liberal. Em Dourados, onde a índia foi assassinada, a justificativa era de 

um pobre pai desesperado, com a ajuda da mulher, elimina um problema – aparatos que, 

quando exibidos, reforçam ‘a verdade’ presente no quadro histórico do índio. É a mídia 

apagando por meio da mídia o índio. Esse “ver” da mídia é definido assim por Orlandi: 

 
“Ver” tem um sentido bem específico nesse contexto: o que é visto ganha estatuto de 
existência. Ver, tornar visível, é forma de apropriação. O que o olhar abarca é o que se 
torna ao alcance das mãos. O visível [o descoberto] é o preâmbulo do legível: 
conhecido, relatado, codificado. Primeiro passo para que se assente a sua posse. A 
submissão às letras começa a terminar no olhar184. 

 

Sobre este viés, Sontag afirma que a “produção de imagens também supre uma 

ideologia dominante. A mudança social é substituída por uma mudança em imagem. A 

liberdade de consumir uma pluralidade de imagens e de bens é equiparada à liberdade em 

si”185. 

A mesma autora, agora em Contra a Interpretação, afirma que “a interpretação não é 

como [supõem muitos] um valor absoluto, um ato do espírito situado em algum reino 

intemporal das capacidades. A interpretação também precisa ser avaliada no âmbito de uma 

visão histórica da consciência humana”186.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                            
184 ORLANDI, Eni Pucinnelli. Terra à Vista!: discurso de confronto: velho e novo mundo. Campinas, SP: Ed. 

da Universidade Estadual de Campinas, 1990. p.13.  
185 SONTAG, Susan. Sobre Fotografia. Tradução de Rubens Figueiredo. São Paulo: Companhia das Letras, 

2004. p.196. 
186 Idem. Contra a Interpretação. Tradução de Ana Maria Capovilla. Porto Alegre: L&PM, 1987. p.15. 
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6. O OLHAR DO ÍNDIO SOBRE O PRÓPRIO ÍNDIO 

 

 

6.1 COMO ELES SE VEEM NA MÍDIA 

 

 

“No passado, o meu avô falava que o colar do índio era o seu CPF, o cocar era a 

Identidade, a pulseira, a Carteira de Trabalho e a mata era nossa Bandeira. Hoje isso não vale 

mais nada.” – índia Lorenza Chamorro Alves, Arapoty – Céu florido. 

– Professora, faz umas fotos minhas? Eu vou colocar esses colares e o cocar para 

ficar bonito! 

O pedido, acompanhado da observação, foi feito pelo índio Jerônimo Alvez, oitenta e 

oito anos, no dia 3 de janeiro de 2008.187 Os assessórios estavam dentro de uma sacola 

plástica. Por mais de vinte minutos ele se deixa fotografar, faz as poses com as mãos junto ao 

peito. Ele olha para a máquina sem o temor de ver sua alma apreendida ou camadas destruídas 

como temia Balzac188 e seus antepassados. 

Ao observar o velho índio por meio da lente era possível ouvir Roland Barthes, 

quando escreveu sobre seus sentimentos ao ver-se sendo capturado pela imagem: “ora, a partir 

do momento que me sinto olhado pela objetiva, tudo muda: ponho-me a “posar”, fabrico-me 

instantaneamente um outro corpo, metamorfoseio-me antecipadamente em imagem”189. 

Na busca para encontrar no cenário algo que mostre ser uma aldeia, além da presença 

do índio, nada ajuda. Como pedido, então, Jerônimo abre os braços para ser fotografado 

contra o céu e, ao aproximar para a imagem, os pés dele se apresentam elemento de 

identidade. As fotos são então feitas, com closes também das mãos. Camisa amarela, calça 

social azul e chinelos um com tira branca e outra preta. Ele é obediente.  

 

 

                                                            
187 Diário de Campo, ver apêndice A.  
188 SONTAG, Susan. Sobre Fotografia. Tradução de Rubens Figueiredo. São Paulo: Companhia das Letras, 

2004. p.175. Pessoas de povos primitivos temem que a câmera roube uma parte de seu ser. Nas suas 
memórias publicadas em 1900, ao fim de uma vida muito longa, conta que Balzac tinha um tipo semelhante 
“pavor vago” de ser fotografado.  Ele acreditava que o corpo era feito de uma série de camadas fantasmáticas 
sobrepostas e que, ao ser fotografado, uma dessas camadas poderia ser capturada. Os índios temiam ter a 
alma presa dentro de uma caixa escura, sem luz. 

189 BARTHES, Roland. A Câmara Clara: nota sobre fotografia. Tradução de Júlio Castañon Guimarães. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1984. p.22. 
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Figura 14. Seu Jerônimo se ajeita, faz pose e não teme ver a alma capturada 
pela máquina. 
Fonte: Sônia Inês Vendrame – 3 de janeiro de 2008. 
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Casado com dona Maria Benites, ele diz que vive na aldeia há apenas quatro anos. 

Foi trazido pelo filho João, mas que quer deixar o lugar para viver com os outros filhos na 

Aldeia Itamaram, distante poucos quilômetros dali. (Ao retornar em setembro para as 

entrevistas, ele já havia mudado). Ele era uma espécie de memória do lugar. Viu a construção 

da Itaipu Binacional na década de setenta e peregrinou em caminhões no Paraguai e Argentina 

em busca de uma nova área para viver. Uma filha ainda mora em Puerto Iguazú, na Argentina.  

Ao concluir e transferir as imagens para o computador portátil, ele é convidado para 

olhar como ficaram. Seu Jerônimo parece familiarizado com o processo até avistar a imagem 

dos pés e mãos. Ele se assusta, toca na tela, fala em guarani. Temendo pela reação, é melhor 

às imagens de meio corpo, que ele também parece desaprovar. Apenas as de corpo inteiro ele 

aprova, olha e ri. Toca nos colares do peito e aponta para a tela. Faz o mesmo com o cocar de 

penas. Como os turistas, ele parece perceber sua existência apenas nos símbolos envolto na 

cabeça e no pescoço. Como conclusão, o espanto com os pés se deveu ao fato dele não se 

reconhecer sem os assessórios. Era como se a fotografia estivesse revelando uma qualidade 

que o original não possuía. 

 
A necessidade que alguns deles começam a manifestar de registrar em fotografia ou 
vídeo os rituais de sua cultura constitui o melhor sintoma de um sentimento de perda 
ao que parece irreversível. A “pureza” de sua cultura centenária é hoje apenas uma 
imagem que elas apresentam exclusivamente para as câmeras da imprensa e da 
televisão190.  

 

Barthes também descreve a sensação que uma foto pode produzir. A exemplo de 

Sontag, para ele a imagem pode significar o fim do pertencimento, mas de nós mesmos: 

“Quando me descubro no produto dessa operação, o que vejo é que me tornei Todo-Imagem, 

isto é, a Morte em pessoa; os outros – o Outro – desaproprio-me de mim mesmo”191. 

Por três vezes ele pede para rever as imagens. Nas três, ele toca na tela, mas nunca 

fora dos locais onde estão os colares. Parece feliz ao ver reforçada a multiplicação da imagem. 

Para Sontag: “Fotos são meio de aprisionar a realidade, entendida como recalcitrante, 

inacessível; de fazê-la parar. Ou ampliam a realidade, tida por encurtada, esvaziada, perecível, 

                                                            
190 MACHADO, Arlindo. Máquina e Imaginário: desafio das poéticas tecnológica. São Paulo: Editora 

Universidade de São Paulo, 1993. p.242. 
191 BARTHES, Roland. A Câmara Clara: nota sobre fotografia. Tradução de Júlio Castañon Guimarães. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1984. p.28. 
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remota. Não se pode possuir a realidade, mas pode-se possuir imagens e ser possuído por elas 

[...]”192. 

Observar seu Jerônimo encantado com o que via, era possível se reportar aos fatos 

descritos por Morin193 quando os trabalhadores viram-se reproduzidos saindo da fábrica. Ao 

contrário da multidão seduzida, não pelo real, mas pela sensação do real, seu Jerônimo não 

fazia este corte, tanto que mais do que não se reconhecer vendo os próprios pés sem os 

acessórios, ele parecia não entender como era possível ver-se em pedaços sem sofrer na pele. 

 

 
Figura 15. Pés do seu Jerônimo. 
Fonte: Sônia Inês Vendrame – 3 de janeiro de 2008. 

 

Estavam inauguradas ali a magia e a vidência antes presentes nas lendas passada 

verbalmente de pai para filho, a exemplo da saga de Naipi e Tarobá ou das almas presas em 

caixas escuras: 

 
Tudo se passa como se, perante a imagem fotográfica, a visão empírica se 
desdobrasse numa visão onírica, análoga ao que Rimbaud chamava de vidência, e 
não de todo estranha aos que videntes chamam “ver” (nem mesmo, talvez, à 
plenitude que os voyeurs atingem através do olhas): uma segunda visão, como é 

                                                            
192 SONTAG, Susan. Sobre Fotografia. Tradução de Rubens Figueiredo. São Paulo: Companhia das Letras, 

2004. p.180. 
193 MORIN, Edgar. O Cinema ou o Homem Imaginário. São Paulo: Relógio D’Água Editores, 1997. p.28-65. 
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costume dizer-se, uma visão que, por último, viesse revelar as belezas ou os 
segredos ignorados da primeira194. 

 

Da mesma forma como ele chegou, sem aviso, ou sem receio de pedir para ser 

fotografado, ele foi embora, sem nenhum pedido. Dava por concluída sua busca pelo registro 

da imagem. Não havia nele nenhuma outra pergunta, nenhuma dúvida sobre o destino que 

seria dado para as fotos aprisionadas, primeiro na máquina e, em seguida no computador. 

Parecia haver ali uma única urgência, “a do se ver”, não como mostra o espelho, primeiros 

acessórios de sedução entregues aos índios pelos comerciantes de território. Havia ali o 

segundo sentido, o de auto-embalsamar a imagem como um momento de emoção, uma 

ternura, como se, de certa maneira, segundo a expressão de Sartre, descrita por Morin, o 

original se tivesse encarnado na imagem.  

“Na fotografia é, evidentemente, a presença que dá vida. A primeira e estranha 

qualidade da fotografia é a presença da pessoa ou da coisa que, no entanto, está ausente”195. 

Seu Jerônimo buscava ali o universo que – ao abrigo do tempo ou, pelo menos, suportando 

vitoriosamente sua erosão – é já por si próprio recordação, um espaço para se eternizar, 

guardar um momento, como a mãe e o pai guardam do filho “que cedo partiu”, um culto 

ofuscado pela modernidade, que ao mesmo tempo em que encobre, mutila, apaga, permite 

descobrir, guardar, prolongar. 

No mesmo cenário também se instalou o que Morin196 chamou de comunicação 

subjetiva, de pessoa a pessoa. Ela veio do então cacique da aldeia, Luciano Alvez, cinquenta 

anos, que também encomendou a realização de uma sessão. “Se um dia a professora puder 

venha lá em casa para fazer fotos da família, só avisa antes para a gente se arrumar”. No dia 7 

de janeiro de 2008, o pedido foi atendido. Ao contrário de seu Jerônimo, a família de seu 

Luciano se apresenta com colares e um discreto cocar na cabeça de Rosalina. 

A família está indecisa sobre como se colocar para as fotos. Como sugestão, poses 

tradicionais de família: pai e mãe sentados em cadeiras e os filhos posando às costas do casal. 

Também são feitas fotos individuais. Ao terminar, seu Luciano encomenda um álbum para 

guardar em casa. A intenção dele era se deixar mostrar em álbum, não apenas em casa, mas 

durante visitas, um costume do colonizador que há muito não se encontra com parentes. 

 
                                                            
194 MORIN, Edgar. O Cinema ou o Homem Imaginário. São Paulo: Relógio D’Água Editores, 1997. p.28-65. 
195 Ibid., p. 28-65. 
196 Idem. O Paradigma do Perdido: a natureza humana. São Paulo: Publicações Europa-América Ltda, 2000. 

p.95-131. 
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Figura 16. O cacique da aldeia, Luciano, a mulher, dona Santa, e os filhos Lúcia, Inácio e 
Rosalina (da esquerda para a direita). 
Fonte: Sônia Inês Vendrame – 7 de janeiro de 2008.  

 
A prova que o sabemos e o sentimos é que conservamos conosco, em nossa casa, as 
fotografias, e as exibimos (...), não só para satisfazer a curiosidade de estranhos, mas 
também pelo prazer evidente de nós próprios as contemplarmos uma vez mais, de 
nos reconfortamos com sua presença, de as sentirmos ao pé de nós, conosco, dentro 
de nós, pequenas presenças que trazemos no bolso ou conservamos em casa, ligadas 
a nossa pessoa ou ao nosso lar197. 

 

Ao transcrever esses eventos, é possível perceber agora que quanto mais jovens são 

os índios a presença de traços identitários menos aparece.  “Segundo a perspectiva pós-

moderna, à medida que o ritmo, as dimensões e a complexidade das sociedades modernas 

aumentam, a identidade vai se tornando cada vez mais instável e frágil”198. Seu Luciano era o 

cacique da aldeia, o esperado era a presença das roupas e dos acessórios, diante do pedido de: 

“avisa para a gente se arrumar”. Há nele também uma intenção de registrar “seu agora”, para 

ele tão presente, que não se deixa ver imageticamente como seu Jerônimo.  

 
Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e 
imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de 
comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas 
(...) de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem flutuar 

                                                            
197 MORIN, Edgar. O Cinema ou o Homem Imaginário. São Paulo: Relógio D’Água Editores, 1997. p. 28-65. 
198 KELLNER, Douglas. A Cultura da Mídia – estudos culturais: identidade e política entre o moderno e o 

pós-moderno. Tradução de Ivone Benedetti. Bauru, SP: EDUS, 2001. p.298. 
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livremente. (...) Foi a difusão do consumismo (...) que contribuiu para esse efeito de 
“supermercado cultural”199. 

 

Seu Luciano habita no “Paradigma do Perdido”, de Morin, que significa um ponto de 

total ruptura do passado. Quer continuar a ser aldeia, mas sem ter como referência apenas 

elementos visuais como penas, cocares e urucum. A leitura que ele faz de si mesmo é do novo 

índio, o índio emancipado, não por uma cultura consolidada, mas como sobrevivente de uma 

raça que, quase extinta, emerge na pele de seres mediados. 

Luciano está vivendo o que Kellner chama de a experiência da “modernité”, do novo 

sempre mutável, da inovação do transitório. Ele carrega camadas adquiridas pela força do 

cargo, viaja muito, hospeda-se em hotéis, frequenta restaurantes pautados pelo gosto de 

indigenistas e políticos. “Já comi até peixe cru em um restaurante em Curitiba, mas não 

gostei”200, relata.  

A revelação, sem que ele se dê conta, o apresenta amansado, distante, mas abraçado 

ao novo. “A identidade na modernidade também foi ligada à individualidade, ao 

desenvolvimento de um eu individual único. Enquanto tradicionalmente, a identidade era 

função da tribo, do grupo, era algo coletivo, na modernidade ela é função de uma 

individualidade particular”201.   

O casal é pai da jovem Graciela, que, durante a pesquisa sobre o Mapa de Consumo 

Cultural, para a pergunta “Nas novelas às vezes aparecem pessoas fazendo o papel de índio. 

Você gosta?”, teve como resposta um “não”. Sobre o motivo, escreveu: “eles mostram o índio 

como se ele fosse burro”. A avaliação foge do estereótipo do visual e se instala no campo 

moral. Há um julgamento e este também não transcende ao repetido ao longo dos séculos 

sobre a etnia. 

Além de Graciela, mais nove dos trinta e oito disseram desaprovar a forma como o 

índio “aparece” no vídeo. As respostas se dividiram assim: “não, porque são bobos”; “não, 

porque às vezes ofende”; “não, porque não são índios”; “não, porque é só imitação”; “não, 

porque são feios”; “não, porque só imitam os índios” e “não porque só copiaram o valor do 

índio”. “A modernidade não se deve esquecer, produz diferença, exclusão e marginalização. 

                                                            
199 HALL, Stuart. Quem precisa da identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu da et al. (orgs). Identidade e 

Diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. p.75. 
200 Diário de Campo, ver apêndice A. 
201 KELLNER, Douglas. A Cultura da Mídia – estudos culturais: identidade e política entre o moderno e o 

pós-moderno. Tradução de Ivone Benedetti. Bauru, SP: EDUS, 2001. p.297. 
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Afastando a possibilidade de emancipação, as instituições modernas ao mesmo tempo criam 

mecanismos de supressão, e não de realização, do eu”202. 

Ao analisar as respostas, elas se dividem em dois grupos: no primeiro, todos fazem 

uma leitura negativa sobre si mesmo: burros, feios e bobos. Uma repetição do Discurso 

Fundador: “vadios, preguiçosos, vis e ladrões de galinhas”.  Segundo, o crédulo pela imagem. 

Não é demonstrado um entendimento de que são personagens e que a observação deveria 

estar na caracterização, não na transferência de corpos.  

Não há uma distinção entre a representação e a vida real, tudo é devorado, 

transformado em simulacro. De cultura dominante no início do século à subcultura na 

atualidade. De dominantes a dominados.  “(...) A mensagem acabou por devorar o real. E, 

abolindo a distância entre a representação e o real, a simulação nos meios – em especial a 

televisão – chega a produzir um real mais verdadeiro que o real203”. É o índio seduzido pelo 

meio, extasiado pela novidade que o decepciona. 

Ao se perceber lá, dentro da tela, ele se iguala aos demais, mas só encontra 

referências desabonadoras. Ele não consegue ler que, em maior proporção, os outros atores, 

quando representam papel de não-índios, também ‘encarnam figuras’ pouco positivos para a 

sociedade. Essa certeza de que tudo que é apresentado é real, ou verdadeiro, para o índio, se 

repete na pergunta: “As notícias que você assiste, lê ou ouve sobre o índio são: verdadeiras, 

pouco verdadeiras ou nada verdadeiras?”. Dos que responderam, todos optaram pela primeira 

opção. Entre os motivos para a resposta, poucos responderam.  

Os que o fizeram, justificaram como: “têm imagens”, numa referência clara a essas 

apropriações permitidas pela televisão, agora aceita em todas as casas: “Não queria comprar a 

televisão, fui obrigado pelas crianças que iam às casas vizinhas e assistiam à televisão e 

vinham reclamando que só aqui em casa não tinha” 204, dito pelo então cacique Luciano, são 

cercadas de uma verdade inabalável.  

 
Se resistirmos cada vez mais ao imperativo publicitário, tornamo-nos ao contrário 
cada vez mais sensíveis ao indicativo da publicidade, isto é, à sua própria existência 
enquanto segundo produto de consumo e manifestações de uma cultura. É nesta 
medida que nela “acreditamos”; o que consumimos nela é o luxo de uma sociedade 

                                                            
202 GIDDENS, Anthony. Modernidade e Identidade. Tradução de Plínio Dentizen. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2002. p.13. 
203 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações. Comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: 

Ed. UFRJ, 1997. p.98. 
204 Diálogo completo no Diário de Campo I, apêndice A. 
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que se dá a ver como autoridade distribuidora de bens e que é “superada” em uma 
cultura. Somos investidos ao mesmo tempo de uma autoridade e de sua imagem205. 

 

A interpretação sobre o conteúdo, no ponto de vista da leitura da própria imagem, 

não é libertadora, ao contrário, oprime cada vez mais e principalmente entre os mais jovens. 

Há uma transferência de gerações provocadas por novos nascimentos, mas não há alteridade 

no sentimento. Na aldeia não há interpretação sobre o conteúdo, no sentido da representação, 

e quando ela acorre não se registra o que Sontag chamou de “interpretação que liberta”. “Em 

alguns contextos culturais, a interpretação é um ato que liberta. É uma forma de rever, de 

transpor valores, de fugir do passado morto”206. 

Ao contrário, quando ela acontece, se revela “reacionária, impertinente, covarde e 

asfixiante”, como em uma repetição das vozes do passado. É como se estivesse sendo travada 

uma luta interna do “ver-se” como ser representativo dentro do contexto em que novelas 

continuam, com um pouco menos de intensidade, a banir completamente do roteiro rostos que 

não sejam emoldurados como olhos azuis, e do “julgar-se”. 

 
Sofrem uma dualidade que se instala na “interioridade” do seu ser. Descobrem que, 
não sendo livres, não chegam a ser autenticamente. Querem ser, mas temem ser. São 
eles e ao mesmo tempo introjetado neles, como consciência opressora. Sua luta se 
trava entre serem eles mesmos ou serem duplos. Entre expulsarem ou não o opressor 
de “dentro” de si. Entre se desalienarem ou se manterem alienados207. 

 

Outro aspecto revelador está no fato de que essa leitura nada positiva sobre a própria 

imagem, quando transferida para fora da aldeia, vem dos estudantes. Um demonstrativo de 

que a mudança ainda não aconteceu. Mattelart comparou a educação, a revolução provocada 

pela indústria, onde tudo seria modificado, reparado, lixado, polido e melhorado208.  

 
[...] espera-se de seus adeptos que vão às escolas e universidades para aí se baterem 
e oferecerem, através do estudo da literatura, as respostas ricas, complexas, 
amadurecidas, judiciosas e moralmente sérias (termo chave da Scrutiny) que 
permitirão aos indivíduos sobreviver na sociedade mecanizada dos “romances 
sabonete”, do trabalho alienante, das publicidades estúpidas e dos media de massas 
estupidificantes209. 

 

                                                            
205 BAUDRILLARD, Jean. Le Système des Objets. São Paulo: Éditions Gallimard, 1968. p.175. 
206 SONTAG, Susan. Contra a Interpretação. Tradução de Ana Maria Capovilla. Porto Alegre: L&PM, 1987. 

p.15. 
207 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. p.35. 
208 MATTELART, Armand; MATTELART, Michele. História das Teorias da Comunicação. Campo das 

Letras , 1997. p.87. 
209 Ibid., p.87. 
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Mas não é o que acontece também dentro da aldeia, quando a reflexão é interna. O 

observado é o que Hall nos lembra, por meio de Fanon, ao se referir ao negro: “a violência 

epistêmica está tanto do lado de fora quanto do lado de dentro e opera através de um processo 

de rompimento em ambos os lados da divisão – aqui dentro, bem como lá fora”210. 

 
É por isso que é uma questão não apenas de ‘pele negra’ (ou ser índio), mas de ‘Pele 
Negra, Máscaras Brancas’ – a internalização do eu como o outro. Da mesma forma 
que a masculinidade sempre constrói a feminilidade como se fosse dupla – Madonna 
e Prostituta, simultaneamente – o racismo constrói o sujeito negro: o selvagem nobre 
e o violento vingador. E nesse processo de dobra, medo e desejo duplicam um pelo 
outro e invadem as estruturas da diversidade, complicando sua política211. 

 

A aldeia é parecida com uma vila rural, seus moradores possuem bens de consumo 

replicando o universo dominante, mas essa sensação não está presente quando o olhar é 

interno, o íntimo está cimentado de conceitos impostos e que também enjaulam o sentimento 

de quem respondeu gostar de ver o índio interpretado. Do total, vinte e oito aprovaram a 

aparição e, destes, apenas três justificaram. Dois disseram “sim porque eles mostram a nossa 

cultura” e um disse “sim, mas não sei por que eles estão lá”. Sete não responderam. 

Sobre a recepção do conteúdo da programação, vinte e quatro acreditam que são 

lembrados na hora da produção da propaganda e vinte e um não. Pelas respostas daqueles que 

justificaram (onze entrevistados), nos dois casos, “sim” e “não”, é possível dizer que o índio 

consegue fazer a ponte sugerida pela mídia, que é aproximar, mas novamente pela distinção: 

“sim, porque índio é diferente de branco”; “sim, nós somos índios e ninguém pode esquecer 

disso”; “não, índio também come”; “não, porque não falam é para você índio” e “não, porque 

não falam guarani”. 

A imagem como elemento forte da cultura dominante aparece quando os 

entrevistados foram ‘convidados’ a realizar uma propaganda. Os recursos utilizados para 

apresentar os produtos se dividiram: imagem e fotografia, vinte e dois; música, cinco, e 

palavras, quatro. Já com relação ao tipo de produto, as preferências se dividiram entre: 

geladeira, dois; objeto de pesca, dois; perfumaria, três; maquiagem, dois; roupa, dois, e 

brincos, dois. Entre as citações que aparecem uma vez estão: comida, escola da aldeia, 

produtos indígenas e brinquedos. 

                                                            
210 HALL, Stuart. Critical Dialogues in Cultural Studies. Edited by David Morlei and Kuan-Hsing Chen. 

London and New York. 1996. p.440-475. 
211 MATTELART, Armand; MATTELART, Michele. História das Teorias da Comunicação. Campo das 

Letras , 1997. p.87. 
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Se colocarmos as respostas apenas no campo da preferência, como “o gosto de 

agradar” [sujeito], sob o enfoque de Landowski212, vemos que a maioria citou produtos fora 

do campus indígena, como “vara de pescar”, que remete a ideia de que “índio gosta de 

pescar”, mas não a pesca como era o elemento essencial de sobrevivência. Mesmo assim, eles 

não usavam varas e sim lanças e alçapões. A vara é elemento do colonizador, portanto 

também não estão livres. 

 
A pesca fazia parte do cotidiano dos guarani, alimento básico em seu dia-a-dia. A 
pesca era feita com pedras, arco e flecha. Porém uma das formas mais citadas pelos 
entrevistados foi o cipó timbó, que era esmagado e agitado na água. (...) o guaretepo 
não é um veneno, segundo eles, não mata o peixe, somente um entorpecimento213. 

 

Ao serem conduzidos por meio do questionário a viajar sobre a própria imagem, um 

único indício claro de docilidade, em uma oposição extrema aos não-índios, contrariando a 

história – “O que os atores índios fazem na novela e que você nunca fez aqui?” –, dos 

quarenta e cinco entrevistados, apenas vinte responderam. Destes, cinco disseram “matar”, em 

uma clara referência à tirania com que foram tratados. O branco como sendo o único capaz de 

matar. A segunda mais citada foi: “eles têm mato perto de casa e eles vão à praia”. 

 
Se diante do índio a tendência mais forte é pensá-lo como primitivo e, portanto 
como um outro, fora da história, diante do popular urbano a concepção mais 
freqüente é negar pura e simplesmente sua existência cultural. Trata-se de um mito 
tão forte que falar em popular automaticamente evoca o rural, o camponês. E seus 
traços de identificação: o natural e o simples, o que seria o irremediavelmente 
perdido ou superado pela cidade, entendida como o lugar do artificial e do 
complexo214. 

 

 

6.2 RECEPÇÃO: UMA ANÁLISE SOBRE O VT DA MOSTRA INDÍGENA 

 

 

Durante a aplicação dos questionários, aqueles que declaravam saber ler e escrever 

em português recebiam o formulário e o preenchiam. Para esses, somente era explicado o que 

                                                            
212 LANDOSWSKI, Eric. O Gosto da Gente, o gosto das coisas; abordagem semiótica. São Paulo: Ed. da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1997. p.98-160. 
213 HENNERICH, Juçara Elza. Olhares de guarani para guarani. Guarapuava: Ed. da Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná, 2007. p.66. 
214 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações. Comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: 

Editora UFRJ, 1997. p.265. 
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não era entendido, considerando que o método os deixaria mais a vontade. Para os demais, as 

perguntas eram lidas e a resposta assinalada pelo pesquisador. 

O convite foi feito diretamente para quatro jovens: Inácio, Rosalina, Graciela e 

Aline. Todos solteiros e sem filhos. Também foi convidada pessoalmente a mulher do 

cacique, Lorenza Chamorro Alves, trinta e quatro anos, por ter duas filhas adolescentes, uma 

de onde e outra de quinze anos. O pedido foi feito para que eles convidassem livremente mais 

sete pessoas, preferencialmente jovens. 

No convite, foi pedido que evitassem levar as crianças muito pequenas, uma vez que, 

conforme observado, elas são inquietos, e também porque, principalmente, os adultos, quando 

querem evitar conversar ou participar, pegam os pequenos no colo como uma forma de 

demonstrar “ocupação sem culpa”. 

O encontro foi marcado para as dezoito horas do dia 12. Junto com a chuva chegou 

Inácio, como porta-voz dos convidados. “Olha, professora, as pessoas não vão vir se não 

puder trazer as crianças”. Diante do aviso, a resposta foi que todos eram bem vindos. Por 

volta das dezoito horas e dez minutos, havia na casa quinze pessoas de doze a dezessete anos 

e cerca de vinte entre zero a nove anos. 

Utilizando o computador portátil para exibir as matérias, foi explicado que a tela 

exigia uma posição em que todos pudessem ver, devido ao efeito de sombra proporcionado 

pelo cristal. Foram também utilizadas caixas de som para que todos pudessem ouvir. Às 

dezoito horas e trinta minutos iniciou a sessão. Durante a exibição, o silêncio foi geral. As 

crianças riam e cochichavam entre si. Os adultos estavam imóveis, atentos a tudo que era 

mostrado. “Os vários meios de comunicação – rádio, cinema, televisão, música e imprensa 

como revistas, jornais e histórias em quadrinhos – privilegiam ora os meios visuais, ora os 

meios auditivos, ou então misturam os dois sentidos, jogando com uma vasta gama de 

emoções sentimentos e idéias”215. 

Ao término da apresentação e início do debate, o “efeito criança no colo” foi 

imediato. O processo para obtenção das respostas foi lento. Na maioria das vezes era preciso 

repetir a resposta dada por um dos presentes e então perguntar quem mais concordava ou 

discordava da resposta. A estratégia, apesar de saber que o sim venceria em todas as vezes, 

era para permitir um menor isolamento entre eles. 

                                                            
215 KELLNER, Douglas. A Cultura da Mídia – estudos culturais: identidade e política entre o moderno e o 
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Também na exibição do VT era como se eles assistissem a uma outra história, não à 

deles. Ao verem o índio com o penacho feito com penas de águia, a maioria apontou com o 

dedo para a tela e riu. Era o descendente surpreso com a própria história, mas sem se 

reconhecer nela. Para Barbero, “o índio foi assim convertido no que há de irreconciliável com 

a modernidade e hoje privado de existência positiva”216.  

Como afirma Mirko Lauer: 

 
Estamos no reino dos sem história, do índio como fato natural deste continente, O 
ponto de partida imóvel e a partir do qual se mede a modernidade. Porque pensá-lo 
na dinâmica histórica já é pensá-lo a partir de mestiçagem, na impureza das relações 
entre etnia e classe, da dominação e da cumplicidade. É justamente desta maneira 
que hoje se procura pensar, reconceituando o índice a partir do espaço político e 
teórico do popular, isto é, como culturas subalternas, dominadas, porém possuidoras 
de uma existência de uma existência positiva217. 

 

Apesar de eles estarem sempre juntos, estudarem juntos e na maioria serem parentes, 

uma característica foi evidenciada, em várias ocasiões: eles são extremamente isolados 

quando estão em grupos, não há nenhuma demonstração de aproximação entre eles. A 

chegada de dona Lorenza, mulher do atual cacique, acabou provocando mal-estar entre o 

grupo, já que a maioria dos presentes era da família do ex-cacique, entre eles Mário. O rapaz é 

apontado como futuro sucessor do pai. 

Das respostas obtidas durante quarenta minutos de encontro, é possível verificar três 

vertentes de leitura da própria imagem. A primeira: eles não se identificam ao se verem no 

vídeo, apesar de gostarem do que viam. Eles parecem estar assistindo a um filme, cuja história 

é familiar, porém está no outro.  

 
Pergunta – O que vocês acharam? 
Resposta – Bom, bom, bom. 
– Os índios são assim como na reportagem, onde a repórter mostrou eles 
dançando e vestidos com penas? 
– Não. A maioria das vezes o índio é emancipado, mas as pessoas nem conhecem os 
índios. Ele [branco] mora pertinho, mas nem sabe que é índio. 
– E você, Graciela, o que acha? 
– Acho que é como o Mário falou, as pessoas, as meninas mesmo quando na escola 
falaram que a gente daqui era índio, as meninas não sabiam e nem conheciam o que 
era índio. 
– Ninguém conhece? 
– Tem gente que conhece, mas nem sempre. 
– O que você acha que eles deveriam fazer para conhecer mais? 
– Tentar vir à aldeia ver. 

                                                            
216 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações. Comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: 

Editora UFRJ, 1997. p.261. 
217 Ibid., p.261. 
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– Na matéria tem um menino vestido de palhaço que diz para os estudantes que 
eles vão conhecer alguém que não mora em casas e nem apartamentos, são os 
índios que moram na floresta. Vocês acham que ele esta dizendo uma coisa 
errada? 
– Isso que ele diz não é mais verdade. Hoje em dia tem índio que mora na cidade. Lá 
em Curitiba mesmo, em São Paulo, a maioria mora na cidade. Então ele fala errado. 
– Também mesmo vocês morando aqui na aldeia, vocês já está morando em 
casas. 
– Sim, já não é mais em uma floresta como ele fala. 
– Fora esses estudantes, vem mais alguém de fora para conhecer vocês? 
- É algumas entidades vêm para ajudar. Esse Centro Cultural que a gente conseguiu 
construir [local onde eu morei e local da reunião. O prédio está pronto há mais de 
nove meses e era a primeira vez que era usado para uma atividade. No local, também 
deveria abrigar artesanato em barro e argila, além das produções de colares e 
pulseiras, mas nenhuma peça havia sido colocada ainda] é resultado de um projeto 
que fizemos e que foi financiado pela Itália, que tem uma entidade em Guarapuava. 
Fizemos uma parceria com eles que fizeram a comunicação e vamos fazendo 
projetos. 
– Mário, Izabel e quem mais quiser responder, vocês viram que ela [repórter] 
diz que eles [índios] “têm da cultura branca o lápis, mas os traços são da 
cultura Guarani”. Vocês acham que ainda hoje seria possível produzir a tinta 
para vocês se pintarem e as penas sem serem coloridas com ki-suco? 
– É possível sim. 

 

Em segundo lugar, eles atribuem aos mais velhos o dever do exemplo, mas parecem 

distante deles. É o caso do seu Aleixo, que vive sozinho e abandonado. É comum ver na 

aldeia os mais velhos sempre sozinhos. Nesse caso específico, há uma decadência, um 

esquecimento – ao contrário dos não-índios. Nos padrões fora da aldeia, os idosos passaram a 

ganhar destaque como sujeitos-sociais.  Na aldeia, sobretudo os xamoí, já não exercem o 

cargo de cacique ou fazem parte de conselhos. Os postos são preenchidos pelos mais jovens, 

apontados como “mais flexíveis” diante da modernidade.  

A realidade vista na Aldeia Tekoha é registrada pelos índios no livro Olhares de 

guarani para guarani: 

 
A escolha das lideranças, atualmente, é feita por eleições, assim como na cultura não 
índia. Os líderes são escolhidos principalmente diante da capacidade de se 
manifestar diante de situações políticas da aldeia e ainda perante os órgãos políticos 
em geral. O objetivo principal não é mais o de manter a paz e a harmonia dentro da 
comunidade e sim de conseguir projetos, conquistas para o desenvolvimento 
econômico da aldeia. Para tanto os escolhidos não são mais os mais velhos e sábios 
culturalmente, mas os jovens estudados e empreendedores218. 

 

Sem mais uma função específica, quanto mais velho for o morador, mais 

diversificada e próxima da produção independente é a família. Mas, sem descendentes por 
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perto, o modelo cultural é plantado e cultivado isoladamente, morrendo como seu produtor. 

As aldeias vivem hoje o cenário registrado pelo Brasil na década de 1970 com o êxodo rural. 

Sem opção no campo, os filhos deixaram as casas e foram em busca de trabalho na cidade. 

 Na aldeia existem duas faixas etárias, que são os pais com mais de quarenta e cinco 

anos e os filhos que possuem de zero a dezessete anos em sua maioria; os demais estão em 

outras aldeias, não no sistema nômade, mas de sobrevivência. Outra evidência que remete ao 

passado brasileiro, cujo resultado foi a produção de gerações de analfabetos adultos, também 

está na aldeia. Poucos jovens após os quatorze anos continuam na escola. 

Muitos acabam desistindo, perambulando pelo local. Ao visitar a escola, dois jovens 

se recusavam a entrar na sala, eles eram a réplica do aluno não-índio que desiste, mas 

continua cercando o local. Eles representam a geração que perdeu o referencial da própria 

história. São índios vivendo em um lugar que não lhes permite viver como índios. Perderam o 

domínio da tradição: 

 
Na vida social moderna, a noção de estilo de vida assume um significado particular. 
Quanto mais a tradição perde seu domínio, e quanto mais a vida diária é 
reconstituída em termos de jogo dialético entre o local e o global, tanto mais os 
indivíduos são forçados a escolher um estilo de vida a partir de uma diversidade de 
opções219. 

 

Para os professores, um tormento. “Não podemos fazer nada, eles têm de decidir se 

querem voltar para a escola. Nosso papel é aconselhar, mas fica difícil quando temos tantos 

nestas condições”, disse uma professora. Mário descreve abertamente a escola como 

problema. Ele não entende a escola como um universo de mudança, apropriação de valores: 

 
– E o que falta para que aldeia volte a produzir? 
– É só pegar com os mais velhos, é pegar a informação. Hoje em dia já não tem mais 
esse conhecimento sobre essa técnica que eles usavam. Então só os mais velhos que 
sabem como fazer a tinta, de onde tiravam e quem fazia e quem podia usar. Então só 
os mais velhos mesmo. 
– Por que vocês acham que o jovem de hoje não tem mais esse interesse pela 
cultura? 
– É por causa das escolas que vêm interferindo, não tanto pelo lado negativo, mas as 
crianças vão para a escola e à tarde têm de fazem as tarefas e o pai não tem mais 
esse interesse em ensinar a cultura dele. 
– Lucia, você acha que quando o teu bebê nascer o que vai ter de diferente? 
[Ela estava grávida de cinco meses e tem 13 anos]. 
[Ela ri, não diz nada]. 
– E para você, Inácio, o que irá mudar quando o bebê da Lúcia nascer? (ele é 
sobrinho de Lúcia) 
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– Não sei. 
– Mário! Quando você fala para as pessoas que você é índio, o que elas dizem? 
– Elas sempre falam que eu não pareço índio e que eu estou mentindo. Elas dizem 
que eu tinha de ter um vestuário diferente, tipo pena e tal... 
– Levanta a mão quem gosta de ser índio? 
[Com exceção de Cipriano, todos levantam a mão. As crianças enchem o ambiente 
de risadas e apontam para Cipriano]. 
– Por que vocês gostam de ser índios? 
[Chamo cada um para responder]. 
– Não sei. 
– E você, Maurício? 
– Para matar pombo. 
– E você, Gilmar? 
– Ele ri. 
– E você, Michele? 
– Para casar. 
– E você, Aline, você quer casar também? 
– Não, para cantar. 
– E você, Lúcia? 
[Ela não responde e Inácio a provoca com a resposta]: 
– Ela não sabe. 
– E você, Grasi? 
– Porque eu gosto. 

 

E, por último, a ausência de produção faz com que, principalmente os jovens, 

estejam completamente dominados pelo consumo industrializado.  

 
Em geral, não é um sistema de doutrinação ideológica rígida que induz à 
concordância com as sociedades capitalistas existentes, mas sim os prazeres 
propiciados pela mídia e pelo consumo (...) usando o espetáculo para seduzir o 
público e levá-lo a identificar-se com certas opiniões, atitudes, sentimentos e 
disposições. (...) A cultura da mídia e do consumo atuam de mãos dadas no sentido 
de gerar pensamentos e comportamentos ajustados aos valores, às instituições, às 
crenças e às práticas vigentes220 

 
– Quem já foi na cidade? 
- Eu, eu, eu, eu, eu... 
[maioria levanta a mão]. 
– O que já fizeram lá? 
– Eu comprei sorvete. 
– E o que mais? 
– Chinelo. 
– Alguém mais? 
[Eles falam entre eles, mas resposta é inaudível]. 
– Morando aqui na aldeia, vi que o artesanato é feito pelas mães e avós de vocês 
e o jovem pouco aparece. Por quê? 
– (Mário) Preguiça. 
– Pelo menos ele é sincero e você [a menina é amiga das filhas de Lorenza] por 
que não aparece lá, já que você disse que não tem preguiça? 
[Ela fala em guarani e ninguém traduz, apenas eles riem]. 
– E você, Aline? 
[Ela fala em guarani, mas ninguém traduz, apesar de eu insistir na tradução]. 

                                                            
220 KELLNER, Douglas. A Cultura da Mídia – estudos culturais: identidade e política entre o moderno e o 

pós-moderno. Doulas Kellner. Tradução de Ivone Benedetti. Bauru, SP: EDUS, 2001. p.11.  
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– (Inácio) A Aline é a mais preguiçosa de todos. 
– (Mário) Eu acho que as crianças hoje não têm mais interesse de aprender 
artesanato. Eu aprendi quando era criança [ele tem vinte e um anos], mas agora ser 
for pensar a gente vai pensar que é importante fazer o artesanato para quando tiver 
um filho poder passar para ele e as crianças. Se você não incentivar eles, eles não 
vão querer aprender. Se você não explicar para eles para que é importante aprender, 
eles não se interessam. 
– Alguém tem mais alguma coisa para falar? 
– (Lorenza) As minhas crianças gostam de aprender comigo lá em casa. [Lorenza é a 
mulher do cacique e Mário é o filho o ex-cacique. O tom entre os dois, 
principalmente ela, é de rivalidade]. Elas me pedem para aprender. 
– Você acha que esse é o jeito de manter a tradição? 
– Os professores deveriam também de trabalhar com os alunos para eles fazer. 
[Quando estive em janeiro, no meu primeiro contado com a aldeia, a filosofia do ex-
cacique era que as mulheres ensinassem os filhos no barracão. Diário de Campo, ver 
apêndice A]. 
– E vocês, rapazes, pensam o quê? 
[Digo apontando para o grupo de jovens que assistia às respostas]. 
– Nada. 
[A resposta provoca riso]. 
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7. RITUAL DE ENTERRAMENTO NA ALDEIA TEKOHA AÑETETE 

 

 

7.1 O CONSUMO DO TRADICIONAL E DO MODERNO NO CAMPO DO SAGRADO 

 

 

Apesar de não haver registros atuais sobre o destino do corpo após a morte de um 

índio, o ritual está fortemente presente no modo de ser Guarani do século XXI. Os relatos 

existentes citam a chegada e a partida da alma, não do cadáver. Foi durante o sepultamento de 

uma criança índia de seis anos que o velho (costume) e o novo (atual) estiveram claramente 

em confronto.  

O apagamento cultural provocado ao longo desses cinco séculos pós-descoberta dos 

primeiros habitantes brasileiros também não poupou um dos rituais mais bem guardados entre 

os índios: o enterramento. Mesmo com a destruição da cultura, algo esteve intacto durante 

todo o passamento – o choro da mãe pela perda do filho. A dor era tão secular e igual como de 

outra e qualquer mãe fora da aldeia. 

Foi também no cemitério que a apropriação do consumo moderno está visivelmente 

caracterizada nas coroas, velas e cruzes e até na lona de PVC que cobre um esquife. O 

discurso sobre a morte entre os moradores, seus temores, alegrias e crenças que desafiam a 

ciência em gestos singelos, como a colocação de garrafas de água para que o sepultado não 

padeça de sede.  

É sobre o nascimento, o batismo e a morte na Aldeia Tekoha Añetete que este 

capítulo será descrito. Foi no cemitério da aldeia, onde estão sepultados nove corpos, dos 

quais quatro são crianças, que o menino Juscelino, seis anos, foi enterrado na quarta-feira, 22 

de outubro de 2008. Vítima de afogamento na segunda-feira, dia 20, quando decidiu banhar-

se em um córrego próximo ao campo de futebol da aldeia. Semelhante aos cemitérios cristãos, 

no indígena, as crianças também são enterradas em uma área separada dos adultos. 

O corpinho foi encontrado por um amigo, quando percebeu a ausência do menino. 

Conforme a tradição indígena, o corpo do menino foi tocado primeiramente pelo padrinho. “O 

padrinho do Juscelino tirou ele da água e desmaiou quando viu que o menino estava morto”, 

contou a mulher do Cacique, Lorenza Chamorro. Ela era a tia da vítima.  
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Figura 17. Rosas vermelhas, vaso de plástico azul e a cruz de madeira revelam o consumo cristão no 
túmulo do menino índio Juscelino. 
Fonte: Yassine Ahmad Hijazi – 26 de outubro de 2008. 

 

O compromisso dos padrinhos sobre os afilhados havia sido explicado pelo então 

vice-cacique, João Alvez, durante a primeira permanência de oito dias na aldeia. “As crianças 

são batizadas com três anos. De acordo com o rezador, elas só vão merecer após os três anos”. 

Conto a Alvez que pelo modelo católico “o batismo acontece aos três meses de 

idade, ou antes. Se a criança nasce doente, é batizada logo. Caso ela morra sem ser batizada, é 

considerada pagã e fica vagando. Por isso a pressa de batizar”. O vice-cacique, que também é 

professor da aldeia, complementa: “Aqui na aldeia, caso a criança adoeça, ela é levada pelo 

padrinho para o pajé. Ele é quem decide diante da gravidade se vai para o hospital ou não. O 

compromisso do padrinho é muito grande. Se morrer antes dos três anos nada pode ser 

feito”221. 

Sentada na calçada da casa de Lorenza, com um filho de cerca de três anos no colo, a 

mãe de Juscelino, a jovem Francisca, de dezenove anos, estava apática. Não disse nenhuma 

palavra sobre o assunto, apenas ouviu a narrativa da irmã sobre a morte do filho. Há três anos, 

                                                            
221 O resultado dos oito dias na aldeia – de 31 de dezembro de 2007 a 7 de janeiro de 2008 – foi a produção de 

um Diário de Campo. O documento reproduz as conversas, o dia-a-dia dos moradores. 
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ela havia perdido outro filho, mas nunca soube a causa da morte. “Ele ficou com febre de 

manhã e morreu de noite”. 

Ao ser batizado pelo pajé aos três anos, Juscelino havia recebido o nome indígena de 

“Tupã Guaviju”, significando que seria o futuro pajé da aldeia. A referência fez com que o 

velório e enterro obedecessem ao ritual só destinado aos líderes. “A gente enterrou ele como 

se enterra um pajé, porque ele já era um pajé”. Durante o questionário em profundidade 

realizado com o pajé Luiz Carlos Coronel, um mês antes da morte de Juscelino, as 

informações sobre o processo de escolha dos pajés na aldeia fizeram parte do questionamento. 

A missão para o cargo maior da aldeia nasceria espontaneamente, sem interferência terrena. 

 
Pergunta – Como a aldeia escolhe o pajé? 
Coronel – A aldeia não escolhe o pajé. O pajé é como os portugueses que têm o 
padre, então ele estuda para padre. A mesma coisa é para ser pajé, ele estuda sobre 
Nhanderu-tupã.  
– O que estuda para ser pajé? 
– Para pajé é pela sabedoria. Eu nunca fui para a escola, nunca pisei lá. Quando eu fiz 
12 anos, era para eu estudar, mas a escola ficava longe 20 quilômetros da aldeia, 
mesmo assim eu me matriculei para ir e estudar. Na primeira semana de aula a nossa 
professora faleceu e eu nunca mais voltei. Senti as mesmas coisas que senti quando 
minha mãe morreu e nunca mais voltei. Ela era portuguesa e morreu na hora. Não sei 
nem ler e nem escrever222. 

 

Após o corpo ser retirado do rio, foi levado para a Casa de Reza (Opy), próxima do 

local onde ele morava. Lá permaneceu por dois dias. Durante todo o tempo, os rezadores 

ritualizaram a vida e a partida do menino. Índios das aldeias próximas também se juntaram ao 

funeral e ao luto: “Estamos de luto”. “A aldeia está de luto”, repetiam. Era a vigília para 

esperar a possível volta da alma de Juscelino. 

 
Quando a pessoa morre, é preciso esperar mais ou menos dois dias para ver se a 
alma volta de novo ao corpo, e a pessoa então ressuscita. É o nhee Ru ete (pai das 
almas), que decide sobre a hora da morte da pessoa, que pode ser avisada por meio 
de um sonho ou sentimento. Logo após a morte de alguém, a comunidade deve rezar 
muito para a alma atingir seu lugar destinado e não ficar vagando, sofrendo e 
fazendo sofrer aqueles que foram mais próximos em sua vida223. 

 
No terceiro dia o corpo foi levado para a Casa de Reza próxima ao cemitério. Lá ele 

permaneceu por três horas, prazo necessário para que o pajé Luiz Coronel abrisse a cova na 

                                                            
222 Para facilitar o processo de identificação e ordenamento das entrevistas em profundidade, serão utilizadas a 

primeira letra dos nomes dos entrevistados nas citações. Deste modo, Lorenza Chamorro será * L, Aleixo 
Karai Tupã Guaviju Bogado, * A, o Pajé da Aldeia Tekoha Añetete, Luiz Carlos Coronel, * C e Graciela 
Alvez será * G.  

223 LADEIRA, Maria Inês. Espaço Geográfico Guarani – Mbya: significado constituição e uso. Maringá, PR: 
Eduem; São Paulo: Edusp, 2008. p.152. 
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terra. Foi ele quem havia batizado Juscelino. “A família pediu para o pajé Coronel abrir a 

terra. Assim ele se tornou o padrinho da alma do Juscelino após a morte”, contou Graciela 

Alvez, dezessete anos. 

Ela acompanhou-me ao cemitério, junto com a irmã dela, Rosalina, treze anos. 

Revelou que não havia participado do enterro por “sentir” que não teria forças para ver o 

menino que a chamava de “namorada” ser enterrado. “Ele brincava e ria o tempo todo. Não dá 

para acreditar que ele está aqui”, disse entre lágrimas ao se aproximar do monte de terra e 

pedras colocadas sobre o caixão. A jovem não fez o sinal da cruz ou nenhum gesto, mas 

parecia estar em oração, manteve as mãos junto ao próprio corpo. Os soluços quebravam o 

silêncio da tarde do domingo, dia 26, prestes a chover. 

 
A organização social e as atividades desempenhadas em cada aldeia dependem 
sobretudo da orientação religiosa, que, de um modo geral, quando há famílias de 
subgrupos diferentes, absorve os modos, representações e experiências diversos, 
criando um perfil próprio. Há também aldeia onde os indivíduos que pertencem a 
uma subdivisão distinta da maioria passam a respeitar as regras (sociais e políticas) e 
a adotar costumes e rituais do grupo local dominante224. 

 

Enquanto ela permanecia em silêncio, meus olhos procuravam semelhanças e 

diferenças entre o cemitério indígena e o cristão. Mais do que isso, buscava evidências do que 

havia restado do ritual Guarani antes da colonização portuguesa e consequente presença dos 

jesuítas. De acordo com registros históricos feitos pela Itaipu Binacional durante a construção 

da hidrelétrica, o enterramento dos primeiros habitantes indígenas era realizado de duas 

maneiras:  

 
Nesta região os enterramentos registrados na tradição Tupi-Guarani podem ser 
primários ou secundários, sendo o último o mais freqüente. O enterramento primeiro 
caracterizava-se pela disposição do corpo em grandes urnas logo após a morte antes 
de ser atingida a rigidez cadavérica. Neste caso o corpo ainda quente é disposto em 
posição fetal e depositado no interior da urna. Os enterramentos secundários 
consistem na deposição dos ossos em grandes urnas. O corpo era primeiramente 
sepultado na terra, após a decomposição da carne os ossos eram desenterrados e 
limpos, sendo então colocados no interior de urnas. Em ambos os casos as urnas 
eram geralmente tampadas e quase sempre estavam acompanhadas de oferendas225. 

 

                                                            
224 LADEIRA, Maria Inês. Espaço Geográfico Guarani – Mbya: significado constituição e uso. Maringá, PR: 

Eduem; São Paulo: Edusp, 2008. p.64. 
225 A informação sobre o ritual do enterramento faz parte do roteiro de visitas do Ecomuseu da Itaipu Binacional. 

Para mostrar com detalhes, foi construída uma réplica do cemitério no pátio do museu, o primeiro ponto de 
parada dos visitantes. 



163 

 

 

Se comparado ao enterro original indígena, visualmente nada restou. Ao invés de 

cerâmica, o corpo de Juscelino foi colocado dentro de um caixãozinho pintado de branco, 

feito de madeira simples, comprado pela Funai. Não foi permitida a escolha do modelo A, B 

ou C, revelando a supremacia do consumo imposto dominante. Aos índios foi permitido 

apenas enterrar o morto.  

Entre os antepassados, o enterro em urna de cerâmica na posição fetal indicava uma 

preocupação animista com a conservação do corpo e a possível volta da alma.  

 

 
Figura 18. Corpos eram depositados em urnas de cerâmica e enterrados. 
Fonte: Sônia Inês Vendrame – 16 de setembro de 2008. 

 

O modelo utilizado pelos ancestrais de Juscelino foi copiado da era de Neanderthal. 

Registros revelam que o primeiro “homem a falar” também depositava seus cadáveres em 

urnas, na posição de feto. Aos primeiros mortos eram depositadas flores, pétalas, como 

companhia. Com o passar do tempo, os despojos passaram a ser protegidos por pedras e, em 

seguida, também com armas, num claro registro histórico dos períodos vividos. 

“A sepultura neanderthalesa testemunha não só uma irrupção da vida humana, mas 

também modificações antropológicas que permitiram e provocaram a irrupção226”. Na aldeia, 

a ausência da urna é provocada pela inexistência da produção de artesanato em cerâmica, 

principal característica Guarani. A referência ao método e falta da cerâmica foi citada por 

                                                            
226 MORIN, Edgar. O Paradigma do Perdido: a natureza humana. Lisboa: Publicações Europa – América, 

Ltda. 2000. p.22-155. 
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Lorenza durante entrevista em profundidade227, realizada um mês antes da morte de Juscelino. 

Lorenza teve sete filhos, dois morreram, conforme relato feito por ela:  

 

 
Figura 19. (...) e cobertos com tampas. 
Fonte: Sônia Inês Vendrame – 16 de setembro de 2008. 
 

Eu tive mais dois, mas um morreu aos dez anos após ser atingido por um pedaço de 
telha na cabeça. Ele estava brincando com amiguinhos e a telha bateu bem aqui. [Ela 
mostra a região da nuca]. Ele morreu na hora. Depois uma menina de um ano que 
ficou doente e também morreu. 
Pergunta – A senhora os enterrou onde? Isso se a senhora quiser falar sobre o 
assunto. 
Lorenza – A gente enterrou ali no cemitério adiante. O índio Francisco é nosso 
compadre porque ele ajudou muito na hora de enterrar, então ele ficou nosso 
compadre. 
Pergunta – Antigamente eram feitas urnas de cerâmica e o corpo era enterrado 
lá dentro na posição de feto. Foi assim também com os seus filhos? 
– Antigamente era assim, mas agora a gente não faz mais porque não tem mais a 
cerâmica. Agora usamos como o branco dentro de um caixão. 

 

A alteração da tradição da cerâmica para a taquara e agora para os caixões de 

madeira foi repetida pelo pajé Luiz Coronel durante a série de entrevistas para este trabalho. 

Durante o enterro da mãe dele, realizado há trinta e dois anos, o costume ganhava outro 

recurso que não era a urna feita em cerâmica. 

 
Ela foi enterrada quase no costume branco, mas só que os brancos usam caixão de 
madeira e nós a enterramos em um caixão feito de taquara. Nós fizemos uma espécie 

                                                            
227 * L. 
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de cesto e enrolamos o corpo em um pano e colocamos ela dentro. A gente cantou 
cantigas durante o enterro228. 

 

A troca da cerâmica pela taquara alerta para a realidade de que há mais de três 

décadas o Paraná ainda mantinha uma cobertura vegetal nativa, permitindo o uso de taquaras, 

mesmo material usado para a construção das cabanas indígenas. Atualmente, devido à 

devastação da flora, invadida pela mecanização, e a perda da tradição ceramista, pela ausência 

de argila nos assentamentos, Juscelino foi envolto em um caixão de madeira.  

A cova atendia a disposição (sentido) do primeiro corpo enterrado há sete anos. “Não 

devia ser essa posição e sim na posição do nascer do sol”, reclamou Graciela. Para os índios, 

o sol não faz uma circunferência em torno da terra. O trajeto de Kuaray (sol) atende pelas 

seguintes disposições: 

 
Ao meio dia no centro (arambyte). No fim do dia, vai para nhandekupére (às nossas 
costas), o poente, e passa por trás do mundo para nascer em nhanderenondére (na 
nossa frente), no nascente. Seu percurso se dá, portanto, em linha reta, pela frente e 
por trás do mundo. Reveza com Jaxy (lua), formando o dia e a noite229. 

 

Ladeira também registra a importância que os índios reservam para o sentido das 

construções. 

 
Os pontos cardeais estão associados, para os Guarani, com as regiões dos Nhanderu 
ete (ou Nhee Ru ete). Essas forças que regem o mundo terreno (yvy vai) indicam 
como eles devem se orientar e localizar seus bens (casa, roça, objetos pessoais), de 
modo a estar em sintonia com o lugar e com os movimentos de seu nhee Ru ete (pai 
de sua alma)230 

 

Sobre o monte de terra, um cachimbo pequeno. O assessório era usado por Juscelino 

durante as rezas. Ele já participava dos rituais, em que a fumaça é soprada como forma de 

“afastar os maus espíritos”. 

 
“A fumaça é para doença na terra que são os vários tipos. Os brancos usam do jeito 
deles para a cura e os pajés usam a fumaça e o cachimbo como símbolos de Deus”. 
Temos duas formas de fazer que é com a oração e com o cachimbo231. 

 
Pergunta – A oração do cachimbo, quando o senhor usa? 

                                                            
228 * C. 
229 LADEIRA, Maria Inês. O Caminhar sob a luz: território mbya à beira do oceano. São Paulo: Ed. Unes, 

2007. il. p.110. 
230 LADEIRA, Maria Inês. Espaço Geográfico Guarani – Mbya: significado constituição e uso. Maringá, PR: 

Eduem; São Paulo: Edusp, 2008. p.166. 
231 Trecho da entrevista em profundidade concedida pelo pajé Luiz Carlos Coronel. Material completo, ver 

apêndice B.  
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Coronel – O cachimbo eu uso quando estou na casa de reza [Opy] e chega a pessoa 
doente, eu veja que ela não está bem. Então eu pego o cachimbo e, através do Deus 
[Nhanderu], então a força de Nhanderu faz a pessoa ficar boa, forte de novo. 
– Por que o uso da fumaça? 
– A fumaça é para doença na terra que são os vários tipos. Os brancos usam do jeito 
deles para a cura e os pajés usam a fumaça e o cachimbo, é o símbolo do Deus.  
– E quando utiliza a reza para curar? 
– A reza é por meio do violão, do chocalho, é através do chocalho que reza. Nessa 
reza a gente pede para a pessoa viver bem. Para a pessoa não maltratar outra pessoa 
nem a própria família232.  

 

Durante a realização das entrevistas, realizadas de 8 a 14 de setembro de 2008, foi 

possível participar de um ritual de cura na Casa de Reza. O rapaz de cerca de quatorze anos, 

que afirmava estar com “dores na barriga”, foi colocado sentado em um banco de madeira no 

meio da casa. Usando apenas calças jeans, ele se deixou examinar pelo pajé Luiz Coronel. O 

ritual durou cerca de quarenta minutos. Durante todo o tempo, o pajé rezou em guarani e 

fumou o cachimbo. O pajé fazia uma espécie de massagem nas costas e barriga do rapaz que, 

por sua vez, mantinha-se calado e com os olhos fechados. Em nenhum momento ele parecia 

constrangido com a presença de uma observadora. 

Na casa de reza permanecem os cachimbos usados por aqueles que receberam, como 

Juscelino, o sinal de que serão líderes. Além dessas crianças, também têm direito ao acessório 

os homens mais idosos e as mulheres acima de sessenta anos. À medida que os índios 

chegavam, os que eram autorizados acendiam cachimbos, mas ninguém se aproximava do 

“local de cura”. Estes ungiam os demais presentes com baforadas na cabeça. 

A fumaça era soprada um pouco acima da fronte. O indicativo de que esta 

observadora também poderia receber a “benção” veio de dona Francisca, mãe da Lorenza, que 

é a mulher do cacique, ao presentear-me com dois colares como sinal de inclusão no grupo. A 

cada vaporada de fumaça, o autor dizia “muito obrigada”. Fui orientada a repetir o 

agradecimento, mas em guarani. 

O registro de que o cachimbo seja uma criação indígena junto com o uso do fumo 

como fórmula terapêutica foi relatada por Ralph Linton, em “O Homem: uma introdução à 

Antropologia”. 

 
A disseminação do fumo depois do descobrimento do Novo Mundo é um exemplo 
ainda mais significativo da difusão rápida e tem uma vantagem de estar bem 
documentada. Uma vez ao menos, parece que as tradições populares acertaram ao 
atribuir a sir Walter Raleigh a introdução, na Inglaterra, do hábito de fumar. Pelo 
menos a primeira referência a esse uso na Inglaterra está ligada à volta dos seus 

                                                            
232 * C. 
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colonos de Virgínia; e sabemos que Ralph Lane, o primeiro governador, em 1586, 
presenteou Raleigh com um cachimbo de índio e deu-lhe instruções a respeito de seu 
uso. (...) em 1558 o fumo fora também introduzido na Espanha, por Francisco 
Fernandes, mas à guisa de remédio; e que houve considerável demora em aceitá-lo 
para fins puramente sociais.233 

 

O fato de as civilizações não-índias terem aderido ao hábito indígena, de certa 

maneira, ajudou a conservar o método usado até hoje entre os descendentes dos criadores do 

cachimbo, utilizando o fumo nos rituais de cura. “O cachimbo é um dos principais símbolos 

da cultura Guarani, feito antigamente de barro amassado, atualmente, é feito de nó de pinho e 

utilizado em todas as aldeias Guarani”234. 

Ainda sobre o túmulo ao lado do cachimbo estava um saco plástico (a embalagem 

era da marca Frimeza, frigorífico que abate suínos. No pacote estava escrito “espinhaço de 

suíno congelado), contendo a cera que havia derretido das velas usadas durante o velório, 

flores naturais vermelhas colocadas dentro de um vaso azul e uma cruzinha muito frágil feita 

com um galhinho de árvore. 

 Os quatro símbolos – vela, vaso para as flores, (rosas) e cruz – foram herdados dos 

jesuítas, uma vez que pelo enterramento tradicional indígena não havia referência aos 

símbolos, apenas a oferendas. A cruz usada provisoriamente será substituída por outra após o 

“ritual da cruzinha”, como explica Lorenza. 

 
Depois que a pessoa morre é feita uma cruz seguindo as explicações dadas pelo pajé. 
É ele que ouve o que Nhanderu diz e repassa para a gente ir fazendo a cruz. Depois 
que termina nós vamos nas duas casas de reza durante 15 dias, só então colocamos 
definitivamente a cruz. 

 

Nas cruzes definitivas estão grafados o nome e a data da morte, costume também 

cristão. Antes de chegar ao cemitério, Graciela contou que desde a morte do menino o tempo 

na aldeia permanecia encoberto e com chuvas somente no local do cemitério. “O pajé disse 

que Nhanderu está triste, e o jeito de mostrar é deixando o céu assim”. Há também entre os 

índios o temor de que a morte de uma criança seja o sinal de tempos difíceis e castigos a 

serem cumpridos. 

 
A morte para os Mbya, tem seu sentido social na medida em que é o termômetro que 
indica o grau de sanidade do Tekoa, em que pode ser fator indicativo de novos 

                                                            
233 LINTON, Ralph. O Homem: uma introdução à antropologia. Tradução de Lavínia Vilela. 12. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000. p.318. 
234 HENNERICH, Juçara Elza. Olhares de guarani para guarani. Guarapuava: Ed. da Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná, 2007. p.86. 
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caminhos, agindo como alerta, reafirmando as normas corretas para a conduta social. 
(...) Desse modo, as mortes também trazem indicações distintas se foram súbitas, 
trágicas, de crianças pequenas, realizadas por feitiços, por doenças etc235. 

 

No local, a jovem mostra as cruzes colocadas. Sem saber que as informações sobre o 

ritual já haviam sido contadas por dona Lorenza, a jovem acrescenta: “Se a pessoa enterrada 

não gostar da cruz, ela joga a cruz no chão. Se isso acontecer o pajé tem de explicar como 

deve ser a nova cruz”. 

A mesma referência sobre a presença das almas por meio de deslocamento de objetos 

é citada por Ladeira. A observação da autora teve como foco os índios Garani-Mbya, no 

litoral de São Paulo e no Sul do Brasil. As alterações provocadas pelas almas foram citadas 

pela autora como acontecendo principalmente na Opy (Casa de Reza). O fato de nenhuma 

narrativa localizar o cemitério como local de manifestação reforça o propósito deste capitulo 

em afirmar que pouco foi dito sobre o destino dos corpos. 

 
As almas deixam marcas de suas visitas, por meio da transfiguração de objetos ou da 
alteração de seus lugares, sobretudo os de uso ritual, na opy (casa de rezas) e no 
elementos da natureza. Durante os rituais coletivos na opy, especialmente por 
ocasião do ritual de atribuição de nomes-almas, deve acontecer o encontro entre as 
almas dos vivos, dos que estão próximos ou distantes, e dos mortos236.  

 
Nas covas mais antigas, amarrada às cruzes feitas no estilo cristão, mas todas em 

madeira grossa e pintadas em branco ou azul, havia uma espécie de manta feita de tecido 

branco. A largura era de cerca de quinze centímetros, e nas pontas três dobras em pregas. O 

ritual narrado a seguir por Graciela parece ser típico indígena: 

  
É o nosso costume fazer essas faixas. A família do morto é quem escolhe a pessoa 
que vai costurar. Eu e minha mãe fizemos quase todas. A gente vai na casa da 
pessoa que morreu e pega o tecido, ele tem de ser branco. Naquele caixão ele é 
vermelho com flores porque não tinha nenhuma roupa branca na casa. Como é uma 
mulher que foi enterrada ali, e ela é a primeira que morreu na aldeia, decidimos 
pegar esse tecido colorido.237 

 

Ainda no campo visual, garrafas pet, resultado do consumo de refrigerantes na 

aldeia, haviam sido colocadas aos pés da cova. O vasilhame continha água. Em muitas delas 

havia limo no interior, denunciando o tempo que haviam sido colocadas sobre o túmulo. 

                                                            
235 LADEIRA, Maria Inês. O Caminhar sob a luz: território mbya à beira do oceano. São Paulo: Ed. Unes, 

2007. il. p.120. 
236 HENNERICH, Juçara Elza. Olhares de guarani para guarani. Guarapuava: Ed. da Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná, 2007. p.151. 
237 Depoimento completo de Graciela, ver DVD anexo. 
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“Essas garrafas são para que o morto beba água quando ele está com sede. Olha ali tem o 

copo cheio de água e veja que está faltando água na garrafa”, reponde a jovem para a pergunta 

sobre a utilidade da água em um cemitério. 

A resposta da jovem revela que ela não detém nenhuma informação mais científica, 

como o fato de que a água evapora, e naquele caso era o mais provável, uma vez que a garrafa 

estava aberta. O copo cheio era resultado do período de chuva como aquela que nos expulsou 

do cemitério naquele dia. “Viu está chovendo é só neste lugar”, disse a moça, que se recusou 

a correr por entender que deveria respeitar o desejo de Nhanderu. 

Nos jazigos das crianças, além da presença de acessórios industrializados como os 

citados acima, coroas de flores feitas com plástico enfeitam os túmulos. Nos jazigos mais 

novos, ainda é possível identificar a cor e o material de que elas foram produzidas. Nos mais 

antigos, os arcos de arame que prendiam os enfeites estão pendurados nas cruzes.  

Sobre um dos túmulos foi construída uma espécie de telhado para proteger a coroa e 

a terra. A cobertura era feita com lona de PVC amarela, amarrada com tiras de borracha. As 

vigas estavam fixadas sobre tijolos. A construção extremamente rústica, provocada pelo 

pouco dinheiro da família, antecipa um novo futuro para os cemitérios indígenas, a chegada 

dos mausoléus, a exemplo da tradição cristã, enterrando de vez as diferenças entre as culturas.  
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Figura 20. Garrafas com água são colocadas aos pés do caixão para que o índio possa tomar água em caso 
de sede. 
Fonte: Yassine Ahmad Hijazi – 26 de outubro de 2008. 
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No caso específico da Aldeia Tekoha Añetete, além da existência de tribos no 

Paraguai e na Argentina – distante cento e quarenta quilômetros de onde a reserva foi 

assentada –, a presença de populações branca e negra povoa as cidades. A mais próxima da 

aldeia fica a vinte quilômetros e o vizinho da aldeia não-índio está a menos de mil metros. 

A presença das mídias, mais fortemente a televisão nas casas dos índios, faz com que 

eles recebem notícias sem a necessidade de sair de casa e de terem um contato mais palpável 

com outras culturas. O tema Finados, por exemplo, é matéria obrigatória na televisão nas 

semanas que antecedem o dia 2 de novembro. Todo o ritual das etnias é mostrado com 

detalhes, principalmente no quesito do embelezamento dos túmulos e mausoléus, tendo como 

referência identitária o modelo do colonizador. 

Neste sentido, a mídia acaba exercendo forte influência sobre as outras culturas que 

não sejam a dominante. Estas acabam seguindo o modelo ditado pela mídia, construindo 

novas identidades. Ao mesmo tempo em que a influência de outras culturas se sobrepõe à 

tradição indígena, nos túmulos das crianças um detalhe remonta o passado das histórias 

quando os corpos mais eminentes eram colocados em canoas, ateando-se fogo e lançando a 

embarcação no rio.  No entorno do monte de terra, onde estão enterrados os pequeninos, 

foram plantadas estacas em formato de arca. 

  
Os nhee ru ete enviam as almas aos seus filhos que nasceram na terra, por ocasião 
do ritual do batismo dos nomes-almas. As almas (nhee) também movimentam-se, 
seguem o percurso até seu pai (nhee Ru), aquele que as enviou. É o apyka (peça 
ritual feita de cedro, com forma de canoa) que reúne Nhanderu Kuéry (todos os 
Nhanderu, os nhee ru ete) na Opy (casa de rezas) e os transporta simbolicamente 
entre os dois mundos238. 

 

Observar à distância a imagem remetia a pequenas embarcações, mas no meio da 

floresta. Se tomarmos a frase “e os transporta simbolicamente entre os dois mundos”, é 

possível substituir a “vida e a morte”, como indica a autora, para a realidade atual entre o 

“passado e o presente”. Cravada em meio a uma área em reflorestamento, os moradores estão 

distante de rios, sem árvores para cortar e fabricar a apyka. Seu único argumento são as 

lembranças cada vez mais próximas do costume atual.  

 

                                                            
238 LADEIRA, Maria Inês. O Caminhar sob a luz: território mbya à beira do oceano. São Paulo: Ed. Unes, 

2007. il. p.151. 
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Figura 21. Nos túmulos das crianças, um detalhe remonta o passado das histórias, quando os corpos mais 
eminentes eram colocados em canoas, ateando-se fogo e lançando a embarcação no rio. Atualmente as 
estacas são �plantadas� na terra em formato de canoa. 
Fonte: Yassine Ahmad Hijazi – 26 de outubro de 2008. 

 

 

7.2 O BATISMO DOS NOMES-ALMAS 

 

 
Pergunta - O que é feito (na aldeia) para celebrar a chegada do ano? 
Professor João Alvez – Fazemos a cerimônia de batismo. Crianças serão batizadas 
e os alimentos também. Já tem melancias maduras e o milho já está embonecando. 
Então posso vir dia 31? 
– Se a senhora vier pode acompanhar tudo239. 

 

A partir dessa informação, surgiu a idéia de passar a virada do ano de 2007 para 2008 

na Aldeia Tekoha Añetete. É durante o batizado que as crianças recebem o nome alma 

assoprado por Nheeru ete. A cerimônia acontece após três anos do nascimento da criança. O 

batismo é aguardado com grande expectativa com relação à origem da sua alma. Os índios 

creem que é por meio do nome-alma que o novo morador passa a desempenhar seu papel 

                                                            
239 Relato completo, ver Diário de Campo, apêndice A. 
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social. É o nome Guarani que define o comportamento do morador, se ele será alegre, triste, 

participativo, líder, pajé ou apenas fará número entre os demais. 

 
Em ara pyau (verão), quando chegam as tempestades fortes, realizam o 
nheemongarai, ritual de atribuição dos nomes-almas às crianças, revelados pelos 
Nheeru ete (verdadeiros pais das almas) aos dirigentes espirituais. Esse ritual, 
realizado na casa de rezas, pode ser feito junto com o batismo (ou benzimento) do 
milho e do kaa (erva-mate)240. 

 
Durante os dezesseis dias na aldeia, o único registro do cultivo da arva-mate foi na 

casa do seu Aleixo Bogado, cento e quinze anos. Mesmo assim, as mudas recém plantadas 

demoram cinco anos para produzir (conforme descrito no capítulo A Televisão na Vida do 

Índio). Apesar da expectativa de registrar pela primeira vez a celebração, esta foi suspensa 

devida à chegada da Polícia Federal e do Conselho Tutelar em busca dos pais de um índio de 

quatorze anos, flagrado usando crack em uma praia distante quarenta quilômetros da aldeia. 

Era o primeiro caso de drogas na aldeia241. 

Sem ter o que fazer, restou somente ouvir a contagem regressiva do Ano Novo pela 

televisão da casa do índio vizinho. 

“O batismo (Ikarai´i) é um dos mais importantes rituais do povo Guarani. É feito 

entre os meses de outubro a janeiro”, diz o livro Olhares de guarani para guarani. Em um 

depoimento obtido pela autora, na Aldeia Ilha da Cotinga, a tribo afirma que “O batismo é 

realizado na época de outubro a janeiro, porque neste mês é época mais quente de colheita”242. 

O registro reforça a manutenção do ritual até hoje entre os descendentes.  

Durante pesquisa em profundidade com seis moradores, dois deles responderam 

sobre o ritual do batismo. A entrevista foi feita em separado, em dias diferentes, mas as 

respostas coincidem, revelando que, nesse aspecto, a tradição está sendo repassada de geração 

para geração. 

 
Pergunta – Quando você foi batizada, além do nome de registro, você recebeu o 
nome do pajé, que é da tradição. Por que esse costume? 
Graciela – Os pajés falam que tem que ter. Quando uma criança nasce, após fazer 
dois ou três anos ela é batizada. Sem o nome indígena ela fica doente, então os pajés 
falam que precisa colocar o nome indígena para ela melhorar. 

 

                                                            
240 LADEIRA, Maria Inês. Espaço Geográfico Guarani – Mbya: significado, constituição e uso. Maringá, PR: 

Eduem; São Paulo: Edusp, 2008. p.172 
241 Relato completo, ver Diário de Campo, apêndice A. 
242 HENNERICH, Juçara Elza. Olhares de guarani para guarani. Guarapuava: Ed. da Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná, 2007. p.122. 
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A própria Graciela é um exemplo muito comum entre os índios. Ela prefere não 

revelar o nome-alma. Diz se sentir mais segura para viver na aldeia. “Penso que não preciso 

revelar, uma vez que a gente pode manter segredo”. A decisão da moça consta dos registros 

em outras aldeias como o descrito a seguir: 

 
Há casos em que a pessoa não pode pronunciar ou tornar público seu nome, usando, 
mesmo dentro de sua família, o nome cristão ou o apelido guarani. Às vezes, a 
pessoa morre sem revelar seu nome. A revelação dos nomes-almas dessas pessoas, 
tão vulneráveis, poria em risco a própria vida e de seus portadores243. 

 

É possível afirmar que o mesmo imbróglio burocrático que qualquer pessoa da 

civilização branca ou negra enfrenta para trocar o nome acontece também entre os índios, mas 

no campo espiritual.  Entre eles, o nome de registro figura apenas para atender a lei imposta 

pelos colonizadores e perpetuada ao longo da história. 

O apego ao nome-alma talvez seja a forma mais cabal de resistência aos rituais 

civilizatórios encontrada por eles. O nome-alma em nenhum momento passa pelo crivo do 

“apelido” tão tradicional em outras etnias. 

 
Somente em casos raros é possível mudar de nome: nos casos de a “doença” graves 
crônicas, acidentes ou empecilhos sucessivos que se opõe à pessoa. A própria 
pessoa, ou seus familiares sentem quando seu nome-alma não está de acordo. Nesses 
casos e muito raramente, o mesmo yvyraija que revelou o nome à pessoa poderá 
alterá-lo por meio de outra revelação. Essa alteração pode ser feita pelo próprio 
portador da alma quando ele se torna também um yvyraija, ou por outro yvyraija 
quando o primeiro já morreu244 
 
Pergunta – O que acontece com a criança se ela não receber o nome indígena? 
Lorenza ou Arapoty [céu florido], trinta e quatro anos – Sem o nome indígena ela 
não tem saúde.  
– Hoje ainda é mantido esse costume na hora de batizar as crianças? 
– Sim, ainda é mantido. 
– Além do nome, hoje o que é mantido como tradição da tribo na educação, por 
exemplo? 
– O pajé na casa de reza dá conselhos de como tem que ser. 
– E os pais, eles seguem esse conselho? 
– Sim, eles seguem. 
– E se não seguir? 
– Seguem sim, a gente grava tudo na cabeça o que o pajé fala 
– Os seus filhos têm o nome indígena? 
– Sim, são três meninas e dois rapazes. A Michele, 15, Taquarajú, que significa que 
ela dança com a taquara na casa de reza. A Franciele, 11, Taquarapony, que significa 
ela está seguindo adiante. O Julinho, 22, Maraka, que significa o chocalho que 
balança, representando alegria. O Marcelo, 20, Jocupeju, que significa não ao pajé. 
Quando o pajé foi escolher o nome, a criança se recusou o nome indígena, então 

                                                            
243 LADEIRA, Maria Inês. O Caminhar sob a luz: território mbya à beira do oceano. São Paulo: Ed. Unes, 

2007. il. p.118. 
244 Ibid., p.116. 
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ficou como a recusa de pajé. A Gabriele, 06, Taquarasapã, ela significa neblina, 
aquele chuvisco antes da chuva. 

 

Entre os Guarani “quando nasce uma criança, Nhanderu Ete pergunta para Tupã Ru 

ete, que consulta Karay ru ete (e as mães da alma respectivamente), sobre a região de onde 

será proveniente a alma que deve guiar essa criança. Cada nome é proveniente de uma 

região”245.  

Para eles, os nomes estão relacionados com a posição do seu espírito no céu. Quem 

recebe o nome karay, ao morrer, vai para onde o sol nasce. Os jekupe seguem para onde o sol 

se põe. Também era costume, durante o batismo, o oferecimento de oferendas. Quando o 

batizado era de menina, os pais levavam bolo feito de milho, se era menino, arco e flecha. 

Na Aldeia Añetete a tradição já foi superada. “O importante é batizar a criança. O 

batismo traz força, saúde e vida”, repete Lorenza. Em documentário exibido pela TV Cultura, 

no dia 24 de agosto de 2008, apresentado pelo ator Marcos Palmeiras, com índios no Xingu, 

os pajés ao batizarem as crianças preferem receber como oferendas pequenas barras de sabão. 

É a comercialização da fé. Do ato puramente investido pelo cargo, atualmente é 

como se a criança fosse o cliente, e o pajé, o dono da mercadoria. Para obter o bem (batizado) 

é preciso pagar, mesmo que seja com uma barra de sabão, demonstrando a mudança de hábito 

entre quem devia preservar pela tradição, que era celebrar o batismo com bolo de milho. 

 

 

7.3 DESTINO DA ALMA LIVRE DO PECADO APÓS A MORTE 

 

 

A preocupação com o destino das almas está presente na vida do índio. No 

comportamento diário da tribo é possível perceber que tanto crianças como adultos se 

esforçam para não ultrapassar o limite do que é considerado certo ou errado, do moral e 

imoral. Não há registro de roubos, furtos, brigas e mortes violentas entre eles. Evitam falar da 

vida de terceiros. O comportamento faz com as respostas sejam sempre na primeira pessoa. 

A atitude está diretamente ligada ao destino da alma, após a morte. É possível 

afirmar, neste depoimento de Cecília Nhanju Gaspar, que a conduta foi herança deixada pelos 

jesuítas e renovada diariamente pelo contado por não-índios cuja religião ainda é 
                                                            
245 LADEIRA, Maria Inês. O Caminhar sob a luz: território mbya à beira do oceano. São Paulo: Ed. Unes, 
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predominantemente católica, somada à realidade atual dos moradores, tendo como foco que é 

mais fácil ver o céu do que a mata.  

 
Nós povo Guarani, temos a morada no céu, sempre que morremos nossos espíritos 
vão para lá, cada espírito tem seu próprio lugar, uns vão lá onde o sol nasce, outros 
vão lá no por do sol [sic]. O nosso pai está no centro do céu, nós guarani, quando 
morremos, voltamos como criança na terra, por isso que nosso povo nunca vai se 
multiplicar como os brancos, nós nunca vamos ser tão populosos246. 

 

Destacada a frase “quando morremos, voltamos como criança na terra”, esta indica 

uma terceira apropriação, a espírita, que defende a reencarnação após a morte. A influência da 

religião praticada pelos Jesuítas sobre os índios também é citada por Orlandi. 

 
A ciência, a política social e a religião se apresentam como três modos de 
domesticar a diferença: a primeira pelo conhecimento, a segunda pela mediação e a 
terceira pela salvação [catequese]. As três contribuem para que, de algum modo, se 
apague a identidade do índio enquanto cultura diferente e constitutiva da identidade 
nacional.247 

 
Na mesma esteira, a autora afirma como exemplo equivocado a frase de que “os 

portugueses descobriram o Brasil”. Daí se infere que nossos antepassados são os portugueses 

e o Brasil era apenas uma extensão da terra. “Havia” selvagens arredios que faziam parte da 

terra e que, “descobertos”, foram o objeto da catequese”248. 

O temor de não ter espaço “no campo celeste” faz com que definitivamente a aldeia 

tenha criado a lista dos pecados capitais. Entre eles estão, em primeiro lugar, a traição 

conjugal. Neste sentido o índio passou a ter de registrar o casamento e os filhos na forma da 

lei colonizadora para que estes não sejam considerados “sem família”. É comum ver nas casas 

as certidões de casamento e até de nascimento. Seu Aleixo, de cento e quinze anos, exibe com 

orgulho a certidão de nascimento feita faz dois anos. Lá estão os nomes do pai e da mãe dele. 

Também estão fora da lista de um encontro com Nhanderu as pessoas que matam e 

roubam. Estas almas ficam vagando pelo mundo. A sinalização de que “matar” está fora da 

realidade da tribo poder se vista no questionário sobre o consumo cultural. Entre as perguntas, 

uma fazia referência à presença de atores índios em novelas. A pergunta com resposta livre 

queria saber: “O que os atores índios fazem na novela e que nunca fazem aqui?”. Entre os 

                                                            
246 HENNERICH, Juçara Elza. Olhares de guarani para guarani. Guarapuava: Ed. da Universidade Estadual 
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247 ORLANDI, Eni Pulcinelli. Terra à Vista!: discurso do confronto: velho e novo mundo. São Paulo: Ed. da 

Universidade Estadual de Campinas. 1990, p.56-57. 
248 Ibid., p.56. 



177 

 

 

homens, quatro disseram: “matar pessoas”. E entre as mulheres uma também deu a mesma 

resposta. 

Ainda entre os homens, as demais respostas se dividiram, em menor quantidade, 

entre diversas atividades “como pescar, ir à praia, usar tangas e fazer novelas”. Entre as 

mulheres: “dançam de tanga, falam de um jeito esquisito, fazem papel de advogado e andam 

de moto”.  

Os antepassados Guarani acreditavam que a alma seguia para a “Terra sem Males”. 

Eles acreditavam que, além do oceano, havia uma terra pura, sem maldades, onde tudo era 

perfeito e as pessoas viveriam em paz e harmonia com todos. “Durante muitos anos essa 

crença foi responsável pela migração da tribo para o Leste do Brasil em busca do oceano e 

conseqüentemente da terra sem males”249. O lugar tem o mesmo sentido, o paraíso, atribuído 

pelo cristão. “A terra sem males é a terra de Deus. Só os puros de coração podiam alcançar 

esta terra”. 

Também há a crença de que “as almas podem realizar movimentos autônomos em 

ocasiões especiais. Assim, durante a vida de uma pessoa, sua alma pode sair e visitar outras 

almas de pessoas que estão vivas ou que já morreram”250. De acordo com Ladeira, esse 

encontro pode acontecer “por meio dos sonhos, as almas dos vivos também se comunicam 

entre si e com as almas dos que já viveram”251. 

 
Pergunta – Na religião católica diz-se que quando alguém morre vai para o céu. 
E os índios, como é? 
Lorenza – A gente quando morre se não tiver pecado é recebido por Nhanderu, 
senão volta para a terra e não é mais recebido por Nhanderu. Às vezes a gente ouve 
vozes de noite por aí, são das pessoas que voltaram. São as almas perdidas. 
– Para não ser recebida por Nhanderu a pessoa tem de ter feito o quê? 
– Tem de ter muito pecado, que é fazer mal para o outro, para o parente252. 

 

Declaração semelhante também foi registrada por Ladeira, durante contato com um 

índio do Litoral Sul do Rio de Janeiro. “É tupã, através das trovoadas, quem transporta as 

almas das pessoas que morrem”. “Quando Nhanderu vem buscar a alma, ela entra em 

plenitude. Se isso não acontece logo, ela entra em desespero e pode molestar os parentes253”.  

                                                            
249 HENNERICH, Juçara Elza. Olhares de guarani para guarani. Guarapuava: Ed. da Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná, 2007. p.116. 
250 LADEIRA, Maria Inês. Espaço Geográfico Guarani – Mbya: significado, constituição e uso. Maringá, PR: 

Eduem; São Paulo: Edusp, 2008. p.151.  
251 Ibid., p.151. 
252 * L. 
253 Ibid., p.151.  
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No entanto, o depoimento do pajé Luiz Carlos Coronel, ao contar sobre o que teria 

enfrentado após a morte da própria mãe, indica que os Guarani creem firmemente nos 

mistérios que envolvem o pós-morte. A riqueza de detalhes surpreende, mesmo passados 

trinta e dois anos da morte da índia:  

 
Pergunta – Onde o senhor morava antes de vir para a Tekoha Añetete? 
Coronel – Eu morava na aldeia do Pinhal, no município de Nova Laranjeira. Agora, 
eu nasci na Jacutinga, perto de Foz. Quando eu tinha cerca de dois anos o meu pai se 
mudou para Laranjeiras, o tal do Pinhal. Lá nós moramos na base de 27 anos. 
Depois faleceu a minha mãe, quando eu tinha 27 anos. Ela morreu com 43 anos. 
– De que morreu sua mãe? 
– Um tipo de doença assim, né, que matou ela. Eu tava bem lá na aldeia, mas daí 
parece que a falecida mãe fez uma coisa ruim assim na pessoa e daí a gente procura 
outro lugar para ver se fica mais tranquilo, e foi por isso que eu saí de lá e vim na 
aldeia do Ocoy. Aqui fiquei um mês mais ou menos e daí comecei a passar, porque 
naquele tempo a turma tava lutando para ter essa aldeia. Eu me lembro que foi muito 
bem ali em Paraná-Porã, perto de Foz, onde fiquei dois meses.  
– Como era essa coisa “ruim” que o senhor sentiu quando a sua mãe morreu? 
– Era ruim assim. Parece que não ficava bem no lugar e a gente acha falta da mãe 
assim. 
– Quanto tempo depois, após a morte dela, o senhor começou a não se sentir 
bem? 
– Foi após umas duas semanas da morte dela que começou a me atacar aquela coisa 
ruim assim. Ficar lá parece que não dava. A gente começava a se lembrar e não dava 
para ficar. Não sei como explicar bem, mas foi por isso que eu resolvi sair de lá com 
a família e tudo e vim para cá254. 

 

Considerando as informações apuradas por meio desta pesquisa e dos autores 

consultados, o início da agonia descrita por Coronel corresponde ao término do prazo que as 

famílias têm para concluir a fase do enterro, que é a colocação da cruz definitiva. O processo 

demora quinze dias.  

As constantes mudanças de endereço enfrentadas por Coronel também poderiam 

estar relacionadas à presença da alma da mãe. É comum verificar que casais, principalmente 

os mais velhos, deixam as casas para trás e buscam outro lugar para morar. Muitos deixam a 

moradia onde vivem sozinhos com certo conforto para dividir com outro parente um espaço já 

ocupado por muitos. 

Da mesma forma com que Ladeira disse ter “entendido” comportamentos que fugiam 

às respostas dadas pelos interlocutores, o enigma da morte trouxe a resposta. Entre as dúvidas 

da antropóloga estavam “o fato de alguns casamentos que pareciam perfeitos não vingarem, a 

                                                            
254 * C. 
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partida repentina de uma família para outro lugar, a impossibilidade do desmembramento de 

alguns grupos familiares”255. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
255 LADEIRA, Maria Inês. O Caminhar sob a luz: território mbya à beira do oceano. São Paulo: Editora Unes, 

2007. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Optamos por um trabalho que verificasse a recepção não apenas por um sujeito, mas 

que estudasse o que a recepção é capaz de fazer por um coletivo, que mudanças podem 

ocorrer quando a mídia passa a fazer parte do dia-a-dia de uma aldeia indígena. Da mata para 

o universo proposto pela magia do vídeo. 

Neste sentido, este trabalho antes de tudo revelou um universo latente de novidades 

entre os moradores. Ao mesmo tempo em que o brilho da tela consome o tempo da aldeia, as 

mensagens empurram o morador para fora do espaço demarcado. É como se a história vivesse 

seu revés, ao contrário de ser avistado em seu estado natural, é o índio que está descobrindo o 

descobridor. 

E toda descoberta impõe mudanças a curto e longo prazos. No campo da recepção e 

do consumo, é possível apontar duas consequências deste encontro com as telas. A primeira 

reproduzindo o que pode ser definida de mudança imediata, tendo como parâmetro o que os 

olhos veem. Neste sentido, a aldeia vive o torpor do processo midiático.  

Está seduzida pela novidade, faz dela purgatório para expiar o desejo do consumo em 

todos os níveis: vestuário, alimentação e moradia. Essa novidade invadiu até mesmo o campo 

da fé da aldeia. A luz elétrica instalada nas casas de reza (Opy) provocou o apagamento dos 

frequentadores cada vez mais distantes da tradição. Com esse afastamento, a presença do pajé 

perdeu força para a liderança política do cacique jovem e bem relacionado com o novo.   

A cultura mediática não seduziu apenas os adultos, impera sem sombras sobre os 

jovens e as crianças. É sobre estes herdeiros-da-mídia que futuramente os olhos da pesquisa 

devem ser focados. Eles são a resposta para a segunda fase deste campo analítico ainda em 

aberto, que são os efeitos a longo prazo. São os chamados nativos-do-meio’, foram 

concebidos sob os holofotes da chegada da comunicação mediatizada na demarcação.   

Ainda sob o aspecto dos resultados deste trabalho, investigar o consumo e a recepção 

entre os índios foi como abrir um armário e dele ver despencar mais de quinhentos anos de 

uma etnia legalizada pela história, rejeitada no processo e quase aniquilada no presente. Este 

aniquilamento étnico-cultural é resultado de interferências como a de estabelecer como marco 

zero quando começou o processo midiático entre os índios e os não-índios. Foi necessário 

buscar essas evidências tatuadas na pele-histórica de mais de cinco séculos por meio de um 

elenco de alternativas oferecidas pelo campus para tentar entender o presente. 
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Neste sentido, as pistas produzidas por meio de pesquisas levam a considerar que, 

antes mesmo da concretização do império da mídia na aldeia, houve um apagamento 

completo de fora para dentro no sentido da imagem histórica do índio, isto é, nem mesmo o 

índio quer de volta a imagem do nu de penacho. 

Quando esses traços culturais surgem emblemados no palco, causa espanto não 

apenas entre os não-índios, mas entre a própria etnia. A sensação é a de como se eles tivessem 

deixado de ser gente para se transformarem em um espetáculo nostálgico.  
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APÊNDICE A – DIÁRIO DE CAMPO DA ALDEIA TEKOHA AÑETETE 

 

 

VISITA DE ACERTO 

 

 

Dia 30 de dezembro de 2007, domingo, saio de Foz do Iguaçu às oito hora para ir até 

a aldeia Tekora Añetete. A viagem é para conhecer o acesso e a localização da reserva e 

objetiva coletar algumas informações sobre a aldeia. Seguem comigo os jornalistas Yassine 

Ahmad Hijazi e Danielle Vendrame.  Chegamos à aldeia por volta das dez horas.  

Paro o carro no alto da colina, de onde é possível ver o centro da aldeia, uma espécie 

de avenida principal. Os telhados vermelhos contrastam com o verde da floresta pendurada 

nas montanhas. Lá está concentrada a cacicagem. As antenas parabólicas enfeitam a frente das 

casas. Mas o equipamento não é privilégio apenas de quem é �urbanizado�, está em todas as 

casas, já não existem ocas. 

O projeto das construções foi desenvolvido por dois poderes: Federal e Estadual. As 

residências construídas pelo Estado são de alvenaria, têm dois quartos e uma sala conjugada 

com a cozinha. Uma área grande, onde é possível ficar até vinte pessoas sentadas. Anexo está 

o banheiro.  

Quem nos recebe é o vice-cacique, João Cardoso, quarenta anos. Sem camisa, ele 

deixa à mostra uma cicatriz com pelo menos doze pontos. Olho para o corte e penso se tratar 

de um resultado de briga. Os conflitos indígenas são manchetes frequentes no Paraná.  Mais 

tarde descubro que ele passou por uma cirurgia de fígado, aliás, motivo que, durante todo o 

tempo em que permaneço na aldeia, é apontado como causa para não trabalhar. 

– Bom dia, sou a professora Sônia e estou aqui para conhecer um pouco a aldeia. 

Desejo vir morar para realizar meu estudo de mestrado. 

– O João da Itaipu disse que a senhora viria este mês. 

– Que bom! E o cacique Luciano Alvez está? 

– Não, mas posso mostrar tudo para a senhora. 

– Eu posso ver a casa do senhor, para ter uma ideia da casa onde devo ficar? 

– Sim, venha. 

A casa do vice-cacique é muito suja, os filhos estão assistindo a um filme de terror 

em um canal a cabo.  
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– Eles gostam de filme de terror e Coca-Cola. 

A observação de João é a primeira impressão sobre a presença mediática na aldeia. 

Peço para ver o banheiro. Este tem vaso, pia e chuveiro. Com o tempo os próprios índios 

compraram móveis laqueados para guardar as toalhas, o papel higiênico, os xampus para as 

crianças e os adultos. Tem anticaspa, reparadores de espinhas da Avon, desodorantes 

antitranspirante Rexona, creme de barbear e secadores de cabelo. 

João entra em um quarto e retorna vestindo uma camisa do Grêmio e um leve 

perfume. 

– Tia, ele passou desodorante para vir com a gente. A tia sentiu um cheirinho 

diferente, observa Daniele em um momento em que estamos sozinhos. 

– Nossa, tia!, nem parece uma aldeia, mas é muito sujo. 

Evito responder ao comentário e sigo com a inspeção de reconhecimento. As janelas 

são de vidro e, por fora, como proteção, receberam uma segunda janela de madeira, no estilo 

tribal, mas de madeira nobre. O teto é forrado com madeira. De acordo com o projeto, cada 

casa custou trinta mil reais.  

Com exceção da casa do professor, as demais possuem uma outra construção 

próxima da casa oficial. O “puxadinho” é feito em madeira e coberto com palhas e lonas. É ali 

onde funciona a cozinha principal, com o fogão feito com tijolos e uma chapa de ferro com 

dois buracos, onde são colocadas as panelas em contato direto com as chamas. O fogo é à 

lenha com galhos grossos e longos, que na maioria das vezes ocupa parte do espaço e também 

evita a reposição constante da madeira. Sem chaminé, a fumaça inunda o ambiente e serve 

como repelente para insetos. 

Não há assoalho e nem qualquer revestimento, a terra nua impacta o visitante. Para 

varrer a sujeira, deixando o ambiente surpreendentemente limpo, são usadas vassouras da 

espécie de árvore conhecida como “Farinha Seca”. Quando as folhas ainda estão verdes, ao 

serem pressionadas no solo, exalam um aroma de lavanda. Quando secas, ficam com os 

galhos muito finos, semelhante à vassoura de piaçava. (Minha mãe usava essas vassouras para 

varrer o forno, retirando o excesso de brasas antes de assar pães e cucas). 

É ali onde se reúnem os mais velhos para conversar e tomar chimarrão. Ali também 

acontecem as reuniões de família e discussões dos assuntos comuns aos caciques e lideranças 

da tribo. Eles permanecem agachados sobre os calcanhares ou sentados em pequenos bancos 

quadrados de madeira. Também próximo à parede há bancos de madeira para serem usados 

quando o encontro é maior. 
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Nesses puxadinhos fica a comida que eles produzem, como, por exemplo, espigas de 

milho e abóboras, além das peles dos animais caçados. No puxadinho da casa do cacique 

existem três panelas feitas com cerâmica. Uma espécie de relíquias para a dona Santa, mulher 

do cacique. Ela contou ter produzido as peças durante o curso de cerâmica promovido pela 

Itaipu. 

Se na cozinha do puxadinho tudo é muito limpo, na cozinha da casa de alvenaria, a 

sujeira está presente em tudo. Na casa do professor, restos de comida cozidos ao longo do 

tempo revelam o cardápio da família. É possível ver macarrão pendurado na parede, arroz, 

feijão, riscos de óleo e pedaços de fritura, que não é possível identificar do que eram 

compostos. 

No posto de saúde, atendendo às normas do Ministério da Saúde, tem psicólogo, 

médico, enfermeira, atendente e dentista, bem como uma antena para celular. A escola com 

computador, televisão, videocassete e DVD. O período é de férias e no quadro palavras 

escritas em guarani com tradução em português registram o que deveria ter sido a última aula.  

Para as casas construídas pelo Governo Federal, por meio da Itaipu, o modelo foi 

buscado nos livros, na opinião de indigenistas e dos próprios índios. Elas são feitas com ripas 

de madeiras retas, em formato de cabana, apesar de o telhado ser com telhas vermelhas, igual 

às do primeiro projeto. Elas não possuem assoalho no conjugado cozinha e sala, apenas nos 

quartos. 

Estas casas foram consideradas muito frias, no inverno, pelas mulheres jovens.  

Nelas moram os índios mais velhos. Cinco delas foram abandonadas pelos moradores, apesar 

de vinte e oito famílias esperarem na fila por uma casa do estilo do Estado. Em uma delas 

vive seu Aleixo Bogado, com cento e quinze anos. Eu já reservei uma visita especial. 

Segundo o vice-cacique, ele ainda trabalha, ouve bem, fala guarani e espanhol. Também vou 

me encontrar com o rezador da aldeia, Vicente Alves, quarenta e cinco anos, e com o pajé, 

Lírio Chamorro, oitenta e oito. Essas visitas anoto como compromisso, uma vez que minha 

estada na aldeia será regida pelos acontecimentos. Minha missão é observar, sem interferir no 

dia-a-dia da tribo. 

A reserva tem mil setecentos e quarenta e sete hectares ou oitocentos alqueires. 

Vivem no local quarenta e oito famílias, com um total de duzentas e dezesseis pessoas, sendo 

que a maioria é criança e jovem.  Feitas as contas, cada índio possui o equivalente a dez 

alqueires de terra. Os índios são descendentes de Guarani. Habitaram a região do Parque 

Nacional do Iguaçu (PNI), onde estão as Cataratas do Iguaçu. 



192 

 

 

Uma pesquisa feita pelo professor da Universidade Federal do Paraná, arqueólogo 

Igor Chmyz, revelou a existência de trinta e duas reduções – sinais da presença do índio – no 

interior do PNI. Nas escavações feitas foram encontradas cerâmicas, datando a passagem de 

tribos pela região.  

A marca ‘guarani’ transformou-se em objeto de consumo, seja na forma de 

artesanato, seja para alimentar o imaginário. A história do surgimento das Cataratas deixa o 

campo científico para ser contada assim: “Há milhares de anos, duas tribos disputavam o 

território das águas do Rio Iguaçu. Para manter as águas sempre serenas, todos os anos era 

sacrificada uma índia. A morte da jovem, imaculada, servia para aplacar a ira do M’Boi, a 

serpente adormecida nas profundezas. A bela Naipi é escolhida para alimentar a serpente, mas 

ao ver a jovem, o valente Tarobá se apaixona e decide fugir. Os dois empreendem fuga com 

um barco e eis que M’Boi surge com toda a voracidade, rompendo as profundezas. A cada 

tentativa de se mover em direção ao casal, rochas são quebradas e armadilhas em forma de 

quedas de mais de 70 metros de altura impedem a fuga. O casal morre. Naipi se transforma 

em rocha e Tarobá, como última tentativa, se transforma em uma árvore cujas raízes estão 

fixadas na rocha, onde, em noites de Lua cheia, a água parece buscar refúgio na lenda” 256.  

Influenciados pela lenda ou não, o fato é que o formato das Cataratas tem a silhueta 

de uma serpente em movimento e até hoje é possível ver a árvores com seus galhos retorcidos 

em direção às quedas. Da lenda para a realidade, os índios foram despejados do PNI pelas 

madeireiras que dizimaram parte da reserva na década de cinquenta e de sessenta. A indústria 

da madeira foi responsável pela primeira hidrelétrica de Foz. A empresa ficava dentro do 

parque e era abastecida pelo rio São João. A construção persiste até hoje, mas a visitação é 

proibida ao público. 

Na década de setenta, são despejados novamente da região chamada de Jacutinga. O 

nome surgiu por conta de uma novela da Globo, em que violência e traição eram a tônica do 

enredo de Renascer. Desta vez, a fuga foi por conta da inundação do Lago de Itaipu. Ao 

contrário de colonos e agricultores, as tribos são levadas em caminhões para o Paraguai e a 

Argentina, onde viviam descendentes. Na década de oitenta, orquestrados por políticos, os 

                                                            
256 Existem dezenas de versões e páginas na internet divulgando a lenda. O site em que está registrada a lenda 

citada é <http://www.cataratasdoiguacu.com.br/release05.doc>. Ele é mantido pela concessionária do 
parque – Cataratas S.A 
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índios passam a ser notícia quase diária. As manchetes têm como foco as invasões257. Itaipu é 

apontada como vilã, tendo que enfrentar um período de quase dez anos de desgastes. 

Na década de noventa, parte é assentada em São Miguel do Iguaçu. O espaço, 

considerado como reserva técnica, proíbe o índio de caçar, pescar e plantar. Novo conflito e 

os chamados aqui de “políticos de penacho” surgem para mais uma eleição. O ex-diretor da 

Itaipu, Euclides Scalco, nomeado pelo regime militar, deixa o cargo, e no lugar surge Jorge 

Samek, com uma política mais indigenista. 

Entre seus atos está o de recuperar o entorno do Lago e, com ele, solucionar a 

questão indígena, ou pelo menos afastá-los do foco urbano. Surge, então, há dez anos, a 

Tekoha Añetete, em guarani “Terra Prometida, ou Terra Definitiva”. 

A etnia Guarani se divide em três raças: Avá, Cheripá e Biá. Os Avá e Biá têm 

grande apego à agricultura. Os Cheripá lidam melhor com os animais. No Oeste do Paraná 

existem três aldeias. A Ocoy – nome de um rio – fica em São Miguel do Iguaçu, com 

seiscentos e vinte moradores. A Tekoha Añetete – alvo do meu estudo –, com duzentos e 

dezesseis habitantes. E a Tekoha Itamaran – localizada também em Vera Cruz –, com cento e 

dez moradores. No total, são novecentos e quarenta e seis habitantes. 

A área da Tekoha Añetete foi desapropriada pela Itaipu Binacional. Antes de ser 

comprada pelo governo para ser transformada em aldeia, a propriedade era uma fazenda usada 

para a criação de búfalos. Hoje, cerca de 80% está toda reflorestada, com as chamadas 

florestas primária, secundária e terciária. O plantio foi feito de forma aérea, com o lançamento 

de sementes, e na aposta da própria recuperação da floresta nativa. Entre os animais que 

voltaram a viver na reserva estão o jaguaretê, isto é, a onça, além do macaco, veado mateiro, 

veado caramelo, capivara e várias espécies de aves como pombas silvestres, araras e 

papagaios. 

– Será que posso fazer minhas refeições em uma das casas de vocês? Vemos quanto 

custa. Acho que isso iria me ajudar. 

– Acho melhor não. As pessoas dificilmente gostam da forma como cozinhamos ou 

de nossa comida. 

Como meu propósito é evitar constrangimentos, ao contrário, deixá-los à vontade, 

não insisto, apenas agradeço. 

– Certo, certo, mas obrigada. 

                                                            
257 Jornal diário de Foz – A Gazeta do Iguaçu – disponível em: <http://www.gazeta.inf.br>. 
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Essas informações eu obtive no dia 30 e com ela a notícia que me fez antecipar 

minha vinda em dez dias. 

– O que é feito para celebrar a chegada do ano? 

– Fazemos a cerimônia de batismo. Crianças serão batizadas e os alimentos também. 

Já tem melancias maduras e o milho já está embonecando. 

– Então posso vir dia 31? 

– Se a senhora vier pode acompanhar tudo. 

São quase quatorze horas, deixo a aldeia e retorno para Foz com novo calendário. O 

resto de meu cotidiano vou relatar dia-a-dia.  

 

 

DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2007 – SEGUNDA-FEIRA 

 

 

 Quinze horas – Com tudo que imagino precisar na aldeia nos próximos sete ou dez 

dias, eu deixo a minha casa em Foz do Iguaçu. O tempo ameaça chover. O calor é de mais de 

quarenta graus. Meu medo é de chegar a Tekoha Añetete – distante cento e cinquenta 

quilômetros – com chuva e ter de enfrentar as estradas de terra. 

Quando chego em Ramilândia – no meio do caminho – desaba um temporal. Não 

enxergo nada, dou sinal e vou para o acostamento. Parece que todos que estão na BR 277, 

chamada também de rodovia da morte, fazem o mesmo. O temporal torna o dia em noite. São 

cerca de quarenta minutos de chuva e vento. 

Meu temor é o de não conseguir entrar na aldeia devido à pontezinha de madeira que 

parece que vai cair e a possível cheia do rio, caso o mesmo temporal tenha chegado até os 

índios. Antes de deixar minha casa, digo para minha sobrinha que todo projeto que começa 

com chuva é um bom presságio. Embaixo do temporal, penso: “Se era a chuva que faltava, 

então agora tenho tudo”. Lembro-me de não ter entrado na casa do administrador, apenas 

passado na frente e visto que ela era de madeira e que o banheiro fica distante um vinte 

metros. O cômodo não era anexo como o das casas construídas pelo Governo Federal. 

As palavras do vice-cacique e do próprio João, por meio de e-mail – de que eu “Teria 

tudo o que precisasse na casa, desde panelas, garfos e copos e até roupa de cama se eu não 

quisesse levar as minhas estavam à disposição” – deixaram-me sem curiosidade de ver o 
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interior da casa no dia da visita. A certeza de que havia energia elétrica me confortara 

também. 

O vice-cacique João me espera conforme havia combinado no dia anterior. 

– Fez boa viagem? 

– Sim! Fora a chuva que parece não ter chegado aqui. 

– Hoje aqui ainda não choveu. 

– Bem, posso ir até a casa do administrador para deixar minhas coisas? 

– Sim, eu vou com você, mas temos de voltar para a Vila Bonita buscar a chave com 

o tratorista da aldeia. 

Fomos até o seu Toninho. Ele é branco e aparenta ter uns quarenta e oito anos. Ele 

entrega as chaves. Retorno para a aldeia e sigo para a casa do administrador. Ela fica a uns 

três quilômetros por uma estradinha no meio da mata fechada. Na casa a primeira surpresa: 

– Professora, a luz está cortada. Acho que ele não pagou. 

Vou até o transformador e um bilhete da Copel informa: “Devido ao fato de nos 

últimos 15 dias não termos recebido o valor de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), 

nos vimos obrigados a interromper o fornecimento. Se religada a luz, será cobrada uma taxa 

de R$ 30. Se o fizer em caráter de emergência, será debitada na próxima conta a importância 

de R$ 61”. 

– Professor João, eles vieram até o fim do mundo e cortaram a luz pela importância 

de quatro reais e cinquenta centavos!. 

Penso em minha resposta e vejo que o “sacrifício” não é tanto se o dono da casa 

resolver por uma das opções oferecidas pela Empresa – o lucro será sempre acima de vinte e 

cinco reais. Tento religar a luz de emergência, mas nada de energia. O teste é feito com a 

lâmpada da varanda. 

– Deve estar queimada, vamos ver o interior da casa? 

Nova surpresa. A casa está cheia de vigas de madeira. Elas cobrem o fogão, tudo. 

Apenas um corredor estreito e escuro permite olhar o quarto. Um colchão pendurado por um 

fio para evitar que as aranhas caranguejeiras façam seus ninhos. O administrador escolheu 

ficar nas casas, claro, construídas pela Itaipu. A tentativa de retirar as madeiras é descartada, 

pelo tamanho das vigas, agravado pelo fato de não ter luz. 

– Acho que a senhora não pode ficar aqui. 

– Será que tem cobras? 

– Sim! Elas gostam de lugares como este. Aqui se criam ratos e elas gostam de ratos. 
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Quando o vice-cacique termina de falar, eu já estou no carro chamando-o para sair de 

lá. Ao manobrar, vejo que tem mais uma casa e ela está abandonada. Descemos e vamos lá 

para ver ser há condições de moradia. Tudo trancado, e um sapatinho de criança está 

pendurado na porta. Ele balança. Sinto que não devo insistir. 

 No trajeto de volta, João me diz que posso dormir no prédio do Centro de Artesanato 

e usar o banheiro do escritório da aldeia. 

– Lá tem luz?  

– Sim, mas a chave está com o Toninho, tratorista. 

De volta à Vila, o tratorista ri e diz que eu seria muito corajosa se enfrentasse as 

cobras do rancho. 

– Nem o Seu João tem coragem de ficar lá, imagina a senhora! 

Devolvo a chave da casa, pego a do escritório e retorno para a aldeia. João inicia uma 

conversa: 

– Queria te fazer muitas perguntas! 

– Por favor, faça-as! 

– Eu assisto a muita televisão, mas não entendi por que os Estados Unidos invadiram 

o Iraque. A senhora pode me explicar? 

Eu esperava perguntas sobre o que eu estava fazendo lá, mas sobre o Iraque!? O que 

me salvou no momento foram as conversas com alunos árabes. Foz tem a segunda maior 

colônia do Brasil. Mais uma vez a televisão é o alvo da conversa. Apenas havia antecipado ao 

administrador da Itaipu meu propósito de observação. Pelo fato de ele ter me dito que é um 

adepto da televisão, fiquei mais segura sobre meu propósito. 

– Eu vi na televisão as reduções jesuíticas e já estive nas Sete Missões, no Rio 

Grande do Sul, mas não senti nada de emoção. O João da Itaipu disse que ficou arrepiado! 

A conversa de João me faz lembrar a visita que fiz à Argentina, na cidade de Vanda, 

onde está a redução San Inácio. Lá somente restam o portal de entrada e algumas paredes que 

dão a entender que se tratava de quartos. O local é muito grande. A construção intriga por ter 

sido toda feita de barro e tijolos vermelhos. Antes de pisar �no solo histórico�, o turista faz 

uma espécie de via-crúcis pela história. Por um corredor estreito e abafado, são contadas as 

�estações�, desde a chegada dos padres jesuítas, dominação do índio, ascensão, guerra e 

destruição. 

Maquetes reproduzem a construção original. Imagens de índios e padres vestidos de 

pretos impactam o visitante. Não sei dizer o motivo, mas pisar naquele local é como sentir 
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vozes lamentando, algo bem estranho mesmo. Fui como jornalista e lembro-me de ter escrito 

a matéria para a Gazeta do Iguaçu.  

– A senhora conhece o escritor Paulo Coelho? 

– Conheço alguns livros dele, mas ele pessoalmente não. Por quê? 

– Ele veio aqui e ficou três meses na aldeia. Trouxe a filha. Ficaram e foram embora. 

– O Senhor tem certeza de que era o Paulo Coelho mesmo? Aquele dos livros de 

auto-ajuda... 

– Sim, foi em 2004. 

Tiro os olhos da estrada. Minha atenção se volta para o time de futebol da aldeia. É o 

primeiro time formado só por índias. Eu reduzo a velocidade devido à presença de crianças. 

Quero parar, mas o dia pede para seguir, afinal não sei onde irei morar. 

– Todos os finais de tarde elas treinam. Vão competir na cidade.  

Ao chegar ao escritório, que é um barracão onde estão as máquinas – trator, carreta e 

plantadeira –, um escombro me chama a atenção. Era um forno que havia sido construído para 

‘queimar’ a cerâmica, mas a falta de utensílio fez com que ele caísse. Embaixo desse barracão 

está o escritório. Ele fica distante trezentos metros de onde irei dormir. Ao abrir a porta, mais 

um desgosto: a sala com banheiro foi construída há dez anos e nunca foi limpa. Dentro está 

uma geladeira, uma mesa coberta por grãos de milho e sacas vazias. O cheiro de adubo é 

forte. Pendurado na parede, um quadro com a oração do índio.  

Aproximo-me do banheiro e olho para o vaso sanitário. Uma rã gordinha dorme lá. 

Evito gritar ou qualquer gesto. O professor parece entender meu estado e sugere que o fogão 

de duas bocas, que está em uma casinha anexa, igual à que os índios mantêm para cozinhar, 

seja levado para o Centro onde vou dormir. Uma panela sem tampa e sem cabo me é oferecida 

para aquecer água. Não havia trazido nada, afinal eu ficaria na casa do administrador. 

João chama dois rapazes para levarem o fogão para minha nova casa. Eu sigo com a 

mudança no carro. A construção é nova, tão nova que o sistema de esgoto não foi instalado 

ainda e não poderei usar o banheiro. Resta-me a “casa da rã” ou utilizar o banheiro do posto 

de saúde. Em nenhum dos dois têm chuveiro. 

Deixo minhas coisas: um tapete, um colchão, um travesseiro e uma mala com roupas. 

O vice me leva até o cacique Luciano. Ele e a mulher, dona Santa, estão tomando tererê na 

área da casa. As filhas assistem à televisão e nem aparecem, apenas ouço que é a novela, 

então presumo passar das dezoito horas. Conversamos sobre meu trabalho e o cacique diz que 

foi informado que chegaria por meio do coordenador de projetos da Itaipu, João Bernardes. 
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Falo da chuva, falo do lugar, mas nada muito profundo. É um momento de estudo deles sobre 

a minha presença. 

Conto mais sobre Foz do que outra coisa. São quase vinte horas e o cacique diz que a 

aldeia está se preparando para o ritual de batismo, que começará às vinte e duas horas. Apesar 

de garantir que haverá dança e fogueira, nenhum vestígio sobre o fato. O centro da aldeia está 

vazio. Ninguém na rua principal e nem nas ruazinhas que dão acesso às casas. Também não 

há cheiro de comida, aquelas de fim de ano. De uma casa distante chega o som de música 

sertaneja. 

– Você vai filmar tudo, não é? 

– Sim! Vou filmar e fotografar. 

– Isso é bom, depois você pode colocar na TV. 

Eu digo que também preciso arrumar minhas coisas e me despeço. Deixo o vice-

cacique em casa, onde visitas de fim de ano lotam o local. Todos assistem à TV de pé, em 

frente das janelas. Uns sentados em banquinhos, numa espécie de “auditório de aldeia”.  Eu 

entro na minha nova residência pelos próximos sete ou dez dias. O local também precisa ser 

limpo. O cheiro de tinta e os restos da construção ainda estão lá. 

Entre duas salas grandes, uma repartição. Presumo que será o escritório, uma vez que 

há um computador instalado com impressora e tudo. Vou até ele e fico admirada com a 

aquisição. Ligo a máquina, testo a impressora. Tudo perfeito. Penso nos autores que li durante 

a primeira fase do mestrado. Entre eles Jesus Martin Barbero, quando diz: “Em busca das 

novidades a tribo paga a passagem para que um índio vá até a aldeia, grave em um gravador e 

traga os novos inventos”. 

Não resisto e falo em voz alta: “Barbero! Barbero! Aqui tem tudo. É só pedir que 

eles mandam via internet”. 

 

21h – Polícia Federal 

 

Como é horário de verão, ainda é dia, apenas a temperatura começa a mudar, para 

um vento mais úmido. Não tenho ânimo para descer na “casa da rã” para tomar banho, pois 

sei que antes será necessário lavar aquele lugar e tenho de comprar uma bacia ou balde para 

servirem de chuveiro. Não havia trazido nada neste aspecto. Penso que primeiro devo ir para a 

cidade e comprar o necessário para fazer a limpeza, até lá usarei as dependências do Posto de 

Saúde. 
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Jogada sobre o colchão, espero sinais para o “início do ritual” ou o chamado para 

participar. Com exceção do meu carro, apenas o veículo oficial da aldeia (uma Toyota Ranger 

4x4, cabine dupla, modelo 2006, quatro portas e ar-condicionado) e o veículo da Itaipu 

Binacional estão autorizados a entrar na reserva. O carro oficial é dirigido por dois motoristas 

brancos: o “Alemão” e o “Gordo”. Eles percorrem cerca de cento e cinquenta quilômetros por 

dia, somente transportando índios que afirmam estar doentes. Nas poucas horas que estou aqui 

já vi o veículo duas vezes. 

O turno de trabalho dos servidores é das sete às quatorze horas e das quatorze às 

dezenove horas, com plantões à noite e finais de semana e feriados. Eles transportam a tribo 

para onde quer que seja. Quando são apenas mulheres, elas sentam-se no banco de trás. A 

cena me lembra o filme “Conduzindo Miss Daisy”.   

A chegada de um quarto carro com as inscrições Conselho Tutelar alerta o grupo. 

Eles param na casa de João, que é a primeira da aldeia. O cacique Luciano é chamado, e, 

quando chega, a conversa é à parte. A fala com os dois servidores é curta, mas a distância é 

possível observar a inquietação do trio. Com gestos largos eles apontam para um documento, 

uma carteirinha indígena. A foto mostra um menino. O corte de cabelos e os olhos não 

deixam dúvidas da origem, e o cacique pela última vez fala em português: 

– Sim! Ele mora aqui. É o Leandro, cunhado do vice-cacique, o nosso professor 

João. Ele é meu sobrinho também porque sou casado com a irmã do João. 

Com o documento na mão Luciano se dirige ao professor João e em guarani parece 

repassar as informações. O vice fica muito quieto, precisa de tempo para entender. Enquanto 

João pensa, o cacique segue com o Conselho Tutelar para se encontrar com a Polícia Federal, 

que o espera em Vera Cruz do Oeste – último município antes de chegar à aldeia. O tempo 

passa e a tribo é comunicada de que a praga da modernidade também chegou à aldeia: a 

droga. 

O adolescente Leandro, quatorze anos, foi encontrado em Santa Helena, cidadezinha 

famosa pelas praias artificiais e distante setenta quilômetros da reserva, desacordado após 

ameaçar banhistas do local e bater em policias. Recolhido pelo Conselho Tutelar, ele foi 

levado para um hospital. Está lá sozinho e precisa de alguém da família para acompanhar os 

exames, enquanto o cacique segue para verificar os detalhes da ocorrência.  

Observo o processo. Pelo comportamento, percebo que a festa está cancelada e que a 

atenção volta-se para mim. O vice-cacique então pede: 
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– Precisamos de sua ajuda. Você pode levar o irmão do Leandro até o motorista da 

aldeia? De lá, ele segue para o hospital. Meu filho Julinho vai com você para te ajudar a 

voltar. Tenho de ficar e acalmar o meu povo. 

Já passa das vinte e uma horas. Um manto negro parece abafar ainda mais a aldeia. 

Sigo pelas estradas estreitas da reserva. O irmão de Leandro, Joel, veste uma camiseta preta 

com inscrições prata e em inglês, uma calça jeans destas que parecem amassadas. Os tênis são 

pretos e as meias, brancas.  

O motorista não está em casa. Sigo para novo local e nada. Desta vez vamos para a 

Associação Rural. Lá a informação é de que o motorista está na missa na Vila Bonita.  

– Meu irmão saiu de manhã. Ninguém viu ele sair, mas desconfiávamos que ele 

tivesse viajado com um primo, que desde o início da semana estava pedindo para ele viajar 

com ele. Meu irmão disse que não tinha dinheiro, mas o primo dizia que não era problema. 

Pergunto o que realmente aconteceu, ao mesmo tempo em que tento me concentrar 

na estradinha, que está encravada na encosta de morros, e na resposta. 

– A Polícia Federal disse que ele está desacordado. Não fala nada com nada. Parece 

que fizeram um exame e mostrou que ele foi forçado a usar drogas. Na verdade, sei muito 

pouco sobre o que acontece quando alguém usa drogas. 

Na Vila Bonita, a missa que antecipa a chegada de 2008 estava na metade. Moças 

vestidas de branco, rapazes de barba feita, casais e crianças enchem a igrejinha. Deixo o 

irmão de Leandro, que tem vinte e um anos e retorno para a aldeia. No trajeto de volta, pouco 

é dito por Julinho. Há uma espécie de regulamento entre os índios, que é evitar falar do outro. 

– Eu trabalho no Posto de Saúde da aldeia. Sou o tradutor. Sempre viajo com os mais 

idosos quando eles precisam de atendimento em outras cidades, como São Miguel, Toledo e 

Cascavel. Como eles não falam português, eu digo para os médicos o que eles sentem e repito 

as instruções do médico. Quero ser professor como meu pai.  

Ele está de camiseta branca, calça jeans e tênis. Os cabelos negros ganharam gel para 

ficarem com as pontas, tipo espetados. O rapaz conta que casou com dezesseis anos. Tem 

duas meninas, a mais velha com quatro anos. Sobre a vida da aldeia, ele diz gostar muito. Nas 

casas próximas ao futuro Centro Cultural, onde estou alojada, o brilho dos televisores revela 

que a maioria está em casa. 

Ao entrar em casa, logo uma dúvida se desfaz. Entendo imediatamente o motivo de 

as casas permaneceram com as luzes apagadas, mesmo com os moradores no interior.  
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No quarto, que na verdade é um escritório, em que deixei a luz acesa, entrou pela 

janela basculante um mini-zoológico de insetos. Eles são de todos os tamanhos, cores e 

formatos. Cansada e certa de que o motivo que me trouxe a passar o reveillon na aldeia foi 

cancelado, me recolho e penso na família. São vinte e três horas e dezenove minutos. 

Desperto à meia noite com a contagem regressiva da TV Globo e o show de fogos 

em quase todas as capitais brasileiras. O som vem do televisor vizinho, a casa fica a uns 

cinquenta metros. Lá, o presente de Natal foi uma antena parabólica nova. A antiga estava 

cheia de folhas e não havia suportado o último vendaval. O sinal é por satélite e naquele 

momento dei razão a MacLuhan: o mundo literalmente é uma aldeia global. 

De longe, chega o barulho de bombas e fogos, disparados pela civilização branca, 

distante cerca de trinta quilômetros daqui. Levanto e olho pela janela. Na escuridão do vale, 

apenas vaga-lumes. Os insetos reluzentes substituem as luzinhas de Natal, fartamente 

compradas no Paraguai e que enfeitam desde árvores ao que a imaginação permitir. Eu mesma 

enrolei centenas de metros em um pé de pata de vaca. A árvore cresceu espontaneamente lá 

em casa. Antes de dormir, lembro-me de ter comido apenas uma maçã. 

 

 

DIA 1º DE JANEIRO DE 2008 – TERÇA-FEIRA 

 

 

Oito horas e trinta minutos – O grunhido de suínos sendo alimentados é meu 

despertador. Como urbana, penso que ainda é madrugada. Como observadora, é hora de sair. 

Na aldeia há pouco movimento de pessoas. Nas casas, os televisores e os rádios sonorizam os 

ambientes. 

– Não queria comprar a televisão, fui obrigado pelas crianças que iam às casas 

vizinhas e assistiam à televisão e vinham reclamando que só aqui em casa não tinha. Hoje tem 

e só permito que assistam a programas educativos. 

O depoimento do cacique é anotado na agenda para que, no decorrer do tempo em 

que devo ficar, seja um dos alvos de minhas observações. Anoto frases, memorizo nomes. 

Não quero ser uma espécie de copiadora ou anotadora. Isso intimida quem fala. 

Desde que cheguei, sei que sou observada bem mais do que observo. Isso vale até 

quando os olhos são das crianças. No entanto, o fato de ter ajudado durante um momento 

difícil me fez “ser quase da família”. Saio de dentro de casa por volta das nove horas e me 
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deparo com dona Francisca – uma senhora muito obesa, cabelos negros presos, camiseta 

branca, não usa sutiã, e uma saia de pregas amarelo ouro. Os chinelos são Havaianas.  

O olhar da índia e a dor que ela demonstra são iguais às de dezenas de mães que 

entrevistei durante minha carreira de jornalista. Somam ao quadro a incredulidade de ser a 

mãe do primeiro índio da reserva a ser acusado de usar drogas. 

- Ele foi forçado pelo Cipriano a ir com ele. Parece que a droga vinha de Guaíra.  

A cidade fica distante cerca de duzentos quilômetros de Santa Helena. Junto com Foz 

do Iguaçu e pela localização geográfica, as duas cidades são vizinhas do Paraguai e 

encabeçam a lista de corredores do tráfico.  

– Não sei o que fazer. Não dormi durante a noite. Agora vou na casa do Cacique para 

ver o que aconteceu de fato. O Luciano tava muito mal ontem. Eu estou com muita raiva, 

muita raiva mesmo. Parece que os filhos não ouvem mais a gente. 

Dona Francisca conta que teve quatorze filhos. Foi abandonada pelo primeiro 

marido, o pai de Leandro. 

– Só dez sobreviveram. Hoje só três continuam solteiros, e um menino que adotei. 

A criança é o resultado de uma relação de uma das filhas que, também abandonada 

pelo companheiro, deixou o filho para trás e desapareceu. Nas primeiras quinze horas em que 

permaneço na aldeia, é o terceiro caso de abandono. Na casa do Cacique, mais duas crianças 

estão sendo criadas pelos avós. Esse fato ele contou no dia trinta e um, quando cheguei. 

– Ele nasceu com um defeito no pé. A Mãe não quis ele e foi embora. Tentei buscar 

ajuda nos hospitais da região, mas vi que ele sofreria demais. Então disse: Deus quis assim e 

ele vive bem, apesar de andar com um pé torto, então fica assim.  

O avô se mostrava orgulhoso sobre a decisão de poupar o neto de “vários cortes que 

seriam necessários para uma tentativa de correção do pé”. Sobre o paradeiro da mãe e de uma 

possível aproximação com o filho, o sangue mestiço de índio com espanhol parece prevalecer. 

– Ela que tente vir para pegar o neto. Ela não criou quando ele precisa de ajuda. 

Agora está ali, muito bem e contente. Então ele é nosso. 

O menino de treze anos assiste à televisão com os demais filhos e visitantes. É o 

desenho do Popeye e Olívia Palito. Aliás, as visitas de fim de ano impedem uma noção exata 

de quem é filho de quem ou de quem de fato mora na casa.  

Somente na residência em frente da minha brincam cerca de quinze crianças. Elas 

formam uma espécie de escadinha. Para demonstrar a diferença de tamanhos, fiz uma foto, e a 

história do primeiro encontro com a infância da tribo conto a seguir.  
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Agora me mantenho no caso Leandro. Com a saída de dona Francisca, a mãe do 

rapaz internado, é a vez do vice-cacique chegar. 

– Bom dia! Como a senhora passou a noite? Teve muito mosquito? 

– Bom dia! Só dois mosquitos, mas eu os matei e a noite foi muito agradável, não 

estava calor. 

Como aprendi logo que cheguei, as cadeiras da casa são oferecidas às visitas e por 

ordem de idade ou importância. Como somente tem uma na casa, aquela em que estava a 

impressora, eu me levanto e a ofereço ao visitante. Ele senta-se e eu me sento na calçada. João 

está inquieto, bem diferente do subchefe que me recebeu no dia anterior e no domingo, 

quando estive pela primeira vez para acertar vinda e estada de sete a dez dias. 

– Acho que dormi apenas três horas essa noite. Sabe, parece que tem alguma coisa 

pesada aqui. 

A mão pequena do homem de pouco mais de um metro e cinquenta pousa sobre o 

coração. Na camiseta azul está escrito “transrivers”. A palavra em inglês é igual a todas as 

estampas que compramos e cujo significado não sabemos. Ele veste uma calça jeans lavado e 

calça chinelos de dedo Havaianas verde. O número é trinta e cinco.  A estatura das índias é de 

um metro e quarenta centímetros e a dos índios, um metro e sessenta centímetros.  

– A preocupação é com o Leandro? A dona Francisca passou aqui e conversou 

comigo. 

– Ela é minha sogra! 

– Sério! 

– Sim! E o Cipriano que levou o Leandro para Santa Helena é meu sobrinho, filho do 

meu irmão que mora na Aldeia Ocoy, em São Miguel do Iguaçu. Sabe...!  

Como é próprio de minhas respostas pouco apropriadas para momentos delicados, eu 

lasco essa: 

– Nossa! Tudo em família. 

– Sim...! 

– Eu não sei o que é pior de tudo isso, professora. Se é o fato de ser o primeiro caso 

de drogas na aldeia, ou de estar na minha família. Passamos a ser uma referência ruim para os 

demais moradores. Como minha irmã é casada com o cacique, estamos todos com problemas. 

O olhar do senhor de quarenta anos, mas aparentando menos, apesar de faltarem 

diversos dentes do lado direito da boca, me faz pensar mais nas respostas. Neste momento 

apelo para a experiência jornalística, das dezenas de casos acompanhados.  
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– O primeiro momento é de choque sim, mas o importante é que ele está bem e vai 

voltar para casa. Ele sentiu na pele que é ruim. Eu penso que este fato não deve ser ignorado. 

Ao contrário, o senhor, como professor, deve trabalhar mais a questão das drogas, mostrar que 

a aldeia não está livre... 

– Sabe, professora, eles estavam com roupas em uma malinha. Parecia que iriam 

viajar. Penso que tinha alguma coisa combinada, porque se não fosse assim tão grave não 

tinha a presença da Polícia Federal. Esse meu sobrinho trabalha como encanador aqui na 

aldeia. Ele é quem trata da água. Ele estuda fora da aldeia à noite e tem problema com bebida. 

– Será que eles levariam drogas para outra região, e o fato de serem índios não 

despertaria a atenção da polícia? 

– É assim que penso também, mas somente quando eles voltarem é que saberei. 

Agora temos de encontrar o Cipriano. Ele tem vinte e um anos e sabia o que estava fazendo. 

Conto para o professor João o caso de uma adolescente que havia fumado crack. A 

droga é a mais barata entre o leque de opções e é também a mais explosiva no organismo. No 

caso que acompanhei, foram necessários três policias rodoviários para “segurar” a jovem de 

treze anos e pouco mais de quarenta e cinco quilos. Ela saltava, espancava e gritava como se 

alguém a estivesse matando. 

– Foi bem assim que o Luciano fazia. Ele quis bater na enfermeira lá no hospital 

particular. 

O vice-cacique conta do rigor da educação na aldeia. Cita o compromisso dos pais e 

dos padrinhos sobre as crianças.  

– As crianças são batizadas com três anos. De acordo com o rezador, elas só vão 

merecer após os três anos. 

– Na minha cultura, o batismo católico acontece aos três meses de idade. Se a criança 

nasce doente, é batizada logo. Caso ela morra sem ser batizada é considerada pagã e fica 

vagando. Por isso a pressa de batizar. 

– Aqui na aldeia, caso a criança adoeça, ela é levada pelo padrinho para o cacique. 

Ele é quem decide diante da gravidade se vai para o hospital ou não. O compromisso do 

padrinho é muito grande. Se morrer antes dos três anos nada pode ser feito. 

Ele revela que antes de morar na aldeia uma menina podia ser comprometida pelo pai 

ao futuro marido aos oito anos. Este se tornava responsável em cuidar da criança até os doze 

anos, quando, então, esta poderia casar-se. O “cuidar” incluía arcar com tudo o que a menina 

precisava, mas esta continuava a morar com os pais até o casamento. 
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Atualmente, elas recebem o consentimento aos dezesseis anos. O rapaz, desde que 

saiba trabalhar, sustentar a família, poderá casar. Para as jovens que engravidam antes do 

casamento, é dada uma possibilidade de permanecer na família, mas, caso reincidam, elas são 

obrigadas a cuidar do próprio filho. 

– Cabe a nós, o cacique e eu, providenciarmos alimentos caso as mães solteiras 

tenham dificuldade. Por isso todas são alertadas do risco de ter filhos antes do casamento.  

Mesmo com o alerta, cinco estão grávidas. Na aldeia, o primeiro caso de uma índia a 

ter filho do relacionamento com um morador branco não é esquecido, apesar de o fato ter 

ocorrido há mais de sete anos.  

– Ela mora aqui. O problema é que o pai não assume o filho, e a Funai não reconhece 

o menino como índio. Fica esse problema. Ela só dará um nome ao menino se alguém casar 

com ela. Essa pessoa terá de aceitar o menino como filho e dar o sobrenome.  

A conversa é interrompida com a chegada da caminhonete da Funai. No veículo está 

Leandro. O menino é franzino, e a cor revela o estado de saúde das últimas horas. Amparado 

pela mãe e observado pelo vice-cacique, eles seguem para a casa do tio. A pergunta para o 

motorista, o Erno, ou chamado de “alemão”, é: 

– Acharam o Cipriano? 

– Não! Nenhuma notícia, e o hospital quer receber o valor de cem reais por ter 

atendido o menino. 

– A gente vai resolver isso. Agora vamos levar ele para casa. 

O grupo segue em direção das casas, e eu, pela primeira vez desde o início da 

primeira manhã de 2008, estou só. Entro ao meio dia e meia em casa e como o primeiro 

alimento do dia, o almoço: miojo de legumes. Havia também miojo de carne ou cremoso e 

atum light ou ao óleo. Vou de atum ao óleo. 

Por volta das treze horas, sento para escrever, mas risos me chamam a atenção. Olho 

para as mais de cinco crianças curiosas. Entre elas, Aline, doze anos. Ela é a mais velha da 

família do seu Alcides, genro do cacique Luciano. Está sempre de batom, olhos pintados, 

boné virado para trás, calça bag e miniblusa. Nos pés, havaianas, aliás o calçado de 90% da 

tribo. O resto são crianças e estão sempre descalças. 

Fico sabendo que os chinelos não foram bordados porque quem se propôs a oferecer 

o curso foi colocado para correr. 

– Você imagina, só faltava agora mais artesanato de missanga. Tudo de plástico.  
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A queixa é do coordenador de projetos da Itaipu, João Bernardes, que desde a 

instalação da Aldeia Tekoha Añetete, em 19 de abril de 1997 – dia do Índio – faz da aldeia 

seu campo de trabalho. Ele é respeitado pela tribo devido à influência nas decisões quando o 

assunto é administrar a área. 

Aline fala bem o português. Peço se posso fotografá-los. Sou convidada para ir até a 

casa. Lá, todos, sem exceção, assistem à televisão. Mais oito crianças estão sentadas na frente 

do aparelho. Deitados no sofá, dois meninos. Um tem mechas no cabelo. Ele levanta-se, 

coloca no DVD um CD e liga o aparelho.  

As letras começam a aparecer e ele inicia a música. Só então percebo que a casa tem 

até karaokê, aquele aparelho que é locado em Foz por setenta reais para animar festas.  

– É karaokê. A gente canta muito balaço e funk e batidão. 

– Certo, certo... 

Continuo a fotografar. Ele senta na janela para fazer do lugar uma espécie de palco. 

CDs pendurados em linhas de anzol decoram a sala. É como se fosse uma discoteca. 

Conforme o vento entra, eles balançam lançando focos de luz pelo ambiente. Os donos da 

casa riem. Estão acostumados com os sons. 

No canto da sala, uma máquina de lavar roupas do tipo tanquinho. Percebo que não 

tem fogão. Olho para uma construção, que mais tarde fico sabendo ser o paiol, e o fogão a 

gás, quatro bocas, está lá. Uma pia acompanha o conjunto. Em um cantinho, o fogão típico 

indígena está com o fogo apagado. Nenhum cheiro de comida, nada. 

Retorno para meu trabalho e ouço o desfile de músicas sendo executadas e me 

convenço de que o repertório é grande. Seu Alcides deixa a casa e, com a camisa nas costas, 

entra em uma plantação de melancia. Pouco tempo depois retorna com uma melancia. Em 

casa ele parte a fruta com as mãos e serve pedaços para as crianças. As cascas são lançadas no 

pátio e disputadas por galinhas. 

Pelo resto da tarde, os adultos concentram-se na frente da televisão e terminam o 

primeiro dia do ano de 2008 como começaram, na frente da televisão. Ninguém se mexe, 

todos quietos e atentos ao aparelho. 

 

19h – Visita dos caciques e dona Santa 
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O vice-cacique é o primeiro a chegar. Falamos de assuntos que não lembrem o “Caso 

Luciano”. Percebo, pela primeira vez, que ele tem a missão de apurar com detalhes sobre 

minha estada na aldeia. Conto com detalhes qual minha intenção e peço se posso prosseguir. 

– Olha, professora, o que a senhora vir aqui é o que somos. Não tem como esconder 

a televisão, o rádio e tudo mais. Mas uma coisa esteja certa, a gente só aproveita o que é de 

bom do banco. 

A frase: “Só trazemos do branco o que é bom” é uma espécie de lema na aldeia. Não 

sei definir ainda o que eles consideram bom. Ou se sabem o que é bom! 

A chegada do cacique Luciano e da mulher dona Santa muda o rumo. Eles 

descaradamente falam em guarani. Percebo pelas palavras em português que não têm tradução 

indígena e pelo pouco que sei do idioma que João reporta em detalhes minha presença.   

O cacique faz pose de pensador, dona Santa fica calada. Ela estava sentada na 

cadeira, seus pés não alcançam o piso, e ela balançava as perninhas cruzadas. Outro ritual 

entre a tribo é de não entrar calçado nas casas, nem pisar nas calçadas. Todos tiram os 

calçados, mesmo que o piso esteja imundo pela ação dos cães que infestam a aldeia. Eles 

conversam entre si por cerca de quarenta minutos. Ao se concentrarem na minha presença, o 

cacique é amistoso: 

– Sabe que eu gostava muito de caçar antes de ser cacique? Agora não tenho mais 

tempo. 

– O que o senhor caçava? 

– De tudo, há uma superpopulação de veadinhos, não é o mateiro, mas um menor. 

Eles são da cor caramelo. Eu pegava com laço. 

– Como assim? 

– É um laço próprio para pegar animais grandes. Eu tinha uma espingarda, mas vendi 

para o meu genro, que depois acabou vendendo. Hoje só com armadilhas. 

– E aves, passarinhos tem muitos? 

– Tem. Tá na temporada de caçar inhambu.  

– É uma ave grande, que tem carne branca. Eu já comi essa ave. Sou filha de 

agricultores e, quando era pequena, meu pai caçava. 

– Aqui quem faz armadilhas para pegar os inhambus é a minha esposa Santa. 

A referência do cacique faz com que a mulher, pela primeira vez, participe de 

conversa. 
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– Depois que pega o primeiro é mais fácil. Às vezes não tem carne e o jeito é ir caçar 

com a arapuca. 

Elas são feitas de vime, são armadas com uma escora pequena, uma espécie de 

disparador, que é coberto com milho ou alimento da preferência da espécie. No momento em 

que ela pisa sobre o gatilho, ele derruba a escora, fazendo com que a arapuca caia. 

– Como a senhora prepara essas aves? 

– Fazemos sopa, fritamos, de todo jeito. 

– Eu sei fazer passarinho recheado e o inhambu é o melhor para isso. Será que a 

gente pode ir fazer essas armadilhas amanhã? 

– A gente tem pouco tempo, está chovendo... 

A resposta me faz pensar que eles não estão dispostos a deixar os bancos de casa, 

onde ficam a maior parte do tempo sentados, olhando para a televisão.  

– Dá também para fazer galinha recheada. É um recheio italiano que aprendi com a 

minha mãe. Já que não tem inhambu, posso fazer um jantar com frangos, mas não tem 

condições aqui. Poderia ser na casa da senhora? A senhora tem fogão a gás. 

– Sim! Ganhei um novinho de quatro bocas. Eles têm um botão que impede que as 

crianças acendam o forno e as bocas.  

– Nossa, que moderno! 

– Sim! O mais moderno, mas como é esse recheio que a senhora faz? 

– É assim: precisa de farinha de rosca, mas pode ser pão torrado e amassado, ovos, 

queijo, carne moída, óleo ou banha, tempero verde e cebola. Pega os ingredientes e amassa, 

então coloca dentro do frango já temperado e bota para assar por umas três horas. O molho 

dele dá para temperar o macarrão ou usar para comer com mandioca. 

Observo que os três se mantêm em silêncio. Parecem animados com a ideia. E o 

vice-cacique é quem se interessa mais pela ideia de ter um jantar. 

– Como se chama mesmo a comida? 

– É frango com recheio italiano. Na verdade não tem um nome definido, mas é muito 

bom. 

– Percebo que sim! 

– Dona Santa, a senhora vai fazer compras? Posso ir junto? Ou levar a senhora? Aí 

compro o que preciso para a noite. 

– Posso sim, tenho mesmo que ir ao supermercado. 
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Animada com a expectativa de observar o que eles compram na aldeia, eu sigo com a 

conversa sobre caça. Pergunto sobre a existência de pacas e capivaras. A resposta é do 

cacique. 

– Agora é ruim para pegar paca. Elas não vêm com milho porque têm muitas frutas 

no mato. Elas comem muitas frutas. Para você saber quais as árvores que dão frutas doces é só 

olhar embaixo. Se tiver tudo limpo, pode comer a fruta que não é amarga e nem venenosa. 

Nas árvores onde tem muito fruto caído no chão, nem vai que é ruim. 

– É uma boa dica! 

– Nas árvores onde os animais se alimentam, a gente tem de ir de dia e fazer uma 

espera em cima da árvore, e no cair da noite voltar e ficar esperando, mas onde tem animais 

tem muito pernilongo. 

– Não tem perigo de pegar dengue? 

– Não! Para não ser picado tem de ir de calça jeans. Essa como tô hoje de tergal não 

serve, é muito fina. Botas, meias, camisa e jaqueta. Também não dá para matar os mosquitos a 

tapa, porque senão faz barulho e os bichinhos não vêm.  

– Mas caça mesmo? 

– Sim! Amanhã eu mostro umas peles que tem lá em casa. São do veadinho. 

– Como a senhora preparou os veados? Fez tipo churrasco? 

Todos riem, mas a resposta é de João. 

– Faz de tudo, menos recheado. 

São mais de vinte e três horas, eles deixam a casa e eu me certifico na despedida que 

o dia será de compras. 

– Sim, vamos às compras. 

Apesar do horário, todas as crianças da casa em frente (do seu Alcides), estão 

acordadas. Elas correm de um lado para outro. Olham-me como se eu tivesse esquecido 

alguma coisa.  

– Podemos ver as fotos? 

Atendendo ao pedido de Aline, entro e pego o computador. Vou até a casa e mostro 

uma por uma. É uma festa. Ninguém estranha nada, todos parecem ter como hábito o fato de 

ver fotos em um notebook. Eu peço se eles estão vendo, explico que a tela é de cristal líquido 

e se não for bem posicionado as pessoas aparecem com sombra. Após a sessão das crianças, 

me despeço. Vou dormir. 
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DIA 2 DE JANEIRO DE 2008 – QUARTA-FEIRA 

 

 

Após uma noite sem um sono de repouso, aquela em que parece haver espinhos na 

cama, ou melhor, no colchão no chão, e mais um briga com mosquitos, eu levanto às oito 

horas. Pouco depois, ouço o despertador grunhindo. 

O dia já anuncia que será muito quente. Levo meu material para o lado oposto da 

casa, na sombra. Das casas que pareciam sonolentas, inicia o ritual da manhã. Todos saem e 

seguem para o banheiro anexo à residência. O meu fica distante trezentos metros, trajeto que 

faço de carro. 

As crianças se aglomeram ao redor da minha cadeira. Sei que querem ser 

fotografadas, mas penso em não realizar as vontades, uma vez que evito que o único atrativo 

entre mim e elas seja uma máquina. 

Como forma de ser amável, digo que vou ao vice-cacique. Elas não querem seguir, 

apesar da distância de cerca de cem metros. Na casa de João, o ritmo é de fritar bolinhos e 

frango como café da manhã. Tudo por conta das visitas. 

Enquanto dona Lourença faz o café com pó da marca Pagé, quebra ovos que estavam 

em uma caixa verde, pega farinha da marca Benta e óleo Soya, na televisão um programa que 

vende esteiras para mulheres que querem manter a boa forma. 

Fotografo a cena na cozinha e na televisão. A palavra “magra” é o slogan do 

comercial. As crianças espalhadas pelo chão olham para o televisor, enquanto os adultos 

comem. Na casa, o cheiro de fritura em uma panela de ferro comprada na vila deixa o ar 

carregado. 

Sobre o fogão onde restos de alimentos contam a história do cardápio familiar, uma 

panela de alumínio guarda os restos do arroz que provavelmente foi preparado no jantar. Faço 

fotos e me afasto, pois pressinto que o momento é impróprio para ficar na casa. 

Retorno para meu computador, alias, travo uma briga entre o tempo e minha 

memória para guardar os fatos, as conversas. Apesar de ter levado dois gravadores, com dez 

fitas, não me sinto à vontade de “sacar” o equipamento e gravar. Faço o registro com fotos. 

Minha filmadora também continua no mesmo lugar. Devo usá-la no dia da reza e cantoria no 

barracão da aldeia. Aliás, são duas casas de rezas entre as quarenta e oito famílias. 

Retorno ao computador às nove horas e trinta minutos e as crianças já não estão 

mais. No entanto, a passagem de cinco, todas com garrafas pet na mão, me chama a atenção. 
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As embalagens que antes continham coca-cola, guaraná, soda e várias outras marcas de 

refrigerantes, digamos, mais populares, são usadas para buscar o leite na casa do cacique. 

Sigo os meninos e, na frente da casa do chefe da aldeia, um taro com capacidade para 

cem litros de leite está sendo distribuído. Uma das filhas do cacique enche as garrafas. Cada 

menino, apesar de terem entre quatro a sete anos, carrega uma de volta. Um deles chega com 

a mamadeira na mão. 

– Esse leite é tirado ali em cima por um homem branco e trazido aqui para ser 

distribuído para todas as famílias.  

A explicação é do cacique, que me observa fazendo as fotos. Ele parece irritado com 

algo. Fala em guarani, e vejo que a filha passa a mão em uma garrafa muito suja. São 

manchas que ficam mais escuras à medida que o leite ainda quente enche a garrafa. 

Meu olhar se fixa na garrafa pet e a embalagem mostra a marca Vinho Sete Colinas. 

A dona da garrafa é dona Maria, setenta e oito anos, sogra do cacique. Eu apenas conhecia 

marca do vinho em embalagens longa vida. Ele é muito apreciado no inverno pelos alunos da 

União Dinâmica de Faculdades Cataratas, onde dou aula. O produto é barato e tem alto poder 

de, digamos assim, “entorpecer”.  

– Tá só suja por fora. Se tivesse por dentro não iria prestar. Qualquer coisa já estraga 

o leite.  

Eu olho o leite que escorre fora da garrafa suja e cai de volta no taro. Não me atrevo 

a dizer nada, mas imagino quem será o próximo a pegar aquele alimento que acabou lavando 

a garrafa da dona Maria. Ela leva dois litros para casa, enquanto as outras duas filhas do 

cacique lavam a área da casa. Elas capricham no sabão em pó da marca Omo. 

Na outra extremidade, a máquina de bater roupa da marca tanquinho é motivo de 

reclamação do cacique. A chegada do primeiro eletrodoméstico em 2005 foi festejada pelas 

donas da casa da aldeia. A conta de luz teve de ser paga por ter ultrapassado a cota de 

quarenta reais do programa do Estado “Luz para Todos”. Aqui, a marca ‘Requião’ do 

governador enfeita muitas portas.  

– Todo mundo começou a vir lavar a roupa aqui em casa. Era um tal de bater roupa 

que não terminava mais. 

O tormento do cacique terminou com a chegada de mais máquinas para o resto dos 

moradores. 

A mulher do cacique, Dona Santa, tem o mesmo perfil do irmão, o vice-cacique 

João. Com temperamento calmo, é capaz de passar horas ouvindo o marido falar. Ela casou-se 
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com o Luciano, que é mestiço paraguaio. O acontecido permitiu que ele pudesse concorrer ao 

cargo de cacique, cargo que ocupa há cerca de três meses. O antigo líder foi afastado por não 

ter “desempenhado a contento”. 

De pavio curto, o cacique tem sempre uma resposta. Atribui a doença que enfrenta 

em um dos pés e que lhe rende todos os dias duas injeções em Diamante do Oeste às agruras 

da vida. Diz que a doença o impede de carpir e arar o mato, e já o cargo de prefeito, 

governador e presidente da aldeia o impede de caçar, hábito que cultivava com gosto e tempo 

antes da nova missão. 

Enquanto a família se rendia aos afazeres da casa, onde, sobre a mesa, descansava a 

farinha da marca Dona Benta, banha Cocamar, óleo Cocamar, feijão Paquinho e o sabão em 

pó Omo, ele concentrava-se no reparo de uma tábua do chiqueiro, onde duas porcas devem 

criar até o final de junho. 

- Eu disse que se elas não pegassem cria, ia matar elas para o Natal. Disse isso em 

outubro. Acho que pegaram medo e estão esperando filhotes. 

A ameaça foi feita pela dona Santa. Ela ri meio sem jeito quando conta. Percebo que 

ela usa dentadura. Os dentes são usados quando sai de casa, pois na residência parece mais à 

vontade. Em um cercadinho, um galo está amarrado por uma perna. Ele divide espaço com 

uma galinha e vários pintinhos. Dona Santa comprou o galo da sogra por quinze reais. Ele 

será responsável para melhorar a genética das aves. 

– Eu vendo os frangos por dez reais, mas tem tido poucos porque os gatos do mato 

têm matado muitos. 

Do cercadinho do frango vamos para o paiol. O lugar é escuro. Tem muitas coisas 

jogadas pelos cantos, mas próximo do fogo é limpo. Lá estava a cuia do chimarrão ainda com 

a erva da marca “verdíssima”.  

– Olha que te falei que tinha as peles dos veados! 

– Posso fazer fotos? 

– Sim pode! 

– Tenho medo de fazer as fotos e depois se alguém vir e dar problemas para vocês, 

porque é proibido matar esse bichos. 

– O índio pode matar. Se alguém achar que não é verdade, você manda aqui que eu 

mostro essas peles. 
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Faço várias fotos, inclusive da armadilha para pegar os veados. Dona Santa me 

mostra o artesanato que ela fez como resultado das aulas de cerâmica. São duas tigelas 

grandes. Também faço fotos. 

– Dona Santa, eu tenho uma dúvida. Por que que a senhora não aprendeu com a sua 

mãe e avó a fazer a cerâmica? A informação que tenho que é ela é típica dos índios. 

– Não aprendi porque minha mãe não fazia. Ninguém mais fazia isso. 

– Vejo que na cozinha da senhora não tem nenhuma panela de cerâmica. Acho isso 

estranho. Não seria mais barato fazer do que comprar todas as panelas na cidade? 

– Sim, mas as que estou fazendo agora é para vender. O meu filho precisa vir para a 

aldeia para a gente queimar a cerâmica. Durante o curso, ele aprendeu a queimar. Sem 

queimar não dá para vender. 

Ao sair do paiol, vejo que a mulher que mora na casa do cacique, uma amiga da 

família, se exibe com um cocar de penas na janela. Eu fotografo. Meu destino e o de dona 

Santa será o barracão do artesanato, aquele onde fica o escritório. 

São quase dez horas e trinta minutos. No barracão, está a mulher do vice-cacique, 

Lorença, trinta e quatro anos. Ela e a nora já retiraram do escritório seis das cerâmicas que 

estão sendo feitas. A argila é levada para elas pela Itaipu em sacas e deve ser mantida úmida. 

O pó para colorir as peças é artificial. 

Dona Santa e dona Lorença iniciam uma conversa em guarani. Elas falam do caso 

Leandro. O dialeto é uma espécie de lamento. Falam, falam, falam... Eu aproveito para 

escrever. Durante todo o tempo em que permanecemos no barracão, que tem uma carreta para 

trator, uma semeadeira com doze furos e uma grade com quatorze discos para arar a terra, o 

vice-cacique permanece na área da casa conversando. As crianças assistem à televisão. 

Quando ele percebe que as mulheres se preparam para deixar o local para fazer o 

almoço, ele chega com o irmão, que mora na Aldeia Itamaran e se prepara para concorrer a 

vereador em Diamante do Oeste. 

– Onde fica a Aldeia Itamaran? 

– Aqui encostado. 

– Quantas famílias? 

– Somos em vinte e três, mas até o final de julho vão ser vinte e cinco. Vão construir 

duas casas. 

– O que significa Itamaran? 

– Ita é “pedra” e maran, “que brilha”. É a pedra que brilha. 
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– É a primeira vez que o senhor concorre a vereador? 

– Não, já concorri a deputado estadual, mas não venci. 

– Os índios votam para os índios? Entre os brancos, as mulheres não costumam votar 

para mulheres. 

– Votam sim, aqui a gente só traz o que é bom do branco! 

A resposta lembra-me a frase já ouvida antes. Olho para a mesa onde o artesanato é 

feito e um litro de Fanta Laranja já foi consumido entre as mulheres. Para desenhar as rosas 

nas cerâmicas, a nora da dona Lorença usa uma faquinha de cabo azul da marca Tramontina. 

Elas usam colares de miçangas de plástico. 

– Foram vocês que fizeram esses colares que estão usando? 

– Não, a gente ganhou no Natal. Foi comprado na cidade. 

Como já passa do meio dia, todos se dirigem para casa. Às quatorze é hora de ir às 

compras. Almoço e vou escrever. Olho para a casa da frente e todos estão na frente da 

televisão. Não há cheiro de comida, nada. Às quatorze horas quem chega é o vice-cacique, 

João. 

– A Santa não vai ao mercado, porque não recebeu um dinheiro, mas eu vou com a 

senhora. Tenho de fazer compras e ir ao correio. 

– Então vamos! 

A viagem de cerca de vinte quilômetros é tranquila. João conta que na maioria das 

vezes a Itaipu, com o município de Vera Cruz do Oeste, é quem prepara a terra. Tudo é feito 

pelo tratorista Toninho, mas que nem todos os índios plantam. 

– Muitos não querem nem saber. Agora que estou doente eu pago quatro pessoas 

para cuidar da minha área. 

– O que o senhor plantou? 

– O milho que já está embonecando. 

– Porque a maioria não quer plantar? 

– Eles preferem ficar em casa. 

– O que eles comem? 

– A prefeitura de Vera Cruz está mandando cestas básicas. 

– O que tem nas cestas? 

– De tudo: arroz, feijão, farinha de milho, de trigo, mandioca... 

– Nem farinha de mandioca vocês fazem mais!? 

– Não, a gente não faz mais!  
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Vejo que meu tom de voz não agrada muito e nem minha observação. Então mudo de 

assunto. 

– Que tipo de correspondência o senhor recebe? 

– São contas do banco, estrato. Venho sempre buscar a correspondência da aldeia. 

João me conta que um dia foi ao banco e o gerente o identificou pelo corte de cabelos 

e o colar de contas que usava.  

– O gerente me pediu se era índio. Eu disse “sim, sou índio” e então ele me disse que 

tinha imaginado que era pelo corte de cabelo.  

Ele me mostra o correio e ao mesmo tempo onde está localizada a lan house. 

Memorizo o caminho para retornar para enviar minhas anotações. João vai ao correio, mas a 

única carta é da empresa Vivo, do celular usado por Julinho no posto de saúde da aldeia. 

– Onde os índios costumam comprar? 

– No mercado do Paulo. 

– Esse Paulista? 

– Não! Fica na saída, é o mercado do Paulo. A gente compra lá porque eles levam a 

gente para casa e se precisar eles vão na aldeia buscar. 

– Então aquela caminhonete prata que esteve na aldeia hoje e estava cheia de índios 

até na carroceria é do supermercado? 

– Sim, eles pegam a gente em casa. 

– É aquele carro verde e velho faz o que na aldeia? Ele hoje passou na frente da casa 

do senhor? 

– Aquele é o seu Antônio. Ele segura os cartões dos aposentados da aldeia e leva eles 

para fazer as compras. 

– Como assim? 

– Ele pega os índios aposentados e que não sabem ler muito e faz as contas para eles 

e compra as coisas. 

A revelação me faz pensar que aquilo é fraude. Não digo nada, mas guardo a 

informação para perguntar ao João Bernardes, que, ao saber que não pude entrar na casa, virá 

à aldeia, mesmo de férias, para ver como estou. 

Ao chegar ao supermercado do Paulo, na frente do estabelecimento está cheio de 

índios. João faz questão de mostrar que é popular e cumprimenta a todos. Dois índios estão 

chupando picolé de morango, aqueles vendidos nas carrocinhas comuns em cidades pequenas.  
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Índias e crianças sentadas à sombra de uma única árvore esperam pela saída da 

caminhonete. Todas com camisetas e saias de prega. As cores são azul, vermelha ou da cor 

amarelo ouro usada por Dona Francisca. João me apresenta ao seu Paulo, o dono do mercado. 

A mulher, Dona Marli, se interessa pela minha presença. Toda prestativa, me pergunta o que 

preciso. 

– Cinco frangos! 

– Não temos frangos, aliás, não tem frangos na cidade inteira. A saída foi maior que 

o esperado. 

– Nossa! Quem compra tanto frango assim? 

– Eles! 

Olho na direção apontada e vejo os índios. Ando pelo supermercado e todas as 

marcas e produtos enchem as prateleiras. Em um carinho empurrado por um indiozinho de 

cerca de quinze anos, vejo farinha de trigo e milho, salgadinhos milhopã. São dois pacotes 

enormes, do tamanho de um saco de arroz de cinco quilos.  

A menina índia escolhe entre as capas de cadernos aquela de que ela gosta mais. Ao 

ver a escolha, acabo rindo. A foto dos Rebeldes ganha o gosto da estudante. As meninas da 

novela vestem aquele uniforme com as saias de pregas. A Fernanda e a professora Baccega 

podem confirmar se este é o traje. 

Sigo minha incursão pelo mercado e, como não conheço nada, peço para uma índia 

onde está a farinha de rosca. Ela aponta para o produto. Compro ovos e cebolas. Não tem 

cheiro verde e nem carne moída. Faço tudo isso longe dos olhos do vice-cacique e penso ter 

agido errado, por não tê-lo acompanhado, para ver o que ele compra ou escolhe. 

Somente quando sou chamada para abrir o porta-malas do carro para pôr as compras 

de João é que vejo o que ele comprou e, sinceramente, não esperava que fosse assim. João 

comprou duas caixas com capacidade para seis embalagens de refrigerantes de dois litros da 

marca Cola, similar à Coca-Cola, em um total de vinte e quatro litros do produto. Foram ainda 

vinte e três pacotes de bolachas recheadas e um pote de sorvete de flocos de dois quilos.  

Quem acompanha a entrega é a dona Sílvia. Ela quer saber sobre meu estudo. Faz 

muitas perguntas e eu aproveito mais para saber sobre os clientes: 

– O que eles mais compram? 

– Isso que você viu: coca-cola e chiclete 

– Só porcaria? 

– Sim, só porcaria! 
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– A maior clientela de vocês é o índio? 

– Não só nossa, mas de todo o comércio daqui. 

– Onde eles arranjam tanto dinheiro? 

– A maioria é aposentada ou vive da bolsa escola, bolsa família, vale gás, vale leite... 

– Ele já vieram comprar coisas que a senhora não tinha? 

– Sim, às vezes eles chegam com pedidos, mas a gente vai buscar em outro lugar e 

manda para a casa deles. 

– O que, por exemplo? 

– Ingredientes para bolos, bolachas diferentes e este ano pediram champanhe para 

comemorar a virada do ano. 

– (Risos) Que coisa! 

– A senhora quer que eu mande os frangos? Daqui a pouco a gente tem de ir na 

aldeia e leva para a senhora. 

Agradeço. Meu objetivo é percorrer os outros mercados para ver a variedade de 

produtos. Chamo João, que aparece com o cunhado todo tatuado. Ele pede se posso dar 

carona. 

Digo que sim, mas aviso que eu preciso comer alguma coisa. 

– Meu almoço foi horrível.  

– Ali tem um restaurante bom, mas como é quase quatro da tarde acho que só tem 

lanche. 

– Vamos comer xis-salada e coca-cola? 

– Sim! 

No restaurante, a dona cumprimenta os dois índios e os chama pelo nome. Eu peço 

um xis-tudo, e eles também. Esperamos cerca de quinze minutos e o lanche chega. É muito 

grande. 

– É que os índios gostam que seja grande. 

João pede mostarda, katchup e maionese e um pouco mais de gelo. O cunhado come 

como um estivador. Não fala nada. Ele é gordo e pequeno. Terminado o lanche, eu pago, eles 

não se importam. Vamos para o mercado paulista. 

– Eu gosto de comprar aqui. Quando não tenho dinheiro eles fazem vale. Se alguém 

precisa, eu mando um bilhete com minha assinatura 

– Nossa, que moral! 
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– Eles aqui me conhecem e já sugeriram para eu escrever um livro com a minha 

história e do assentamento. 

– E você pretende fazer? 

– Estou pensando. 

No mercado João é recebido com distinção. Ele pede se tem frangos. 

– Chegou agora mesmo. A gente não tinha. 

– A professora vai levar cinco, e eu vou levar dois. Ela vai fazer frango recheado. 

De volta para aldeia, João pede para parar em uma casa. 

– Vou comprar três cucas. Eles fazem pão e cucas e levam para vender na aldeia, 

mas a Lorença pediu para eu comprar agora. 

Desço e vou ver como é o local. A casa é de um agricultor. O lugar lembra a casa dos 

índios, principalmente na higiene. Lembro-me de que recebo muitas visitas, principalmente de 

crianças, e decido comprar duas cucas. Elas são muito grandes. 

– Para a senhora, que está com o João, vou fazer dois reais e cinquenta centavos. Na 

cidade, eu vendo a três reais. 

– Quantas cucas vocês fazem para vender por semana na aldeia? 

– Uma média de quarenta. A senhora quer encomendar algumas? 

– Não! Não! Era só para saber. 

De volta para aldeia, deixo as compras primeiro na casa do João e, em seguida, vou 

até a dona Santa. Peço que ela deixe os frangos para descongelar. Retorno para minha casa e 

inicio a limpeza do local. Ao final, dona Santa chega e me ajuda com o resto. Ela tem pressa 

para temperar os frangos e ver com faço o recheio. 

Sigo com ela de carro até a casa. O fogão é branco, a mesa tem a tábua de mármore, 

o armário combina com a geladeira branca. O sofá tem uma estampa colorida. A televisão está 

no quarto do casal, onde as meninas assistem à Malhação. Lembro-me do cacique dizendo 

que não permitia que elas assistissem a programas que não fossem educativos. 

Eu mostro como se prepara. Ela me ajuda. Demonstra alegria pelo alimento e diz que 

tem algo a me dizer: 

– A senhora disse que ia fazer o jantar e convidar o João e a família dele. Nós não 

costumamos fazer isso. Não é como entre vocês, que convidam todo mundo... 

– A senhora prefere convidar quem? 

– A minha filha. Mesmo o João sendo meu irmão, eu prefiro a minha filha. 

– Então tá, eu levo o frango do João para ele. Acho que é melhor mesmo. 
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– Sim, eu vou cozinhar a mandioca e o macarrão como a senhora disse. 

Ela acende o forno e mantém pressionado o botão de segurança até que o fogo 

ascenda. Eu me despeço e vou para casa tomar banho e levar o frango para João. Conto para 

ele que os planos mudaram, e ele diz que realmente é como a irmã falou. Por volta das vinte e 

uma horas, retorno para a casa do cacique. A casa está às escuras. É dona Santa que me 

recebe. 

– Acho que vamos pegar a mesa e comer na casa da senhora. Aqui estamos sem luz e 

não tem velas, apenas esta lanterna com as pilhas fracas. 

Lembro do esforço para limpar a casa e olho para as meninas do casal. Ao invés de 

aceitar a proposta, sugiro manobrar meu caro para iluminar a casa. O cacique fica animado. 

– Aí vai prestar. 

O filho do cacique, o Inácio, de quatorze anos, é quem me orienta na manobra. 

Quando a luz bate no interior da casa, as crianças começam a sair. Com tudo pronto, a mesa 

com tampa de mármore é levada para a varanda. As crianças choram. Dona Santa serve a 

comida primeiro para os pequenos. Um prato para três crianças. Elas sentam no piso e 

disputam o alimento com os gatos. 

Elas comem e desaparecem. À mesa fica o casal, as três filhas mais velhas e eu. 

Todos comem. Os únicos talheres são colheres, mas rejeitadas por todos. Eles utilizam as 

próprias mãos. São ágeis em colocar na boca. 

Conto que é um hábito dos árabes, mais por serem obrigados a andar pelo deserto do 

que pela vontade, de comer com as mãos. O cacique conta das viagens que fez para Curitiba e 

Brasília. Lembra da vez que acompanhou um japonês a um restaurante. 

– A gente teve de esperar mais de uma hora para vir aquele peixe cru. Como é o 

nome? 

– Sachimi. 

– Sim, esse nome mesmo. Nossa, como o japonês comia. Eu só comi o que era 

cozido, mas muitas das coisas eram doces. Era uma mistura. 

– Acho que o senhor comeu sukiaki. Era macarrão com legumes? 

– Sim, isso mesmo! 

Eu me alimento, mas a visão de dezenas de baratas que haviam atacado a farinha de 

rosca guardada em um armário da casa da Dona Santa me impede se provar o recheio. Eram 

mini-baratas, mas que nojo! 
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O cacique segue conversando e Dona Santa me diz que a filha não poderá vir. Ela 

divide um dos frangos e manda as filhas levarem para a irmã. O cacique, desconfiado de tanta 

pressa em levar o alimento, deixa escapar mais uma informação. 

– Sei que o que vocês querem mesmo é ver a novela. Essa é a pressa. 

– De que novelas elas gostam? 

– Uma praga, gostam de tudo. Como não tem luz aqui porque caiu o transformador, 

eles vão lá na casa do meu genro, o Alcides, para assistir ao final do capítulo de hoje. 

Eu ajudo Dona Santa a retirar a louça e colocá-la na pia. Ela diz que só vai lavar os 

pratos no dia seguinte. Digo que já é tarde e preciso escrever e me despeço com a promessa de 

ir novamente ao barracão para ver o artesanato no dia seguinte. 

Passo pela casa de Alcides, e todos estão na frente da televisão. Minutos após entrar 

em casa, ouço risos e um pedido para entrar. Abro e são as filhas de Dona Santa e do Alcides, 

que pedem para ver as fotos. Elas entram, inclusive os mais pequenos. Eram mais de dez, 

todos sentados no tapete que levei para pôr o colchão em cima. Eu mostro as fotos. As risadas 

são altas. Terminada a sessão, digo que é tarde e eles partem. 

 

 

DIA 3 DE JANEIRO DE 2008 – QUINTA-FEIRA 

 

 

 Noite em que não clareava nunca. Às três horas da manhã a porta da casa abre e 

bate. Vou ver o que aconteceu. Como não havia fechado direito, forçada pelo vento ela 

escancarou. Na frente, o cão sarnoso dorme. Para dona Santa, o que vai salvar o animal de ser 

devorado pela sarna será um banho com limão do mato. Aliás, o canino tem sido um tormento 

para a calçada.  

Os mosquitos também se sentem à vontade. Passo repelente e trouxe veneno, mas 

descobri que sou alérgica aos dois. O ar do campo também me deixa sem fome. Não sei o que 

vou fazer com tanta sardinha e atum e pão de forma.   

Como tem sido rotina, levo meu computador e cadeira para o lado esquerdo da casa, 

onde não bate sol. Tenho que concluir o “Meu Diário”. As crianças chegam em bandos, os 

meninos leiteiros também seguem em direção à casa do cacique. Parece que a aldeia começa a 

sair da hibernação de Natal e fim de ano. 
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Percebo que mudas de palmeiras e de onze horas foram plantadas na frente da casa. 

O plantio foi feito enquanto eu preparava dos frangos na casa da dona Santa, que é também 

quem, mais tarde, conta o motivo do plantio. 

– Elas queriam te fazer uma surpresa. 

– Eu gostei muito! Obrigada. 

Minha primeira visita do dia três é a mulher do vice-cacique, Lourença, trinta e 

quatro anos. Na aldeia, sempre que alguém chega sozinho é para pedir alguma coisa. Eles 

nunca pedem nada se há mais alguém. O vice-cacique pediu uma câmera de filmar digital, 

marca Sony, com bateria e carregador. Ele quer filmar a vida da aldeia. A dona Francisca quer 

roupas para os filhos e para ela. Diz que, se não acredito que ela passa por dificuldades, posso 

visitá-la para conferir. 

Após cumprimentos e oferecimento da cadeira, a mulher pergunta: 

– A senhora poderia escrever uma carta para o programa do Gugu Liberato para 

pedir que ele me mande presentes? 

– Desculpa! Como assim? 

– Eu assisto ao programa do Gugu e vejo que ele atende a cartas de todos os lugares. 

Como eu não tenho pai, gostaria de enviar uma carta. 

– O que aconteceu com o seu pai? 

– Ele morreu quando eu nasci e, sabe, o meu pai adotivo me cuidou, mas sinto falta 

do carinho do meu pai verdadeiro. Nunca ganhei presentes. Sabe, tem dias que a gente pensa 

de tudo... 

– Sei como é, mas não sei se o Gugu atenderia a senhora. Acho que os casos dele são 

mais sobre desaparecidos e pessoas doentes. Mas se a senhora quer eu escrevo. Um repórter 

do SBT, o Mauro, vai vir fazer uma matéria do meu trabalho aqui. Aí a senhora entrega a 

carta para ele. 

Ela pensa e não reponde nada. Vejo que busca outro motivo. 

– Eu morava na Jacutinga quando fizeram a Itaipu. Eu tinha quatro anos, mas não me 

lembro de nada. 

Para evitar que ela se aborrecesse, eu emendo outro assunto. 

– Ontem fui na Vila comprar umas coisas. Achei tudo muito caro! Uma chaleirinha 

custou onze reais. Um copo, três reais e cinquenta centavos. 

– Sim, é muito caro. A gente pensa em montar um mercado aqui na aldeia para ter as 

coisas mais baratas. 
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– E, dona Lourença, se a aldeia plantasse algumas coisas, será que não acabaria 

saindo mais barato? Por exemplo, frutas, laranjas... 

– Nós plantamos, mas a geada matou tudo. 

– Nossa! Lá em Palotina a minha mãe tem, mas a geada não mata, será por quê? 

– Aqui matou tudo, até na raiz. 

– É uma horta com verduras, alface, tomate, repolho, salsa, agrião, cebola, brócolis, 

arroz, feijão, batata, batata doce... 

– Já pensei nisso, às vezes penso em muita coisa. Ter de tudo, mas acaba passando. 

Eu vim buscar a chave lá do escritório para fazer as panelas que você pediu. 

– Ah! Sim. Vou pegar. 

Eu entrego a chave e ela segue. Eu aponto para a casa ao lado e mostro que lá vivem 

muitas meninas, sugiro que todas poderiam trabalhar na produção das panelas de argila. Ela 

diz que primeiro tem de ver se dá certo, depois fazer reunião e aí ver como a comunidade vai 

participar. 

Recomeço a escrever quando vejo um velhinho meio curvado se aproximar. Ele 

chegou com um saco plástico cheio de artesanato. Penso que ele vai me oferecer, mas... 

– A senhora faz umas fotos minhas. Eu vou colocar esses colares para ficar bonito. 

– Nossa! Faço sim! 

Ele se arruma. Tem cerca de um metro e sessenta centímetros. A camisa amarela, 

calça social azul e chinelos, um com tira branca e outro com preta. Ele é obediente. Fica onde 

peço e se coloca como indico, em busca da melhor imagem. A câmera é profissional, conheço 

pouco sobre a arte de registrar momentos, por isso me esforço. 

– Como é o nome do senhor? 

– Jerônimo Alves. Sou o pai do vice-cacique. 

– Quantos anos o senhor tem? 

– Oitenta e oito anos. 

– Como é o nome da sua mulher? 

– É Maria Benites. 

– A idade dela? 

– Não sei.  

A dona Maria Benites é a senhora das garrafas de leite sujas e da marca “Sete 

Colinas”. Poucos minutos antes, ela tentava capinar uma estradinha e, por descuido, cortou o 

cano de água, que se transformou em uma espécie de chafariz, bem na frente da minha casa. 
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Flagro a cena e, ao buscar a máquina para fotografar, as meninas aparecem com bonecas. 

Nada de espiga de milho ou carrinhos de madeira. São ursos de pelúcia, bonecas Barby, 

Suzy... Enfim, o que tem no mercado infantil. 

Posso dizer com segurança que minha casa é uma espécie de janela para a aldeia. 

Aqui observo, mesmo sem querer, o cotidiano da tribo. Tudo acontece por aqui. Se alguém 

fica doente, o posto fica a quinze metros de onde estou. As casas do vice-cacique e do 

cacique, eu as vejo também. A estrada de acesso para as outras casas é aqui, seja de carro ou a 

pé. 

A escola fechada devido às férias é azul e bem próxima. A construção onde será um 

complexo educacional e de recreação está em pleno vapor. Os martelos começam a sinfonia 

às oito horas. São mais de dez pessoas trabalhando, todos brancos. Aliás, a indústria indígena 

é um assunto que devo abordar também nestes dias. Ontem o coordenador da Itaipu, João 

Carlos Bernardes, esteve aqui.  

– Só em obras, foram investidos, em 2007, mais de trezentos mil reais. Hoje, ter uma 

aldeia no município é um grande negócio.  

Eu continuo a conversar com Jerônimo e a fazer fotos. Ele me diz que vive na aldeia 

há apenas quatro anos. Foi trazido pelo filho João. Ele é uma espécie de memória do lugar. 

Viu a construção da Itaipu Binacional na década de setenta e peregrinou em caminhões no 

Paraguai e na Argentina em busca de uma nova área para viver. Uma filha ainda mora em 

Puerto Iguazú, na Argentina. Eu conheço o lugar. É muito pobre e os moradores perambulam 

pelas ruas de Foz do Iguaçu.  

Toda a tribo Guarani vivia na Comunidade de Jacutinga, em São Miguel do Iguaçu, 

distante cerca de cento e vinte quilômetros. Com a formação do Lago para abastecer a maior 

hidrelétrica do mundo, a tribo, como centena de agricultores, foi desapropriada. Os brancos 

receberam novas terras ou tiveram o preço pago. 

Os índios foram enviados para uma reserva no Paraguai e na Argentina. Muitos 

acabaram voltando. Sem lugar, passaram a ser uma espécie de estorvo para o Brasil. Após 

perambular e muita discussão, o Governo Federal, por meio da Itaipu, desapropriou a área de 

oitocentos alqueires. A terra era da família Mantovani. O terreno entre as montanhas era 

povoado por vacas e búfalos. Hoje, mais de 60% da área está toda coberta pela mata. São 

várias espécies, como guajuvira, cedro, pinho, peroba.    

Terminada a sessão, mostro para seu Gerônimo o resultado. Transfiro as fotos para o 

computador. Ampliadas, elas parecem quadros. Ele gosta muito, mas fica impressionado ao 
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ver os próprios pés e mãos. Fiz closes para registrar detalhes do velho índio. Ele se levanta e 

vai para casa. Penso em fazer um quadro para ele. 

Às dez horas e trinta minutos, Cipriano, o rapaz do episódio do dia 31, chega com o 

Cacique e um índio de nome Ismael. A tarefa de Cipriano, que também é encanador, é instalar 

uma torneira na calçada na casa onde resido. Ele trabalha rápido. A chegada do grupo faz com 

que a casa em frente aumente o som do karaokê. Isso mesmo, na casa da filha do cacique, as 

crianças e adultos cantam seguindo a letra. 

O microfone é da marca Shury. Muito bom, é direcional, e eles ensinam que para 

evitar o que chamamos de “puf”, o ar soprado na respiração, tem de manter o microfone um 

palmo longe da boca. 

O adolescente Murilo parece ser o vocal mais experiente. Ele tem mechas nos 

cabelos. Usa calça jeans, aquelas rasgadas, camiseta branca. Os pés são muito encardidos. Ele 

senta no batente da janela e manda ver. As meninas fazem coro. A mistura dos idiomas 

guarani, espanhol e português criam um quarto idioma.  

Às onde horas e trinta minutos sou obrigada a voltar minha atenção novamente para 

a casa da filha do cacique. O DJ Mister Kapra, aquele cantor de Rap, revelado pelo Luciano 

Hulk, no Caldeirão, é a sensação da aldeia. Com letras cheias de palavrões e culto ao erótico, 

ele faz das canções um desfile de impropérios. 

Nesse momento, a ala infantil – formada por Aline, onze anos; Rosalina, dez; 

Maurício, nove; Elma, sete; Andréia, seis; Julinho e Camilo, cinco, e Vanessa, três – canta a 

todo o pulmão as letras de Mister Kapra. Aprendi a não ser ostensiva, senão eles param tudo, 

não importa o que estejam fazendo. Eles adoram fotos, gostam de se exibir. As crianças 

inventam coisas para ver se eu me interesso em fotografar.  

Tenho vontade de explorar isso, mas acho que estou indo bem sem apelar. Ao fim do 

boca suja do Kapra, entra a Kelly Ki. Ela canta “Eu vou, eu vou dançar, dançar....”. E assim 

vai é a manhã na aldeia. Sem esquecer-me da coreografia da propaganda do chocolate 

Talento, em que uma senhora na padaria dança para um rapaz que pede: “A senhora tem 

talento?”.     

Às onze horas e cinquenta e cinco minutos, Cipriano, que na verdade tem vinte e oito 

anos, e não vinte e um, e o ajudante Benino, de dezenove anos, concluem a colocação da 

torneira, que, aliás, foi colocada do lado de fora da calçada e, quando aberta, o jato vai para a 

terra. Ao perceber a trapalhada, sugiro que eles invertam a torneira, mas é tarde, e a cola 
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exclusiva para o cano, cujas extremidades haviam sido lixadas com lixa número zero, já 

secou. 

Para evitar reclamações, os dois buscam cerca de quinze tijolos e improvisam uma 

nova calçadinha. Penso no que diria a minha mãe se visse aquilo. Pergunto ao Cipriano: 

– Você é casado? Tem filhos? 

– Sim. Tenho quatro, a mais velha tem nove anos. 

– Você estuda fora da aldeia? Em escola de brancos? 

– Sim. 

– Como é sair da aldeia e ir para outra cidade onde tem bar, restaurante, shopping, 

cinema e tudo que se possa imaginar? 

– É bem diferente. Eu gosto de ir na praça, mas não sei explicar o que a senhora quer 

saber. 

No braço esquerdo do jovem Benino, dezenove anos, casado há seis meses com a 

índia Eliane, dezessete anos, está tatuada uma aranha com teia e tudo. O desenho é muito feio. 

–Por que você mandou tatuar essa aranha? 

– Eu tatuei. Eu tenho uma maquininha de tatuar. 

– Você então é o tatuador da aldeia? 

– Não! Eu comprei tudo. Fiz essa em mim, e a minha mãe mandou tirar, mas já era 

tarde. 

– O que está escrito em inglês, essa frase perto da aranha? 

– Não sei mais, eu esqueci. 

Aproximo-me do rapaz, faço a foto e anoto a frase: The New Arrived. Também tem 

uma lua e um sol e mais letras, mas evito ver o resto. Ele estuda na sétima série, também fora 

da aldeia. Como Cipriano, faltam dentes, mas os cabelos e roupas estão dentro do estilo 

colegial, com corte moderno e gel. 

– Lá fora, as meninas me chamam para a cachoeira. São quinze horas em ponto, 

como combinamos. Sem convidar, elas entram.  

 

De volta das cachoeiras... 

 

A aldeia é cercada pelos rios São Francisco Falso e São Domingos. Eles servem 

como uma espécie de escudo contra o roubo de madeira da reserva pela largura e 

profundidade. O nome São Francisco Falso é para diferenciar do São Francisco Verdadeiro, 
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que tem a nascente em Curitiba, capital do Estado. Já o homônimo tem sua nascente em 

Cascavel. 

As duas cachoeiras visitadas ontem estão no São Francisco Falso. Na verdade, são 

pequenas quedas em meio a uma água barrenta. Os dez indiozinhos que foram comigo, entre 

eles dois meninos, antecipavam a expectativa de chegar. Eu só queria dirigir bem e voltar 

antes das tradicionais chuvas que têm caído todos os dias no final da tarde aqui. 

Durante o trajeto, todos falavam quase ao mesmo tempo. Disseram não ter medo de 

jaguaretê (onça), mas “morrer de medo do lobisomem” e de bruxas. Eles descreveram 

exatamente como eles são. Ou melhor, como aparecem nos filmes.  

– É um cão feroz que se alimenta de animais ou de gente. Tem os olhos vermelhos, 

pelos no nariz e orelhas, unhas grandes e aparece em noite de lua cheia. 

Todos em coro fazem o grunhido do lobisomem. Quando pergunto da bruxa, eles 

apontam todos para a menina Elma, de sete anos. Pergunto o motivo de a menina ser uma 

bruxa. 

– Ela tem uma verruga no rosto! 

Paro o carro e pela primeira vez saio do sério. Defendo a pequena, que, com olhos 

cheios de lágrimas, ameaça bater em todos. 

– Quando vocês assistiram a esse filme de bruxa? 

– Tem no desenho da Olívia e do Popeye. 

– Quem chamar a Elma de novo de bruxa vai voltar para casa a pé não quero mais lá 

em casa. 

Dado o recado, sigo a estrada e me vem à mente o dia primeiro do ano. Eu estive na 

casa da filha do cacique e vi todos assistindo ao desenho. Tenho uma foto deles na frente da 

televisão. A bruxa em questão fazia com que os personagens fossem viciados em hambúrguer.  

Ela está em um barco. Popeye, na tentativa de salvar a Olívia, vai até o fundo do mar 

e pega um peixe com boca de serra e abre a lata de espinafre. Lembro que as crianças não 

riram do fato, mas, cada vez que a bruxa lançava novos feitiços, elas gritavam em guarani e 

apontavam para a menininha. 

Na primeira cachoeira nada de tomar banho. O rio é muito fundo. De volta à estrada 

para a segunda queda. Observo que mesmo as casa fora do centro da aldeia possuem antena 

parabólica. Todos estão em casa. Durante o trajeto, dois índios estavam na roça. Um limpava 

o mato na plantação de milho, e o outro, em uma roça de mandioca. 
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Na segunda cachoeira pela primeira vez a sensação de estar realmente em uma aldeia 

acontece. Digo aldeia, pois até então sempre vi as histórias em filmes e um pouco da história. 

Ao chegar próximo da água onde é possível entrar, todas as índias tiram a roupa. Ficam 

completamente nuas. As calcinhas são da marca capricho. Poucas usavam sutiã. 

Todas usam a mesma marca nas cores rosa, verde e branca. São peças de algodão e 

que viraram uma espécie de febre entre as adolescentes modernas. Tudo é deixado na beira do 

rio. Elas pulam na água, riem. Parecem peixes. As meninas pequenas de três e quatro anos 

fazem o mesmo. 

Os corpos são bonitos, mas, como entre a civilização da coca-cola e lanches, as 

celulites aparecem também na escultura selvagem. Elas têm estrias nos seios e nas coxas. Três 

delas estão acima do peso. 

Mesmo estando com duas máquinas fotográficas e câmera, não registro. Enquanto 

espero, fotografo flores. O garoto Inácio, doze anos, é meu guia. Com traços delicados e uma 

inteligência que chama a atenção, todas as vezes em que passamos por índios na beira da 

estrada ele reagiu assim: “Desta vez eu me apaixonei”. Os rompantes do menino sempre 

foram respondidos com risos pelas meninas. 

Chego à aldeia com a chuva. As crianças seguem para as casas. Por volta das 

dezenove horas, recebo a vista de Dona Santa. Ela antecipa que o cacique virá assim que 

tomar banho. Ela traz uma lanterna, que é para o retorno. Digo que o vento da tarde me 

assustou. Ela conta que sabe fazer simpatias para “quebrar temporal” e impedir que chova. 

Para reduzir a força dos ventos e chuva basta fazer uma cruz no chão utilizando 

ervas.  

– Que tipos de ervas a senhora usa? 

– Essa de fazer chimarrão. Faz uma cruz no chão e coloca fogo. 

Eu conto sobre o ritual católico, que é feito com a benção das oliveiras e a queima 

para afastar temporais. É o momento quando todos rezam pedindo clemência. 

– E para impedir que chova, como a senhora faz? 

– Pega o machado e faz uma cruz no chão. Deixa o machado virado com o fio para o 

lado do temporal. 

– Como se quisesse cortar o temporal? 

– Isso. Eu chamei minhas meninas para que elas aprendam a fazer, mas muitas não 

querem mais saber da tradição. Tem a cabeça para outras coisas. 

– Que tipo de coisas? 
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– Elas gostam muito de televisão.  

A chegada do cacique Luciano interrompe a conversa. Ele faz grandes queixas sobre 

um novo modelo de administração, com a troca de diretores da Itaipu. Diz que não dará certo 

o formato de atendimento do índio. Ele fala em guarani, português e espanhol. Está inquieto. 

Pergunto sobre os critérios para escolha de um cacique. Ele diz que tem de ser de acordo com 

a competência para liderar. 

Disse que seu antecessor havia deixado escapar as datas para encaminhar pedidos 

para a construção de novas casas e que o dinheiro acabou sendo desviado para aldeia vizinhas. 

– Lá na Itamaran todos são muito estudados, tem índio que já terminou o Ensino 

Médio. Lá sim eles são instruídos. 

– Tem gente na faculdade lá? 

– Ainda não, mas eles vão querer a cota deles. Isso eles vão. 

O cacique lembra que sua função é fazer com que a comunidade vote e decida. 

– Eu vou e digo que é assim e peço que eles votem. Depois se não deu certo eu digo: 

vocês votaram assim. 

Luciano diz ter muito apoio do cunhado, o vice-cacique, mas que este sempre prefere 

deixar que as decisões sejam anunciadas pelo cacique. Ele já foi cacique por cinco anos e sabe 

como são as coisas. Luciano vaga de um assunto para outro, mas sempre atento aos 

movimentos nas casas ao redor. 

– Esse Cipriano, tô esperando baixar a poeira para ter uma conversa séria com ele. 

Não aceitei de forma alguma o que ele fez com o sobrinho da Santa. 

– Ele pode ser expulso da aldeia? 

– Vou colocar em votação. No domingo convoquei reunião e vamos colocar o 

assunto em votação. Outro assunto são as vinte e cinco cabeças de gado que chegaram na 

aldeia. Agora temos mais de duzentos e setenta. 

– São os índios que cuidam desse gado? 

– Não, eles são criados por um branco. No Natal matamos nove cabeças para fazer 

churrasco. Foi uma festa e tanto.  

Lembro-me de ter visto uma churrasqueira improvisada no galpão de artesanato e 

equipamentos agrícolas. Lá também tem um forno, o primeiro a ser construído para cozinhar a 

cerâmica, mas este acabou caindo sem ser usado. Despeço-me do casal, é hora de dormir. 
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4 DE JANEIRO DE 2008 – SEXTA-FEIRA 

 

 

Às oito horas decido ir visitar meu despertador. O suíno é preto, pesa cerca de cento e 

cinquenta quilos. A raça é para banha. O animal acorda com minha chegada e começa a 

grunhir. Nos pés de árvores, algumas galinhas ainda estão dormindo. Retorno para minha casa 

e inicio a escrita no mesmo ponto onde me instalo todos os dias. 

– Professora! Professora! 

A voz é de João Bernardes. Ele havia estado na aldeia na quarta-feira e na quinta-

feira. Soube que havia retirado as madeiras de dentro de casa e cortado a grama e que havia 

mandado pagar os quatro reais e cinquenta centavos para a Copel restabelecer a energia. 

– Oi, João, estou aqui! 

– Preciso da chave do escritório para buscar os arreios para os cavalos. Vamos levar 

as vinte e cinco cabeças de gado para o resto do rebanho. 

– Posso ir junto? 

– Só tem quatro arreios e todos já estão com cavaleiros. 

Vou responder, mas a chegada da caminhonete da Funai interrompe a conversa. O 

motorista da manhã é o Gordo. Ele faz jus ao apelido. Ele conta que vai até a casa do Pajé 

para ver uma criança que está com sintomas de varicela. 

– Vai com o Gordo e conheça o pajé. 

– Claro! Tem lugar? 

– Tem sim. 

Fecho a casa, pego meus equipamentos e embarco na caminhonete. Dentro do 

veículo está Julinho, o agente comunitário da aldeia e filho do vice-cacique. Gordo me conta 

que havia morado em Foz. Era motorista de caminhão da frota de Hermes Vetorello, ex-

vereador e ex-presidente da Câmara. Vetorello marcou sua passagem pelo executivo ao 

apresentar e fazer ser aprovado como traje típico de Foz e da Câmara a pilcha.  

A vestimenta gaúcha tornou-se mais uma piada do que a intenção do autor. Lembro-

me de que era repórter na época e de ter acompanhado todo o processo. Gordo diz ter deixado 

a cidade para poder ficar mais em casa e que “é mais um empregado da indiaiada”. 

Pela primeira vez faço os vinte e cinco quilômetros de estrada dentro da aldeia. O 

acesso é bom e, principalmente, bonito. Vi as quarenta e oito casas da aldeia. Cinco estavam 
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abandonadas – elas são do projeto da Itaipu, feitas com ripas. Nas casas de alvenaria, as 

antenas parabólicas e as antenas para rádio sinalizavam a tecnologia. 

– Aqui todos gostam de TV? 

– Sim! Eles vivem para a televisão e comem muita salsicha e coca-cola. 

Percebo que Julinho não diz uma palavra. Quando o veículo para, ele abre as 

porteiras. Gordo estranha que as porteiras estejam fechadas, mas diz que deve ser mais uma 

invenção indígena. Ele mostra uma plantação de goiabas e diz que elas foram plantadas pelo 

antigo dono da área.  

Passamos pelo local onde João e os vaqueiros estavam cercando o gado para levar 

para a engorda. Fotografo o grupo e desejo boa sorte. De volta para o carro, Gordo mostra os 

dois poços artesianos que abastecem a aldeia. Um tem duzentos e setenta metros e o outro, 

cento e oitenta e seis. O motorista elogia a qualidade da água. 

Ele conta que o Posto de Saúde tem o consultório dentário mais avançado da região e 

que o médico fica de segunda a quarta-feira, das oito horas às dezoito horas, à disposição dos 

moradores. 

– Por que a maioria está sem dentes, se eles têm tudo isso? 

– Porque eles se recusam a ir. Marcam hora e a gente leva. Chegam lá e não querem 

entrar. Outros desistem quando chegamos na casa. O Julinho aqui é testemunha da luta para 

levar para o dentista. 

– E quais as doenças mais comuns? 

– É gripe, e quando eles não têm arranjam algo. Eles gostam de andar neste carro. 

– Julinho, qual o tamanho das mulheres e dos homens? 

– As mulheres têm entre um metro e quarenta e os homens um metro e sessenta. 

O barulho do carro chegando na casa e o pajé traz todo mundo para a janela. Julinho 

chega e cumprimenta em guarani. Eu peço para fazer fotos e visitar a casa. Dona Dionísia, 

oitenta anos, a mulher do pajé Lírio Chamorro, de oitenta e oito anos, mostra a casa anexa 

onde está o fogão de chão.  

Com fogo aceso, duas chaleiras de alumínio sobre a chapa. A fumaça deu outra cor 

em tudo o que está dentro do cubículo. A fumaça me impede de ficar. Na casa principal, 

modelo da Itaipu, na entrada, uma pata está no ninho. Sigo para a sala e o pajé está 

hipnotizado na frente da televisão. O programa é Bom Dia e Cia, do SBT. 

Chamo pelo líder espiritual da tribo e nada.  

– É o programa favorito dele, fora a novela Amigas e Rivais. 
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Olho para o rapaz que conversa, e nova surpresa. Ele tem os cabelos pintados. 

Metade preto e metade castanho. Alegre, ele pousa para fotos. Em um banco distante cerca de 

meio metro da televisão, três netos do pajé, entre eles um menino, assistem à televisão. 

Todos torcem para que a pessoa que ligou ganhe o prêmio. Olho para o telhado da 

casa e mais uma antena parabólica está guardada. O rapaz acompanha meu olhar e lasca: 

– É a antena reserva. 

Dona Dionísia abre as portas dos dois quartos. No primeiro, um rádio com todos os 

acessórios e caixa de som embutida. Acho aquilo o máximo. No outro, a imagem de Nossa 

Senhora Aparecida. O quadro foi lembrança da viagem do casal à Aparecida do Norte. Na 

frente, uma escultura de um dinossauro e de São Jorge é o sincretismo na aldeia. 

– Quando eles foram para Aparecida? 

– Em 2004. 

– O seu cabelo é fashion, onde você faz? 

– Eu faço. Compro a tinta na farmácia e pinto em casa mesmo. 

– Mas está tudo sem borrar. Acho que é difícil separar aqueles que você vai pintar. 

– Eu uso touca. Aprendi vendo e agora eu mesmo faço. 

– Vamos lá fora para fazer uma foto no sol? 

– Sim! Mas antes faça a foto do meu pai com o cachimbo e chocalho. São os 

símbolos do pajé. 

O rapaz coloca os “símbolos” na mão do cacique, e este pousa para foto. É a primeira 

vez que ele levanta da espreguiçadeira de madeira com um cobertorzinho verde encardido. 

Saio da casa e encontro a nora do cacique com a filha com varicela. Ela, as três 

crianças e um cachorrinho vestido com uma camiseta da seleção brasileira embarcam na 

caminhonete. Da casa do pajé até o Posto de Saúde pouco é dito. Percebo que a índia fala 

português, mas, quando me dirijo a ela, finge não entender. 

– Professora, é a esperteza índia. 

O comentário de Gordo faz com que eu me cale. Somos oito e o único som vem do 

rádio do carro. Ao chegar ao posto, a enfermeira branca Serlene fuma enquanto olha para a 

menina com varicela.  Diz que a menina tem de ser levada para Vera Cruz para tomar injeções 

contra a infecção devido às feridas e outra para reduzir a coceira, impedindo que a menina de 

cerca de quatro anos irrite as feridinhas com as unhas. 
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Deixo o grupo e vou para casa disposta a ir para a cidade para fazer meu contato com 

o mundo. Quando passo na frente da casa do vice-cacique, esse pede para eu ir ao correio para 

ver se chegaram correspondências. 

– Mas eles vão entregar para mim que sou estranha!? 

– Diga que o Joãozinho da aldeia mandou. 

– Certo, certo 

No correio, nenhuma carta. Chego na lan house e envio mensagem para minha 

professora. Também converso por MSN com o repórter do SBT, Mauro Welter. Meu ex-aluno 

se interessa pelo meu trabalho, sugerindo uma matéria. Acertamos que ele virá no sábado, 

tendo como foco a globalização da aldeia.  

Retorno para a aldeia e, ao entrar em casa, sinto cheiro de pão. Verifico e, 

pendurados na janela, dentro de uma sacola plástica do supermercado Paulista, estão cinco 

pães. Eles são pequenos, tipo cervejinha da padaria. Decido agradecer. Minha intuição é de 

que os pães tenham sido deixados por Rosalina, doze anos, a mesma que plantou as flores. 

Também lembro que tenho de comunicar ao cacique a chegada do repórter no sábado. 

Quando estou indo a pé para a casa do cacique, a passagem de Inácio com os 

sobrinhos me chama a atenção 

– Aonde você vai? 

– Comprar pirulitos. 

– Onde? 

– A minha avó vende.  

–- O que mais ela vende? 

– Balas e doces. 

Vou com Inácio e os dois sobrinhos. Na casa da mãe do cacique, eles entregam  

 Cinquenta centavos. A senhora entra e retorna com cerca de 10 balas da marca Sete belo. 

– E os pirulitos? 

– Ela disse que acabou 

Eu fotografo e sigo com os meninos até a casa do cacique.  

– Amanhã, uma equipe do SBT vem aqui fazer uma reportagem para a televisão. 

– Ele vem mostrar a nossa cultura? 

– Virá mostrar tudo que estou fazendo. 

– Olha lá! Outro dia veio um desses que diz entender de índio e disse que aqui não 

tem mais índio! 
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– Quem era ele? 

– Não sei! Só sei que era bispo de Brasília. Ele veio com o João da Itaipu. 

– Então, se o senhor quer mostrar a cultura, terá de reunir as pessoas na Casa de 

Reza. Colocar as mulheres para fazer artesanato, enfim mostrar a cultura, se é o que preocupa 

o senhor. 

– Então vou avisar o grupo. Lá, o professor dorme até as nove horas. Tenho de ir 

ainda hoje. 

– Certo! Ele vai chegar por volta das dez ou onze horas. 

Retorno e vou até o Centro de Artesanato. Lá está dona Santa e Lorença. Junto com 

elas, as filhas de Santa. As meninas amassam a argila. Lorença concentra-se na escultura de 

uma índia. Desde que cheguei, ela se dedica à obra. Na lista de encomendas reservadas pela 

Itaipu, para uma lojinha de Curitiba, estão oitocentas peças, mas nenhuma de escultura de 

índia. 

– Não era melhor fazer as panelas, tigelas da encomenda? 

– Gosto de fazer essa escultura. 

– Esse forno está caído, onde a senhora pretende cozinhar as peças? 

– Ali na minha casa, o professor do curso construiu um forno novo... 

– Vamos ver? 

Seguimos as três para ver o forno. O vice-cacique é chamado para nos acompanhar. 

Ele retira a lona preta que envolve o forno. Diferente do anterior, ele é pequeno, mal dá para 

fazer o fogo. 

– Ele parece pequeno! 

– Sim, temos de fazer outro maior senão não vamos poder cozinhar as peças grandes. 

João explica o procedimento para acender, mas diz que apenas o filho da Dona Santa 

sabe a temperatura e como fazer.  

Minha garganta começa a arder e sinto que algo está errado. Olho para o lado direito 

e um homem passa veneno para matar o capim e a grama a uns quinze metros de onde estou. 

Viro-me e faço fotos ao mesmo tempo em que peço desculpa para deixar o local. 

– Tenho alergia a veneno. Preciso sair daqui rápido! 

Ao correr, tropeço nos galhos de melancia e de porongos. Nem olho e sigo direto 

para casa. O ar parece faltar e os sinais de manchas nos braços logo aparecem. Fico na casa 

deitada até o final da tarde. Somente levanto com um leve bater na porta. Vou ver e é o vice-

cacique. 
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– A senhora esta bem!? 

– Sim! Sim! Nada grave.  

– Eu fiz essa caneta para a senhora. 

– Ela é linda! 

João me explica que as penas são de galinha, pintadas com Ki-suco, e que apenas o 

cipó (crichurra) e o capim (guaimbé) são naturais. Eles são como fitas que envolvem a caneta.  

– Eu estive ontem para deixar a caneta, mas a senhora não estava. 

– Ah! Eu estive na cachoeira com as meninas. 

São quase dezenove horas e João quer saber minha impressão sobre a aldeia. 

– O que você acha daqui? 

– É muito bonito. 

– E sobre nós? 

– Eu gosto de estar aqui. 

– Se você tivesse que nos ajudar, como faria? 

– Nossa! Agora sim tenho de dizer tudo que penso. É isso que o senhor deseja? 

– Sim! Isso mesmo! 

Digo ter visto muita terra, mas pouco aproveitada, e que a miséria da aldeia, apesar 

da tecnologia, não é justificada.  

– Desde que estou aqui, vejo pessoas brancas fazendo todo o trabalho. Não entendo 

como vocês desaprenderam a lidar com a terra. Aqui vejo o branco trabalhando e o índio 

olhando! Ou meu olhar está errado? Parece que há um eterno esperar que alguém providencie 

as necessidades da aldeia.  

– Também penso como a senhora! 

– Pensa mesmo, João?  

– Sim, nós temos como entendimento que o índio só faça o que ele quer. Não tem 

como obrigar. 

– Olha, João! O meu pai tinha dez alqueires de terra e criou sete filhos. Aqui cada um 

de vocês têm a mesma proporção. Aqui ninguém compra semente, ninguém paga pelo trator e 

máquinas usadas, mesmo assim vocês estão quase sem comida e esperam as cestas básicas no 

dia quinze. 

– O secretário da Agricultura do Estado disse a mesma coisa. Ele ficou de vir aqui 

dar uma palestra sobre isso. 
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– O senhor me perguntou sobre como eu poderia ajudar, então digo que posso ajudar 

com educação e manejar a terra. A primeira profissão vem de família e a segunda por opção, é 

isso que sei fazer, ou penso saber. Se isso for útil aqui, o senhor me diga como fazer? 

– Ainda a senhora virá até aqui para nos ajudar... 

O resto da resposta não pude anotar. Com João já me sentia à vontade para fazer 

anotações. O motivo da distração veio com a aproximação do bando de crianças. Elas me 

viram tirar do carro duas cucas que havia comprado durante a tarde. Eu entro, pego o alimento 

e, como sempre, coloco uma toalha na calçada e vou cortando as fatias. 

Cada criança pega o pedaço que preferir. Olho para aquelas mãos pequenas e com 

unhas embarradas. Já sei o nome de quase todas. Ao final, vejo que a menina sempre 

peladinha, Vanessa, de três anos, não havia chegado. Quando penso em pedir sobre ela, chega 

o pai, o seu Alcides, com a filha no colo. Desconfio que ele também queira cuca e entrego 

duas fatias. Ele fala em guarani e ri. 

– Todos querem jantar! 

A tradução é de João, que é o último a se servir. Todos comem sentados ao redor da 

porta.  

– Essa cuca é minha preferida! 

A observação é de Inácio, que a cada dia aproxima-se mais da casa. Curioso, ele não 

deixa escapar nada, mas fala muito pouco. Junto com o final da distribuição dos doces, 

chegam dona Santa e o cacique. Eles falam em guarani, dão risada. Estão animados. Para eles, 

eu preparo um suco de tangerina. Todos tomam animados. 

O cacique conta ao vice da chegada do repórter do SBT. Diz que a aldeia já foi 

avisada e que todos estão preparados para mostrar a cultura. Demonstra desagrado ao 

comentário do bispo de Brasília. 

– Se a matéria passar nacional vai ser muito importante para nós. 

– Penso que será estadual, mas quem pode garantir é o repórter. Aliás, tem um índio 

que é muito famoso, um estudioso sobre o assunto. Eu estava em um encontro na Faculdade e 

uma colega me falou sobre ele, mas esqueci o nome... 

– Não é o Taka Were !? 

– Sim, esse mesmo! 

– A gente sabe que ele escreve muitos livros. Nós queríamos os livros dele. 

João também conta que tem ido diversas vezes até São Paulo para encontros 

indigenistas de professores. Diz que a maioria está preocupada com a perda rápida dos 



236 

 

 

costumes mais básicos. O comentário não agrada ao cacique. João fica mais um pouco e diz 

que somente veio buscar a chave do escritório e despede-se. Logo que deixa a casa, o cacique 

pede: 

– Não queremos interferir, mas a senhora podia apagar a foto que fez do rapaz 

passando veneno. Sabe, aqui é proibido passar veneno. Se o João da Itaipu sabe vai ter 

problema para o vice. 

– Por que é proibido? 

– É uma reserva, e a preocupação da Itaipu é que tudo seja orgânico. Essa é a 

verdade! 

– Ah, certo. Mas, antes de eu apagar, o senhor quer ver as fotos que fiz do rapaz 

passando veneno? 

– Sim! 

Eu mostro as fotos e elas ficaram boas. Sei que não fui honesta, mas apaguei as fotos 

do computador com a certeza de que as da máquina continuariam lá. É mais um prova do uso 

da tecnologia da aldeia, meu objeto de estudo. Despedimo-nos. Eu jogo as migalhas para os 

gatos e vou dormir. 

 

 

DIA 5 DE JANEIRO DE 2008 – SÁBADO 

 

 

Acordo por volta das seis horas e trinta minutos. Pretendia escrever até a chegada da 

reportagem, no entanto, por vota das sete horas e quinze minutos, o João Bernardes é que 

chega para conversar. Ele quer saber se estou bem. Diz que o banheiro do escritório nunca 

esteve tão limpo. 

– Desde que foi construído nunca havia sido limpo. 

– Não era para menos.  

– O que você tem visto por aqui? 

– Olha! Estou preocupada com o excesso de consumo e pouca preocupação em 

produzir. Eles compram tudo e eles não sabem nem mais fazer a cerâmica, uma arte dominada 

por eles! 
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– Nosso próximo passo é a reeducação gastronômica. São dez anos trabalhados por 

etapas e construindo um processo que até então ninguém conhecia, ou lidava com o assunto. 

O que temos de informações é o que temos visto e convivido. 

– Mas por que não inserir na educação, envolver as crianças nesse processo? A 

minha impressão é que nada vai sobrar deles em pouco tempo. Os mais velhos não têm mais 

raízes e nem estão preocupados em repassar... 

– O próprio professor João é um problema. Ele é extremamente adepto à 

modernidade. Eles sempre escolhem o caminho mais fácil. Ele passa veneno na terra. 

– Então o senhor já soube que eu fiz as fotos... 

– Não, por quê? Ele andou passando veneno de novo? Aqui, se você deixar um balde 

de veneno para um índio, ele joga no poço artesiano porque não tem a menor ideia do que vai 

fazer. 

João enfurece-se com a informação. Ele conta que os bares na cidade foram 

proibidos de vender bebida alcoólica para os índios, e que baixou uma lei que somente 

entraria na reserva os moradores ou pessoas autorizadas. 

– Tinha que ver o que era isso aqui! Dava vontade de chorar. Era um entra e sai de 

gente que ninguém sabia quem era quem. Hoje, na aldeia, estão identificados como 

alcoólatras vinte e cinco índios. Cipriano é apontado como o mais jovem. 

João confirma que o corcel verde realmente faz o transporte dos índios que tem 

aposentadoria e que manipula a conta dos velhinhos. 

– Tô esperando o cacique. Quero dar um basta nisso. Esse cara tá comprando uma 

caminhonete nova por mês, tudo por conta do dinheiro dos índios. Você já viu quantos 

aposentados tem aqui na aldeia? Quase todos são por algum motivo.  

Por volta da nove horas, João sobe até a casa do cacique para ter uma conversa. Eu 

sento para escrever e, às nove horas e dez minutos, chega a equipe de reportagem. Welter é 

educado e simpático, porém quer mostrar “uma casa com tudo”. Eu o apresento ao Alcides, 

genro do cacique. Na casa cheia de crianças, o dia é de assistir à TV. 

Alcides mostra a casa para o repórter. Os filhos, os aparelhos e Julinho de cinco anos 

que canta no karaokê. A entrevista na casa demora, e quando percebo o cacique e o vice estão 

na frente da casa. O cacique não esconde a irritação. Chega ao local e sem cerimônia manda o 

repórter parar. 

– Isso não é nossa cultura. Não combinamos isso. Não quero que mostre isso... 
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– Eu vou mostrar isso e também a cultura de vocês, não tem como fugir dessa 

realidade.  

Eles discutem, falam. Eu interfiro e digo para o cacique ser moderado e que eu havia 

explicado que o motivo da minha presença era observar a rotina da aldeia. A contragosto, o 

cacique retira-se e Welter faz a passagem, mostrando o que tem na casa. Daquele momento 

em diante, o cacique está sempre um passo à frente do repórter. Explica, em guarani, para a 

tribo que “só mostrem a cultura”. 

No centro de artesanato, nova crise. O cacique parece insatisfeito com os poucos 

trabalhos feitos. 

– Não tem mais? João, pega o artesanato na tua casa! 

O vice retorna com cerca de cinquenta peças, a maioria delas decoradas com penas 

de galinhas tingidas com Ki-suco. Welter tenta maquiar o propósito, mas acaba explorando a 

parte do tingimento das penas. Do Centro de Artesanato, seguimos para a Casa de Reza. São 

onze horas e trinta minutos quando chegamos.  

Crianças, senhoras e idosos esperam para dançar. Mais uma vez o cacique reúne o 

grupo e pede para mostrar “somente a cultura”. Ele fala, esbraveja, sem imaginar que o 

cinegrafista Vilson fala guarani com fluência.  

Começa a dança e cerca de dez índios passam a acender os charutos e a borrifar 

fumaça. Antes todos fumavam o cigarro da marca Free. Eles amassam as bitucas com os 

chinelos Havaianas. Um está de chuteira da marca Penalty.  

O cinegrafista se abaixa para pegar a imagem dos pés durante a dança. O cacique faz 

a volta e manda o grupo tirar os chinelos. É um duelo permanente para “garantir a cultura”. O 

rezador da aldeia, com poucos dentes, diz que a oração foi para pedir saúde para todo o Brasil. 

Ele estava muito nervoso na hora de dar a entrevista. 

Deixamos a Casa de Reza, construída com madeira e coberta com capim. Vilson fala 

em guarani com os índios, pousa para fotos, deixando o cacique desconcertado.  

– Não quero que a apresentação seja na casa construída pela Itaipu. Ela não é 

tradicional. 

A recomendação foi feita pelo cacique na sexta-feira. O templo rejeitado foi 

construído com ripas no estilo das casas e coberto com telhas. Tem energia elétrica.   

De volta ao centro da aldeia, o repórter quer fazer imagens do posto de saúde e falar 

dos principais problemas de saúde enfrentados pelos índios. 

– Alguém para me dizer o motivo de eles estarem tão obesos ou gordos. 
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– Eles não são gordos, são inchados, resultado dessas comidas, como frangos e carne 

de porco, compradas. 

– Então o senhor admite que eles são gordos? 

Sem saída, o cacique grava no posto e também na própria casa, onde abre a geladeira 

e mostra as abóboras compradas na cidade, a banha de porco, a margarina... 

Antes de deixar a aldeia, João aparece com uma carta na mão. 

– É a carta para o Gugu! 

Eu explico para o repórter do que se trata. Mauro ouve e, em um misto de gozação e 

sarcasmo, dispara: 

– Isso é porque não assistem à TV! 

Deixo a aldeia com os repórteres. Vamos ao restaurante onde comi o xis-salada com 

o vice-cacique. O almoço agrada. Mauro e Vilson retornam para Foz, eu vou para a lan house, 

onde vejo a mensagem da professora dizendo que estou no caminho certo. 

Retorno para a aldeia, mas antes paro e compro mais duas cucas para minhas futuras 

visitas. Ao chegar à aldeia, todos se preparam para ir ao campo ver o jogo contra a cidade. 

– A senhora quer ir com a gente? 

O convite é do menino Inácio. Eu já havia mostrado como fazer fotos com as duas 

câmeras e como filmar. Ele também se mostrava um bom intérprete. 

– Vou, mas você vai ter de filmar o jogo para mim! 

– Demorô! 

Feliz, ele me acompanha. Duas meninas, de mãos dadas, pegam na minha mão 

direita. No campo, as crianças me cercam. Vamos filmar e fotografar duas indiazinhas 

tomando banho, nuas, na ponte. Elas riam e faziam pose. No campo, o jogo masculino 

prossegue. Entre os índios está Julinho e Cipriano. Ao término da partida, é a vez das 

mulheres. 

Lorença, de blusa preta toda rendada e sutiã vermelho, é a centro avante. Pela 

primeira vez está com os cabelos longos soltos. As filhas do cacique também jogam. Uma 

delas está da saia verde com pregas. Uma jovem bonita e magra está de vestido. Ela fica na 

defesa. É rápida e não deixa passar nada. 

As adversárias estão com o uniforme completo. Meias até os joelhos e com uma 

torcida organizada. Do lado oposto, Julinho, Aline, Inácio e eu gritamos na hora da disputa de 

bola. No primeiro gol contra a cidade, o goleiro é trocado e entra uma senhora que acaba 

levando um gol entre as pernas e outro por cobertura. 
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São três a zero, e as índias continuam a jogar indiferentes a tudo. Correm muito, 

entram na dividida entre pés descalços e tênis. O treinador do time branco parece ir à loucura. 

Ele grita, corre, manda chutar, mas acaba conformado com a derrota. 

Eu deixo o campo e vou para casa acompanhada de Inácio. 

– Você sabe o que quer fazer quando for grande? 

– Vou tirar fotografia de jaguaretê e vender, que sei que dá muito dinheiro. 

– É, realmente fotos sobre a natureza estão na moda. Mas me diga por que toda essa 

área está queimada e as plantas também? 

– Escapou o fogo. 

– Queimaram depois que passaram veneno? 

– Acho que foi isso mesmo. 

Havia comprado pipocas para uma sessão de fotos com as crianças, mas desisto e 

entrego o milho para Inácio fazer na casa dele. Cerca de uma hora depois, desço para 

telefonar e a visão do campo impressiona. Os índios e os brancos tomam vinho, refrigerante e 

comem sanduíches.  

– Depois do jogo, sempre comemos sanduíches e bebemos com os moradores da 

cidade.  

Retorno por volta das vinte horas e trinta minutos, e, em seguida, chega dona Santa, 

vestindo uma saia de ponta preta com bolinhas brancas e uma camisa no tom da saia. Ela 

entrega-me dois pedaços de bolo feito pelas filhas. Como um pedaço e, como retribuição, faço 

suco de tangerina da marca Tang.  

Inácio chega e diz que é seu preferido também. O cacique veste uma camisa azul de 

mangas longas e calça social. Os sapatos são pretos. Como pouco era dito, eu sugiro que eles 

vejam as últimas fotos feitas. Desta vez anexo o cabo ao computador e as imagens aparecem.  

Todos se concentram, as risadas enchem o ambiente. 

– Olha o Julinho! 

– É, cacique, ele me disse que estava ficando famoso na aldeia. 

Ao final, eu aciono a câmera do computador e eles se veem na tela. Eles abanam, 

fazem sinal de positivo. Todos querem ver-se como são. 

– Que coisa, né? Tão rápido e a gente tá ali no computador. 

Aproveito o entusiasmo para explicar como a comunicação avançou no campo do 

jornalismo.  

– É um sistema parecido que faz com que a gente veja as notícias do mundo inteiro. 
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Ao final, acerto com o cacique minha ida no domingo de manhã para visitar o índio 

de cento e quinze anos. Minha intenção de é ficar a manhã com o morador mais velho da 

aldeia. Peço para ter como intérprete o menino Inácio. 

– Ele vai, sim! 

Fecho a casa e fico na expectativa do dia clarear para ir até a casa de Aleixo Bogado, 

cento e quinze anos. 

 

 

DIA 6 DE JANEIRO DE 2008 – DOMINGO 

 

 

 Acordo cedo e espero meu guia. Pego todos os equipamentos e no horário marcado 

Inácio chega acompanhado de Maurício, de sete anos. Dirijo até a casa. Ao passar pela escola 

vejo os primeiros índios que já chegaram para a reunião marcada para o meio dia. 

Chego próximo da casa de Aleixo e uma espécie de aura parece tomar conta do 

lugar. Pássaros cantam e a Casa de Reza fechada provoca maior isolamento. Explico a Inácio 

que ele deve falar alto, pois soube por meio de João que o velhinho é meio surdo. 

Andamos em direção da casa e, a uns vinte metros, uma visão nos faz parar. Aleixo 

está dormindo na rede. É uma tranquilidade que dá a impressão que ele não respira mais. Eu 

faço fotos, quero registrar o que faz um homem de cento e quinze anos por volta das dez 

horas. 

– Se eu tivesse essa idade, acho que estaria correndo atrás dos últimos dias de vida. E 

você faria o que, Julinho? 

– Ia pescar. 

Aproximamo-nos, e pedi para Inácio chamar o senhor. Ele acorda e nos olha com 

naturalidade. Em espanhol, converso com ele. Ele responde, ri, e, quando percebo que não sou 

entendida, recorro a Inácio. 

Peço para ver a casa. No interior, três gatos dormem próximos ao fogão, sem fogo. 

Sobre uma mesa, erva-mate, macarrão e arroz. Pelo volume, imagino que seja parte da cesta 

básica. Uma geladeira vermelha no centro da casa. Abro e não tem nada dentro. O cheiro é 

horrível. 

– Ela está desligada? 

– Sim! Cortaram a luz. Veja para mim? 
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Eu sigo o ancião até o transformador, e este está desligado, porém nenhum aviso. Eu 

religo a chave, mas nenhuma energia. Peço para que Inácio comunique ao pai, o cacique, de 

que não há luz na casa. Retorno e sento-me na varanda, próxima de Aleixo. Ele conta que teve 

onze filhos com cada mulher, no total casou-se três vezes, mas não se lembra de quantos estão 

vivos. Sobre as esposas, ele disse que elas morreram faz muito tempo. 

Pergunto se ele não tem medo de morar sozinho. Ele surpreende-se com a pergunta e 

retruca. 

– Medo do que aqui no meio do mato. 

O milho plantado por ele está bonito e sem mato. Um barbante com ossos amarrados 

e pedaços com escamas. Ele percebe meu olhar e afirma: 

– São rabos de tatu.  

Entre os índios, os restos são usados para espantar mau olhado e outras crendices. 

Próximo aos ossos está um pilão de triturar grãos. Eu pego e digo que é a primeira casa em 

que encontro a ferramenta tão antiga. Descuidada, recoloco o aparato com a ponta de amassar 

para baixo, e seu Aleixo rapidamente recoloca da maneira correta. 

Deixamos a casa, e mais uma vez ele surpreende. 

– Da próxima, vez traga um regalo. 

– Sim, trarei um presente. 

No retorno para casa, um casal em uma charrete me faz parar. Aproveito para 

conversar. O casal, Cecildo, de quarenta e sete anos, e Carmelinda, de cinquenta e quatro, 

estavam voltando da Vila Bonita. Haviam comprado três pães e um suíno para reprodução.  

– Eu dei um eixo de carroça em troca do porco. 

– E o pão, quantos custou? 

– Foi dois reais e cinquenta centavos. A gente sempre compra aqui próximo, na casa 

do branco que passa veneno. 

Pai de oito filhos, eles tinham pressa de chegar em casa. Despeço-me e deixo os 

meninos. Esperava a chegada dos jornalistas Yassine Ahmad Hijazi e Fábio Canhete. Eu 

pretendia percorrer a aldeia, mas sem a presença de intérpretes e acompanhantes. Uma forma 

de verificar como era a recepção e colher impressões novas. 

Com a chegada dos jornalistas, vamos para a cidade comprar o almoço. Com o 

comércio fechado, a única opção era um açougue, onde frangos estavam sendo assados na 

chamada “televisão de cachorro”. Ficamos com um frango, compramos pão e uma conserva 

de pepinos e procuramos uma sombra para a refeição.  
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De volta à aldeia, seguimos direito para um giro nos vinte e cinco quilômetros entre a 

mata. Na primeira casa, o morador não aceitou fotos e nem conversar, apesar de ter 

identificado e explicado o motivo. A tarde é quente e o acesso feito antes de caminhonete se 

mostra difícil. 

Sirvo mais como guia para os dois jornalistas. Na casa do pajé, a recepção é calorosa. 

Como na sexta-feira, o líder espiritual encontrava-se sentado na espreguiçadeira assistindo a 

programas na televisão. Duas crianças em um banquinho faziam companhia para o avô. 

Foi nesta visita que pude observar mais detalhes, entre eles uma antena parabólica de 

reserva. O equipamento estava guardado no teto da casa. Na casa anexa, dona Dionísia, a 

mulher do pajé, estava preparando o almoço. 

Dentro da panela, um tatu. O bicho havia sido esquartejado em vários pedaços, mas 

mantinha a pele e a cabeça. A água da fervura era muito escura, resultado do sangue do 

animal. 

– Vamos almoçar aqui, não é, Fabio!? 

O olhar do jornalista foi de puro espanto e fez-me rir.  

– A senhora faz sopa desse tutu? 

– Sim, vou fazer sopa do caldo e fritar a carne com farinha de milho. 

– O que mais tem para comer? 

– Mandioca e feijão. 

– São da cesta básica da prefeitura de Diamante do Oeste 

– Sim. 

Damos uma volta no entorno da casa para ver a criação de patos e o jardim para 

alimentar as abelhas jataí. Na casa, havia sete caixas de criação. Faço fotos, tiro fotos e 

despedimo-nos. A tarde está no final. Os dois jornalistas retornam para Foz, e eu sei que será 

minha última noite na aldeia. Decidi retornar após oito dias de permanência, por considerar 

que os moradores já não agiam com a mesma naturalidade e que o cotidiano já está registrado, 

conforme fui orientada por minha mestra, a professora Maria Aparecida Baccega. 

 

 

DIA 7 DE JANEIRO DE 2008 – SEGUNDA-FEIRA 
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Meu último dia na aldeia é reservado para buscar informações na cidade. A frase de 

João – “ter uma reserva hoje é um grande negócio” – incentiva-me. Acordo, e no posto de 

saúde a menina da varicela chega para uma consulta. O cacique Luciano segue para as 

injeções de rotina na aldeia. Aproveito e despeço-me. 

– Posso retornar para continuar meu trabalho?  

– Como vocês dizem: aqui a casa é sua. 

Refaço minha mudança e sigo para a casa de João. Lá, digo adeus e até breve. O 

professor está contente, compro vários colares, presentes para as professoras, e deixo a aldeia.  

Para poder conversar com os moradores da cidade, nos estabelecimentos escolhidos, 

compro primeiro alguma coisa e, enquanto realizo a compra, peço sobre o local. Como a 

cidade tem apenas três mil habitantes e todos se conhecem, eu, como estranha, sou novidade. 

– A senhora não é daqui?  

– Não, sou professora, e estou fazendo um trabalho na aldeia. 

– Nunca fui lá, nem sei onde é. 

A resposta é de seu Zé, que tem convênio com a Funasa para providenciar comida 

para as famílias dos índios que são internados. Ele atende, e os recibos assinados pelos 

consumidores são ressarcidos pelo Governo Federal.  

– Eles comem bem, gostam de xis-salada. 

Agradeço, pago pelo refrigerante e vou até o mercado do Paulo. A dona reconhece-

me e pede se preciso de algo. Digo que apenas de informações sobre o comportamento dos 

índios. 

Ela conta que, no início, a ideia de uma tribo por perto não foi bem aceita pela 

população, mas, com o passar do tempo, e principalmente garantia do Estado de pagamento, a 

cidade passou a �gostar dos novos moradores’. 

– Eles vêm e compram de tudo, mas tudo mesmo. Pagam e vão embora. O nosso 

mercado começou pequeno e hoje atende mais os índios. 

No restaurante onde almoço, moradores dividem espaço com índios. Ao contrário 

das casas onde vivem, no restaurante, usam os talheres e gostam de Coca-Cola dois litros. Nas 

ruas, eles andam em grupos, mas na maioria das vezes estão nos carros das empresas, sendo 

transportados de um lado para outro. 

Por volta das quatorze horas, deixo Diamante do Oeste. Meu destino é Foz. 
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APÊNDICE B – DIÁRIO DE CAMPO II DA ALDEIA TEKOHA AÑETETE 

 

 

Qualificada pela banca no dia 25 de agosto, retorno para Foz do Iguaçu e, no dia 29, 

refaço meu contado com o coordenador de projetos da Itaipu Binacional, João Carlos 

Bernardes. A informação é de que toda a aldeia (líderes) estaria em uma convenção em Foz, 

entre os dias 1º e cinco de setembro. Junto com a informação, Bernardes alerta para a 

necessidade de que a autorização para retornar à aldeia deve ser feita também com a Funai, 

em Guarapuava. 

– Está havendo troca de liderança na Tekoha Añetete e o clima é de disputa mesmo, 

então é bom buscar autorização em Guarapuava para não ficarmos descobertos caso haja 

problemas durante sua estada na aldeia. 

Atendendo ao pedido, ligo para Guarapuava, mas o diretor da Funai está em viagem 

e a resposta sobre meu pedido surpreende: 

– Como você já está fazendo um trabalho lá, vai e vamos ver o que acontece. 

Quatorze horas, dia 8 de setembro de 2008 – Ao chegar à aldeia, a primeira mudança 

é a placa do portal de entrada. A palavra aldeia, escrita em guarani como Tekoa, agora ganhou 

o “H”, sendo grafada como Tekoha Añetete, mesma grafia encontrada no dicionário 

guarani258, em pesquisa realizada por mim. Questiono o professor da aldeia sobre a mudança 

da grafia, e ele explica que o Tekoa tem origem paraguaia e é usado por descendentes e 

pesquisadores que têm como referência os imigrantes espanhóis. “Na linguagem Guarani, o 

Tekoha é com “H”. Esse é o verdadeiro idioma e você tinha razão quando mostrou o 

dicionário”. 

Ao chegar à casa do novo cacique, João Cardoso, pergunto: 

– O senhor é o cacique agora? 

– Sim, agora sou cacique. 

Explico o motivo do meu retorno à aldeia e a intenção de permanecer no local por 

mais oito dias.  

                                                            
258 CANESE, Natalia Krivoshein; ALCARAZ, Feliciano Acosta. Dicionário Guarani – Español. Asunción, 

Paraguai: Instituto Superior de Lenguas da Universidad Nacional de Asunción, 2000. Colección Ñemity. 
Significado de Tekoha: Morada, querência, vivenda, paradero, residência, barrio, lugar (p.98). Añetete: 
Verdadero, obvio (p.14). Tekoha Añetete: Aldeia Verdadeira. 

 



246 

 

 

– Você pode ficar na mesma casa. Eu preciso ir à cidade e mais tarde retorno, então 

conversamos. 

O cacique embarca no carro da Funai e vai em direção à cidade. Eu dirijo até a casa, 

onde será o Centro de Exposição de Artesanato. O local estava do mesmo jeito deixado por 

mim havia oito meses. Como móvel do local, apenas o computador sobre uma carteira. 

Em uma das salas, um fogão industrial e uma geladeira Fozfriee ainda na 

embalagem. Os eletrodomésticos foram doados pela Pastoral da Criança para iniciar o 

trabalho de atendimento também na aldeia. Descarrego minhas coisas e vou andar na aldeia. 

Outra mudança significativa foi o término das obras da nova escola. O prédio, com quatro 

salas de aula, biblioteca, sala de vídeo, sala de informática, cozinha e refeitório, ocupa mais 

de mil metros quadrados em construção. 

O projeto permitirá atender a todos os estudantes da aldeia e em todas as séries. 

Também abrirá vagas para a alfabetização de adultos. O complexo conta com diretor e 

transporte interno para os alunos. Atualmente, os alunos de quinta a oitava séries são 

obrigados a estudar em colégios em Diamante do Oeste, fora da aldeia. Para a mulher do 

cacique, Lorenza Chamorro, tudo vai ficar melhor. 

– Fica melhor, mesmo quando chove eles vão poder ir à aula. Hoje quando chove o 

ônibus não vem buscá-los. 

Por volta das dezessete horas, o cacique, o filho dele Julinho, um agente de saúde e 

mais um rapaz chegam a casa em que estou. Eles instalam o fogão e a geladeira e afirmam 

que posso utilizar. Aproveito a oportunidade e explico o questionário. Eles são os primeiros a 

preencher o formulário. Cada um levou cerca de duas horas para responder às perguntas. 

Mesmo afirmando que dominavam o português, na maioria das perguntas tive de explicar.  

A experiência foi um pré-teste do que viria pela frente. Ao obter a informação de que 

aldeia ainda não dispunha de internet, eu refaço o questionário, reduzindo as questões 

referentes à internet. Junto com a realização do questionário sobre o Mapa de Consumo 

Cultural, realizo as perguntas em profundidade, conforme a seguir, na íntegra. 

 

 

ENTREVISTA I 

 

“Se a gente se casar e separar o tempo todo, a gente encontra uma última flor que tem 

lá no fundo, e a gente se separa de nova, aí não tem mais outra flor.” – índio Aleixo Bogado. 
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Eram nove horas e trinta minutos do dia 10 de setembro quando chegamos à casa do 

seu Aleixo Bogado, cento e quinze anos. Ele é o índio mais velho da aldeia Tekoha Añetete, e 

não há também registro de outros com idade superior nas tribos do Paraná. Naquele momento, 

utilizando um balde de cor azul, ele colocava água em uma das cinco mudas de erva-mate. A 

planta demora cinco anos para produzir folhas. Daí, pode-se deduzir que o seu Aleixo aposta 

em um futuro longo ainda.  

A erva-mate é símbolo de saúde e fé na aldeia. No ritual do Ano Novo, quando 

acontecem os batizados (ikarai) das crianças e dos alimentos, a planta é um dos elementos 

principais consagrados. Os índios homens se apresentam na Casa de Reza (Opy) carregando 

os galhos.  

Cada muda da planta estava coberta com ramos de ervas daninha que o centenário 

havia capinado – o modo natural de proteger a plantinha do sol. No entorno da casa, como 

narrado no Diário de Campo259, o plantio de milho cerca o local. As batatas, melancia e 

quiabo haviam sido devastados pela geada do final de agosto, motivo também que fazia com 

que seu Aleixo reforçasse a cobertura da erva-mate.  

A entrevista foi traduzida pela índia Graciela Alves, dezessete anos, e filmada pelo 

índio Inácio Alves, doze anos. Durante a conversa de cinquenta minutos, um misto de alegria 

e reflexão cercou o ambiente. Como presente (regalo), Aleixo pediu comida. Apesar de 

esperar por outra coisa, entendi a veemência do apelo, quando, ao final da tarde, retornei com 

uma caixa de alimentos, entre eles peito de frango, por entender que a ausência de dentes 

dificultaria o processo. 

O velho índio estava sentado na �varanda� da casa, tomando tererê com um dos 

filhos. O senhor, ao ver-me, levantou-se e veio ao encontro. Coloquei o alimento sobre um 

banco, e, ele, batia com as mãos e repetia: “lindo, lindo”. Com os pés enfiados nas sandálias 

estilo ‘franciscana’, dava pequenos pulinhos, era uma crianças animada com o regalo. 

Ao levar o mantimento para a cozinha da casa, percebi a urgência. Sobre uma 

pequena mesinha havia uma bandeja de palha, e, no interior onde deveria repousar alimentos, 

apenas um martelo, nada mais. Nas prateleiras, a marca que há muito nada era colocado lá. A 

realidade ali denunciava que, ao contrário do já escrito e também dito sobre a necessidade de 

respeitar os xamói (velhos) da tribo, isso já não existia mais. 

                                                            
259 Diário de Campo realizado entre os dias 31 de dezembro de 2007 e 7 de janeiro de 2008, como primeira etapa 

do projeto de pesquisa. 
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Seu Aleixo está apenas no discurso das autoridades da aldeia “como o índio mais 

velho da tribo”. Na prática, ele é um velho esquecido na cabana perto de uma Opy que 

ninguém frequenta, vivendo de lembranças que serão enterradas com ele. A seguir, a 

entrevista em profundidade com seu Aleixo Bogado, cento e quinze anos. 

 

Pergunta – O senhor está contente? 

Índio Aleixo Bogado – Sim, eu estou. 

Pergunta - Onde o senhor morava antes da aldeia Tekoha? 

Bogado – Eu morei na aldeia Jacutinga, por 14 anos. Eu sempre luto pela terra. Eu sou puro 

índio Guarani.  

Pergunta – Por que o senhor luta para essa terra? 

Bogado – Porque eu sou puro índio. Porque, antigamente, tinha só três ou quatro casas, mas 

agora nós estamos todos espalhados por todos os lugares. Antigamente, os caciques da aldeia, 

sem comunidades saberem, eles vendiam as terras para os brancos de volta. 

Pergunta – Antes de o senhor morar aqui, onde havia morado? 

Bogado – Não é como vocês brancos, que é a nossa religião. Toda a quarta-feira, a gente se 

reúne entre as famílias dos pajés para rezar e dançar, que é costume dos indígenas. Se isso 

acabar, como que a gente vai viver, e o que aconteceria se os pajés desistissem? Depois que 

saí da Jacutinga, eu morei em São Miguel do Iguaçu, na Ocoy.  

Pergunta – Quando começou a formação do Lago de Itaipu, o senhor estava na 

Jacutinga? 

Bogado – A Itaipu comprou essa área para nós após a gente morar na Jacutinga e no Ocoy. 

Pergunta – O senhor já morou no meio do mato?  

Bogado – Sim. 

Pergunta – Como era? 

Bogado – Eu saía para caçar. 

Pergunta – O que o senhor caçava? 

Bogado – Tatu, cateto, mas os bichos são do mato. 

Pergunta – O senhor chegou a ver uma onça? 

Bogado – Tinha bastante onça. 

Pergunta – O senhor chegou a pegar alguma? 

Bogado – Sim. 

Pergunta – Qual a diferença de morar no mato e, hoje, aqui na aldeia Tekoha? 
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Bogado – Aqui, morando aqui, quando saio para caçar, às vezes não acho muitos bichos.  

Pergunta – O senhor gosta de morar nessa casa? 

Antes de responder, ele pensa muito. 

Bogado – Sim. 

Pergunta – O senhor gostava mais daquela coberta com capim e palha? 

Ele ri e diz: 

Bogado – Só tem essa mesma. Eu só tenho essa mesma porque eu moro sozinho e não tenho 

mulher. Eu não quero mais mulher, eu quero morar sozinho. 

Pergunta – Por quê? 

Bogado – Porque elas não querem vir. 

Pergunta – E por que elas não querem mais morar com o senhor? 

Bogado – Se quiser vir, eu trago, mas, se não quiser, eu não trago. 

Pergunta – Quantas mulheres o senhor já teve? 

Primeiro ele conta o número de filhos para saber quantas mulheres. O número final soma 27. 

Bogado – Eu tive três mulheres. 

Pergunta – O senhor casou com que idade? 

Bogado – Eu tinha 18 anos. 

Pergunta – O senhor morava no meio do mato quando casou? 

Bogado – Eu morava no Paraguai. Depois eu vim para o Brasil porque gosto mais daqui. 

Pergunta – O senhor, quando era pequeno, já andava com roupas? 

Bogado – Sim. 

Pergunta – O senhor lembra-se dos seus avós? 

Bogado – Eu lembro deles quando eu morava lá em Jacutinga. Alguém veio e os matou. A 

partir disso, não sei mais nada. 

Pergunta – E dos seus pais: mãe e pai? 

Bogado – O nome do meu pai era Severo, não lembro o nome da mãe. Sempre lembro deles, 

assim tenho força de viver tantos anos, até agora. 

Pergunta – Com quantos anos os seus pais morreram? 

Bogado – Com 40 anos.  

Pergunta – A que o senhor atribui o fato de estar com 115 anos? 

Ele ri muito, parecia esperar pela pergunta. 

Bogado – Eu não coloco na minha cabeça o fato de ter essa idade. Eu penso em viver apenas 

porque ainda tenho filhos e filhas. 
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Pergunta – Onde estão os seus filhos? 

Bogado – O meu filho mora aqui perto. 

Pergunta – O neto do senhor é o marido dessa moça que se chama Graciela. O senhor 

sabe disso? 

Ele olha para a menina, que é minha tradutora, e parece surpreso e feliz. 

Bogado – Eu não sabia. Qual dos meus netos?  

Respondo – O nome dele é Gelson. 

Bogado – Ah! Aquele que morava comigo. 

Respondo – Sim, aquele. Eles ainda não têm filhos e já estão casados há um ano. 

Ele ri antes de responder. O corpo miúdo parece ainda mais frágil. 

Bogado – Eu vou falar uma coisa: casar é uma coisa, a gente tem de casar só uma vez. Se a 

gente casar, tem de respeitar. Não sair assim, para ver uma pessoa mais bonita e já briga. 

Pergunta – O que o senhor acha dos casamentos de hoje, onde as pessoas se separam o 

tempo todo? 

Bogado – É por isso mesmo que a gente tem de pensar antes de casar. Se a gente se casar e 

separar o tempo todo, a gente encontra uma última flor que tem lá no fundo, e a gente se 

separa de nova, aí não tem mais outra flor. 

Todos aplaudem a fala do seu Aleixo: Graciela, Inácio, Rosalina e eu. Ele ri, está à vontade, e 

nesse momento percebo que ele volta a sentir-se com a real importância que detinham os 

velhos (xamói) na tribo. 

Pergunta – Por que o senhor não tem TV? 

Bogado – Porque eu durmo mais tranquilo. Eu não preciso de televisão.  

Pergunta – O senhor ouve rádio?  

Bogado – O rádio gasta muita energia, ouço só às vezes, mas não todo o dia. 

Pergunta – Estou vendo pés de laranja, batatas e melancia. Por que o senhor ainda 

planta esses alimentos ao invés de comprar? 

Bogado – Às vezes tenho dificuldade de achar um dinheiro e eu sou um senhor de idade. 

Então, se eu planto, eu tenho o que comer. 

Pergunta – O que o senhor quer de presente para eu trazer para o senhor? 

Bogado – Eu quero alimento, qualquer coisa para comer. Eu não recuso nenhuma ajuda de 

comida. Pode trazer o que você quiser, mas que dê para comer. 

Pergunta – O senhor estava molhando umas plantas quando chegamos. O que era? 

Bogado – É erva-mate. 
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Pergunta – Por que planta erva-mate? 

Bogado – Porque precisa, e às vezes eu não tenho como comprar. 

Pergunta – O senhor cobre as mudas com galhos das ervas daninhas que carpiu. Por que 

faz isso? 

Bogado – É para fazer sombra, sombra. 

Pergunta – A geada matou algum alimento? 

Bogado – Sim, batata e melancia. 

Pergunta – O que o senhor acha da cidade grande? 

Bogado – Eu sou vou para cidade grande para receber a minha aposentadoria. 

Pergunta – O senhor gosta da cidade grande? 

Bogado – Eu gosto. 

Pergunta – O senhor já participou de alguma guerra? 

Bogado – Não. 

Pergunta – O senhor já foi operado, fez alguma cirurgia? 

Ele ri muito e se toca no corpo, antecipando a resposta. 

Bogado – Não, nunca, e eu tenho medo de cirurgia. 

 

 

ENTREVISTA II 

 
Hoje tudo é diferente por causo que a gente já se acostumou a comer muita coisa do 
português: pão, arroz, sal... Antigamente não existia nem sal e a gente não sabia o 
que era pão. Hoje já sabemos disso, tudo é diferente. A gente está usando roupa e 
calçados. Eu acho que pelo que vejo vai ser muito difícil a gente voltar no mesmo 
sistema de antigamente. (Pajé da Aldeia Tekoha Añetete, Luiz Carlos Coronel, nome 
de batismo Guaray – significado Sol) 

 

O tempo por volta das quinze horas de quarta-feira, dia 10 de setembro, ameaçava 

chuva. O sol ardia em seus quase vinte e cinco graus, apesar de a semana ter começado com 

temperaturas de cinco graus ao amanhecer. A decisão de entrevistar em profundidade o pajé 

Luiz Carlos Coronel, 59, aconteceu durante a viagem à Foz do Iguaçu com os alunos, um dia 

antes. Sua resposta a pergunta sobre a imagem dos índios na vitrine do Ecomuseu de Itaipu, 

alertavam para um universo que deveria ser explorado.  

Ao chegar ao casebre, a sensação era de estar pisando na “Terra de Robinson 

Crusoé”. A �casa� foi erguida com galhos de árvores e coberta com capim e palha de milho, 



252 

 

 

e as paredes, agarradas em restos de lona e taquaras, tinham como escudo uma faixa de mata, 

isolando o morador do resto dos mil e setecentos hectares da aldeia. Dentro da casa não havia 

nada, nenhum móvel, nenhum eletrodoméstico, nada, apenas as paredes e o telhado de capim. 

Coronel estava terminando de colher a safra de milho. Eram aproximadamente sessenta sacas 

do alimento que estavam sendo estocadas embaixo de uma lona preta para evitar umidade e o 

ataque de animais, especialmente de galinhas e de patos. Os grãos serviriam para fazer canjica 

e bebida. Vestido com uma camisa preta, longa e larga, e calça do mesmo tecido, ele estava 

suado e as palhas e o pó do milho estava acumulados na pele molhada do pescoço. 

A sensação de ver aquele pó ali me trazia desconforto. Com os ombros levemente 

curvados para frente, ele carregava no semblante aquele mesmo olhar, observado pela 

primeira vez durante a viagem. Na frente da casa, em uma espécie de �mesa vazada�, por ter 

sido construída com ramos de árvores separados por cerca de cinco centímetros, havia vários 

utensílios de cozinha, entre eles uma panela preta. 

Dentro da panela, um peixe frito estava espetado com um ferrinho que o mantinha 

suspenso. No fundo da panela, o óleo era o resultado da fritura do peixinho e que seria usado 

para outros alimentos. Meu olhar faz com que o pajé explique: “a gente só usa óleo do peixe, 

nada mais”. 

Próximo da entrada da casa, o fogão, que se resumia a quatro troncos de lenha 

acesos. O calor das brasas e a fumaça ajudavam a manter longe os animais domésticos. Nada 

ali denunciava a presença de banheiro. Não havia também luz elétrica, apesar de a rede passar 

pela propriedade para abastecer a vizinhança. Uma torneira denunciava a presença de água 

encanada. A clareira aberta na mata era de cerca de cinquenta metros quadrados, o resto era 

vegetação fechada, fazendo com que o calor fosse amenizado. O canto de pássaros era o único 

ruído no local. 

A mulher do pajé chamava a atenção pela beleza. Cabelos negros e longos e a pele 

perfeita. Os dentes brancos iluminaram o rosto quando ela riu para o comentário: “a senhora é 

muito bonita”. Durante a entrevista com o pajé, ela continuou a tirar a palha do milho, 

acompanhada da filha de treze anos e de um menino de cerca de quatro anos.  

 

Pergunta – Onde o senhor morava antes de vir para a Tekoha Añetete? 

Coronel – Eu morava na aldeia do Pinhal, no município de Nova Laranjeira. Agora eu nasci 

na Jacutinga, perto de Foz. Quando eu tinha cerca de dois anos, o meu pai se mudou para 
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Laranjeiras, o tal do Pinhal. Lá nós moramos na base de 27 anos. Depois faleceu a minha mãe, 

quando eu tinha 27 anos. Ela morreu com 43 anos. 

Pergunta – De que morreu sua mãe? 

Coronel – Um tipo de doença assim, né, que matou ela. Eu tava bem lá na aldeia, mas daí 

parece que a falecida mãe fez uma coisa ruim assim na pessoa, e daí a gente procura outro 

lugar para ver se fica mais tranquilo, e foi por isso que eu saí de lá e vim na aldeia do Ocoy. 

Aqui fiquei um mês mais ou menos, e daí comecei a passar, porque naquele tempo a turma 

tava lutando para ter essa aldeia. Eu me lembro que foi muito bem ali em Paraná-Porã, perto 

de Foz, onde fiquei dois meses. 

Pergunta – E aqui na Tekoha há quanto tempo o senhor está?  

Coronel – Estou há uns sete anos mais ou menos. Eu fiquei aqui um ano e sai e depois voltei 

aqui de novo. 

Pergunta – O que faz com que o senhor saia e volte aqui? 

Coronel – É que a gente parece que se acostuma em um lugar e a gente fica por ali e começa 

a ver que fica ruim para lá e aí volta de novo para cá. 

Pergunta – Como era essa coisa que o senhor sentiu quando a sua mãe morreu? 

Coronel – Era ruim assim. Parece que não ficava bem no lugar e a gente acha falta da mãe 

assim. 

Pergunta – Quanto tempo após a morte da sua mãe que o senhor começou a não se 

sentir bem? 

Coronel – Foi após umas duas semanas da morte dela que começou a me atacar aquela coisa 

ruim assim.  Ficar lá parece que não dava. A gente começava a se lembrar e não dava para 

ficar. Não sei como explicar bem, mas foi por isso que eu resolvi sair de lá com a família e 

tudo e vim para cá. 

Pergunta – Hoje o senhor é um pajé? 

Coronel – Sim. 

Pergunta – O que é ser um pajé? 

Coronel – O pajé é para fazer curativos com orações quando a pessoa está ruim. Temos duas 

formas de fazer, que é com a oração e com o cachimbo. 

Pergunta – A oração do cachimbo, quando o senhor usa? 

Coronel – O cachimbo eu uso quando estou na casa de reza (Opy) e chega a pessoa doente, eu 

veja que ela não está bem. Então eu pego o cachimbo e através do Deus (Nhanderu), então a 

força de Nhanderu faz a pessoa ficar boa, forte de novo. 
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Pergunta – Por que o uso da fumaça? 

Coronel – A fumaça é para doença na terra, que são os vários tipos. Os brancos usam do jeito 

deles para a cura, e os pajés usam a fumaça e o cachimbo é o símbolo do Deus.  

Pergunta – E quando utiliza a reza para curar? 

Coronel – A reza é por meio do violão, do chocalho e através do chocalho que reza. Nessa 

reza a gente pede para a pessoa viver bem. Para a pessoa não maltratar outra pessoa nem a 

própria família.  

Pergunta – Como a aldeia escolhe o pajé? 

Coronel – A aldeia não escolhe o pajé. O pajé é como os portugueses que têm o padre, então 

ele estuda para padre. A mesma coisa é para ser pajé, ele estuda sobre Nhanderu-tupã.  

Pergunta – O que estuda para ser pajé? 

Coronel – Para pajé é pela sabedoria. Eu nunca fui para a escola, nunca pisei lá. Quando eu 

fiz 12 anos era para eu estudar, mas a escola ficava longe 20 quilômetros da aldeia, mesmo 

assim eu me matriculei para ir e estudar. Na primeira semana de aula a nossa professora 

faleceu e eu nunca mais voltei. Senti as mesmas coisas que senti quando minha mãe morreu e 

nunca mais voltei. Ela era portuguesa e morreu na hora. Não sei nem ler e nem escrever. 

Pergunta – A sua mãe foi enterrada como a tradição Guarani, que é colocar dentro de 

uma cerâmica na posição de feto, ou no costume branco? 

Ver imagens nos DVDs anexos de como era o enterramento dos Guarani. 

Coronel – Ela foi enterrada quase no costume branco, mas só que os brancos usam caixão de 

madeira e nós enterramos em um caixão feito de taquara. Nós fizemos uma espécie de cesto e 

enrolamos o corpo em um pano e colocamos ela dentro. A gente cantou cantigas durante o 

enterro. 

Pergunta – Hoje aqui na vida do senhor o que é igual à antigamente? 

Coronel – Pela morte ou pela vida. 

Pergunta – Vamos começar pela morte? 

Coronel – Para mim não é diferente, eu já participei de enterro de pessoas ali no cemitério 

que fica logo ali adiante. Até que nós ajudamos a fazer a sepultura, e não é diferente das 

outras aldeias. É tudo igual. 

Pergunta – E na comida, o que é diferente de antigamente? 

Coronel – Tudo. Hoje tudo é diferente por causo que a gente já se acostumou a comer muita 

coisa do português: pão, arroz, sal... Antigamente não existia nem sal e a gente não sabia o 

que era pão. Hoje já sabemos disso, tudo é diferente. A gente está usando roupa e calçados. 
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Eu acho que pelo que vejo vai ser muito difícil a gente voltar no mesmo sistema de 

antigamente. 

Pergunta – Por que o senhor acha isso? 

Coronel – Porque a gente já fica com tipo vergonha assim. A criança de hoje em dia já não 

quer ficar sem vestir roupa. Ela fica com vergonha até do próprio parente, do próprio pai e a 

mãe. 

Pergunta – O senhor acha que essa vergonha eles ganharam de quem? 

Coronel – A gente veste roupa, né, e se não vestir a gente já fica com vergonha.  

Pergunta – Ontem, lá na Itaipu, quando o senhor viu os índios em forma de bonecos na 

vitrine, o senhor disse ter sentido uma dor muito grande. Por quê? 

Coronel – É porque a gente adulto vê aqueles índios no tipo do antigamente, então aquilo já 

parece que vem uma coisa que a gente sente no coração da gente, uma coisa ruim. É o 

antigamente que não existe mais.  

Pergunta – Aqui o senhor vive em uma casa coberta de palha, sem cama, sem fogão, sem 

luz, apesar de a rede elétrica ter aqui na casa do índio ao lado e que também tem casa de 

material como o pajé Lírio. Por que isso? 

Coronel – Antigamente eu tinha uma casa de material, mas eu saí daquela casa. Eu tenho uma 

casa boa aqui na aldeia. 

Pergunta – E por que não mora lá? 

Coronel – Ela fica muito longe para as crianças estudarem. Eu tinha dois piás, hoje estão em 

Guaíra. Ficava ruim para eles, tinham de andar muito. E eles são crianças, não conhecem o 

perigo em um mato assim. Se encontra uma cobra, criança não sabe o que é e vai que 

acontece alguma coisa. As crianças não sabem o que é bicho, então tudo isso ajudou para eu 

vir morar aqui. 

Pergunta – E na idade que os seus filhos têm, o senhor sabia o que era cobra? 

Coronel – Sim, eu sabia. 

Pergunta - E como os seus filhos não sabem? 

Coronel – É porque criança de hoje em dia eles começam a brincar como se não fosse nada e 

as cobras são perigosas. Eu já fui picado duas vezes por cobra. 

Pergunta – O que fez para não morrer? 

Coronel – Não morri porque a gente tem fé em Nhanderu, então é difícil de morrer. 

Pergunta – Foi ao médico? 

Coronel – Não. 
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Pergunta – Como pajé, o senhor tem poder. Esse é o mesmo poder dos pajés de 

antigamente? 

Coronel – Acho que sim. 

Pergunta – Mas e os índios de hoje reconhecem isso? 

Coronel – Tem algum que tem na ideia, no pensamento assim, e eles sabem o que é o pajé, 

mas hoje em dia as piazadas [crianças e adolescentes], para eles a gente não é mais nada, né?  

Pergunta – O que está fazendo para que eles já não vejam esse poder no pajé? 

Coronel – É por falta de a gente educar o filho. 

Pergunta – O senhor acha que a televisão poder ser um dos motivos deste 

distanciamento? 

Coronel – Sim. 

Pergunta – Por que o senhor não tem luz e nem televisão aqui, uma vez que a rede passa 

aqui na frente da sua casa? 

Coronel – É porque esse tipo de TV e esse tipo de luz, como tem muita energia, isso serve 

para atrair os raios enviados por Nhanderu. Ele puxa muito. Se ele estourar acaba tudo. 

Pergunta – E esse raio é o quê, aviso de Tupã? 

Coronel – É porque a gente tá abusando e o Nhanderu vê isso. E se a gente tá abusando, 

então se é Deus e do poder de Deus a gente não se escapa, mas nem, nem um pouquinho. 

Então o que o Deus disse vai acontecer. Então só a pessoa que fala as coisas e eles não 

acontecem, mas com Deus não, ele não é assim o Nhanderu.  

Pergunta – Como é o Nhanderu? 

Coronel – Ele tem força demais. 

Pergunta – O senhor já assistiu TV? 

Coronel – Sim, algumas vezes, quando eu vou nas outras casas, a gente pode olhar assim. Eu 

acho bom assim. 

Pergunta – O senhor gosta, mas não quer ter em casa? 

Coronel – Não. 

Pergunta – E essa casa de reza (Opy), foi o senhor que pediu para construir? 

Coronel – Não. Eles construíram a casa de reza quando eu estava na aldeia do Itamarã. Se 

você quiser, a gente visita a casa para você ver como é.  

Pergunta – Tem um rezador, ou é o pajé que reza na casa? 

Coronel – Eu rezo ali. 

Pergunta – Quando o pajé reza na casa de reza? 
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Coronel – O pajé reza quando são levados os doentes para lá. 

Pergunta – O que o senhor acha da cidade grande? 

Coronel – A cidade grande é boa. Eu falo assim, quando vamos à cidade, nós vemos tanta 

coisa e nós achamos bom o sistema dos portugueses. Ali a gente pode aprender muita coisa. A 

gente vê como é e pode compreender algumas coisas. Se ficar só na aldeia, é difícil de 

entender os trabalhos dos portugueses. 

Pergunta – Se o senhor tivesse que escolher alguma coisa da cidade para trazer para a 

aldeia, o que seria? 

Ele faz um longo silêncio e responde. 

Coronel – Eu traria uma coisa boa. 

Pergunta – O que é bom para o senhor? 

Coronel – Bom é chegar em uma casa e falar para a família o que a gente viu lá na cidade ou 

em qualquer parte. Para mim esse é o bom.  

Pergunta – Esse milho foi plantado aqui? 

Coronel – Sim. 

Pergunta – O que fazem com esse milho? 

Coronel – A gente faz canjica e a gente coloca em um balde como aquele ali e deixamos uns 

dois dias com água e depois começamos a socar para fazer um tipo de bebida para nós 

tomarmos. 

Pergunta – É cachaça? 

Coronel – Não! Eu não sei como chama em português, mas em guarani é cauy, é tipo um 

suco que a crianças também pode tomar. 

Pergunta – Fazem a farinha para fazer polenta? 

Coronel – Fazemos, mas não para isso que você falou. A gente amassa e depois coloca na 

água quente como se fossem bolinhos e vai cuidando até cozinhar bem.  

Pergunta – Na cidade, o senhor compra alimentos como farinha, carne, sal...? 

Coronel – Sim, hoje em dia a gente já se acostumou com as comidas dos brancos. A gente 

pode trazer alguma carne, alguma farinha de trigo, açúcar.  

Pergunta – Como pajé, que tipo de doenças o senhor atende mais? 

Coronel – Febre, dor de cabeça e dor em todo o corpo. 

Pergunta – O senhor sabe quais os motivos que provocam essas doenças? 

Coronel – Tem o tempo da doença na terra. A gente vê os ventos que vêm assim trazendo a 

doença, e esse vento coloca na pessoa a doença. 
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Pergunta – Hoje havia muito vento, que doenças ele pode ter trazido? 

Coronel – Vários tipos, porque hoje em dia a aldeia como está aqui, os fazendeiros, mesmo 

longe daqui, soltam o veneno para a roça e matar bicho, e o vento traz para a aldeia esse 

veneno. A gente fica com dor de cabeça só com esse cheiro de veneno. 

Pergunta – Hoje, o que mais preocupa o senhor? 

Coronel – Olha, é tanta coisa, a gente se preocupa com a criança e o adulto porque hoje em 

dia é tudo muito diferente. 

Pergunta – O seu pai mora onde? 

Coronel – Ele mora em Pinhal, no município de Nova Laranjeiras. 

Pergunta – Durante a formação do lago de Itaipu, o senhor morava na Jacutinga? 

Coronel – Antes disso, sim, eu tinha dois anos. 

Pergunta – O Parque Nacional do Iguaçu tem mais de 65 anos e o senhor tem 59. Os 

seus avós chegaram a morar no Parque? 

Coronel – Acho que a minha avó era de Guaíra, mas não lembro muito bem. 

Pergunta – O senhor não se lembra de nada sobre os seus avôs, deles falando como era 

antigamente? 

Coronel – Não, eu era meio piá.  

 

 

ENTREVISTA III 

 

“Quando eu tinha doze anos, minha mãe me deu um remédio caseiro que era para 

não ter filhos, mas se eu quisesse ter eu tinha de tomar outro para ter filhos, mas eu ainda não 

quero ter filhos”, diz a jovem, Graciela Alvez, dezessete anos, casada há um ano. Ela tem no 

corpo três tatuagens: uma do grupo KLB, a outra com o nome de um homem que não é o do 

marido, e, na coxa esquerda, a tatuagem com o nome da irmã que ela mais gosta. 

A família de Graciela chegou à aldeia quando a índia tinha seis anos. Hoje, aos 

dezessete, ela representa a primeira geração de adolescentes do lugar. Carrega a 

responsabilidade de suceder o legado indígena cada vez mais desconfigurado.  Casada, mora 

com os pais, irmãos, cunhadas e sobrinhos. Um deles, Inácio, de doze anos, refere-se a ela 

como “gorda” devido ao excesso de peso. 

Quando questionada sobre qualquer assunto, inicia as frases com: “olha, eu não me 

incomodo”. Ela fala fluentemente o guarani, português e espanhol. Destaca-se entre o grupo 



259 

 

 

de meninas da mesma idade pelas ideias. Ao contrário da maioria, não quer filhos: “Eu quero 

criar os meus filhos e agora estudando não poderia criar eles”. Usa tatuagens no corpo e diz 

“amar” o Grupo KLB e suas canções melosas sobre garotas maravilhosas e apaixonadas. 

Quer ser professora de história, e a ideia de escrever romances tendo como cenário a 

aldeia faz com que ela se esforce em ir à aula na escola de Diamante do Oeste, onde cursa a 

sexta série. Ela ofereceu-se para me acompanhar na pesquisa, mas tornou-se extremamente 

atenciosa com as entrevistas, principalmente nas traduções. Seu encontro com o sogro, o seu 

Aleixo, foi simbólico. Ali havia uma diferença de quase cem anos entre as duas gerações. 

 

Pergunta – O que você mais gosta de fazer aqui na aldeia? 

Graciela – Eu gosto de tomar banho no rio, pescar, ir no mato. Aquela menina que mora ali, 

ela morava comigo também, quando a gente não era casada. Era só a gente que ia trazer a 

lenha para casa. Ela, eu e a minha irmã íamos no mato para brincar. A gente fazia de tudo. 

Pergunta – E hoje em dia, dá para tomar banho no rio? 

Graciela – Às vezes, porque quando chove o rio fica muito sujo e ele fica grande, cresce, por 

isso quando chove não dá para tomar banho. 

Pergunta – Fora tomar banho no rio, o que mais você gosta de fazer? 

Graciela – Eu gosto de passear nos amigos. 

Pergunta – E você gosta de ir na cidade? 

Graciela – Eu gosto de ir, mas é para estudar, não para passear. 

Pergunta – E se fosse para morar na cidade? 

Graciela – Não eu não gostaria. 

Pergunta – Nunca pensou em morar na cidade? 

Graciela – Nunca pensei. 

Pergunta – A maioria das meninas índias da sua idade conta que gostam de ir à cidade 

para ver o shopping, de ir ao cinema, andar de carro. Por que que você não tem essa 

vontade? 

Graciela – Não, eu sempre digo que dinheiro não é tudo. Tem o costume de vocês, das 

meninas brancas de gostar do shopping. Então aqui na aldeia as meninas gostam de ir. 

Pergunta – E agora casada não vai mais? 

Graciela – Sim, às vezes a gente combina de ir pescar com ela. 

Pergunta – Você casou com que idade? 

Graciela – Com 16 anos. 
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Pergunta – Vou perguntar, mas, se você se sentir incomodada, não precisa responder. 

Para não termos filhos tomamos anticoncepcional, usamos camisinha. Você faz isso? 

Graciela – Não. 

Pergunta – Como você faz para evitar filhos? 

Graciela – Quando eu tinha 12 anos minha mãe me deu um remédio caseiro que era para não 

ter filhos, mas se eu quisesse ter eu tinha de tomar outro para ter filhos, mas eu ainda não 

quero ter filhos. 

Pergunta – Você lembra como era esse remédio? 

Graciela – Não. 

Pergunta – Hoje você tem 17 anos e ontem você disse que não pensa em ter filhos. Por 

que tomou essa decisão? 

Graciela – É assim, eu estudo e penso em trabalhar também, mas ter filhos não, não agora. Se 

eu estudar e o pai trabalhar, quem vai cuidar do meu filho, assim não vai dar. 

Pergunta – E o que o seu marido acha de você não querer filhos, já que o costume 

indígena é ter filhos logo após o casamento? 

Graciela – Ele não fala nada assim. Ele acha estranho, mas essa é minha vontade, então vai 

fazer o quê? 

Pergunta – E a sua mãe? 

Graciela – Ela só pergunta por que eu não quero ter filhos logo, só isso. 

Pergunta – Como você teve essa idéia de não querer filhos agora e a percepção de que 

você quer criá-los? 

Graciela – Vou dizer uma coisa: eu gosto muito de criança, eu quero ter filhos, mas eu não 

quero ter para outro criar. 

Pergunta – Você mora com a sua mãe. Você gostaria de ter uma casa só sua e com seu 

marido? 

Graciela – Eu tenho uma casa, mas emprestei para a minha irmã, que tem um filho e o 

marido dela. Eu irei para lá quando ela for para outra casa. 

Pergunta – O que você pretende fazer quando terminar o segundo grau? 

Graciela – Eu quero ser professora de história. 

Pergunta – Você disse que gosta de escrever. O que tem escrito ultimamente? 

Graciela – Escrevi muitas histórias aqui da aldeia. Sei que tem histórias boas para serem 

contadas dos moradores daqui. O que eu havia escrito eu acabei perdendo. 

Pergunta – Eu vi que você tem tatuagens. Essa é do Grupo KLB? 
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Graciela – Sim, eu gosto deles, mas não gosto que as pessoas vejam essa tatuagem. 

Pergunta – É para sempre? 

Graciela – Sim. 

Pergunta – E aquela outra no braço esquerdo que está escrito YAM é o quê? 

Graciela – É o nome de alguém. 

Pergunta – E o marido sabe de quem é esse nome? 

Graciela – Não, mas é dos amigos. 

Ela fica sem jeito e olha para o sobrinho, que filma a entrevista e ri. 

Pergunta – Com que idade você fez a tatuagem? 

Graciela – Com 16 anos. 

Pergunta – Você fez aqui na aldeia? 

Graciela – Sim, foi o meu tio quem fez com uma maquininha. 

Pergunta – E doeu? 

Graciela – Um pouco. 

Pergunta – O que os teus pais disseram quando viram a tatuagem? 

Graciela – Disseram que eu era louca e “por que você fez isso?”, mas eu respondi que queria 

fazer. Eu gosto muito de usar esses nomes e por isso mandei fazer. 

Pergunta – Tem mais alguma ou são essas duas?  

Graciela – Só essas duas.  

Ela responde sem jeito, e eu insisto.  

Pergunta – Será que são só essas duas mesmo? 

Graciela – Tem mais essa aqui na coxa. 

Pergunta – O que está escrito ali? 

Graciela – Eliana, o nome da minha irmã. 

Pergunta – Por que o nome dela? 

Graciela – Por que eu gosto mais dela. A gente conversa mais. 

Pergunta – Como é viver aqui na aldeia sem loja, sem shopping e sabendo que tem tanta 

coisa lá fora? 

Graciela – A gente sabe que tem muita coisa lá fora e aqui na aldeia não tem nada, mas eu 

não me incomodo com isso. Eu gosto do que eu tenho. Se eu tiver, eu compro, mas, se não 

tiver, eu não compro. Não me incomodo de saber que na cidade tem mais coisa do que aqui na 

aldeia. 
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Pergunta – O que você acha de aqui na aldeia não ter professores índios, médicos, 

motoristas, enfim, todo o trabalho é feito por brancos? 

Graciela – Eu acho que essa aldeia é nova, tem sete ou oito anos [são onze], mas até agora 

tem um monte de pessoa estudando, mas eles não continuam, então dá problema. Se tivessem 

estudado até o fim, podia substituir os de fora que trabalham aqui. Aqui já não teria mais 

branco. Muitos diziam que voltarão para a escola após conseguir trabalho, mas se quisessem 

trabalhar não tinham parado de estudar. Você perguntou na folha que eu preenchi o que eu 

gostaria que tivesse aqui na aldeia e que não tem, então eu disse que era uma professora 

indígena.  

Pergunta – Quando você foi batizada, além do nome de registro, você recebeu o nome do 

pajé que é da tradição. Por que esse costume? 

Graciela – Os pajés falam que tem que ter. Quando uma criança nasce após fazer dois ou três 

anos ela é batizada sem o nome, os pajés falam que precisa colocar o nome indígena para ela 

melhorar. 

Pergunta – Hoje quando você assiste à televisão e percebe que ela traz um universo que 

não é indígena, o que você pensa?  

Graciela – Como assim? 

Pergunta – Tanto a novela como os programas não focam o índio diretamente e nem têm 

o índio como elemento principal, apesar da grande população indígena? 

Graciela – Eu não me incomodo de assistir TV e não ver os índios. 

Pergunta – Mas você gostaria de ver o índio mais presente e com maior autoridade?  

Graciela – Eu gostaria de ver, mas... 

Pergunta – Foi você que respondeu o questionário e escreveu que quando o índio 

aparece na TV ele é representado como sendo “burro”? 

Graciela – Não é como burro, mas às vezes eu acho isso, nas novelas eles protagonizam os 

índios e às vezes eles fazem uma coisa que os índios não fazem. 

Pergunta – Por que você acha que eles colocam o índio assim? 

Graciela – É por falta de conhecimento. Porque que eles não vão conhecer mais antes de 

fazer essas coisas, porque a gente assiste e gosta da novela, mas ofende os índios. 

Pergunta – Quando você vai à escola na cidade, como as pessoas tratam você? 

Graciela – Daqui de Diamante do Oeste eu não tenho o que falar, mas, de São Miguel, eles 

olham os índios passando e parecem que não gostam da gente, e eu também não gosto muito 

deles.  
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Pergunta – Será que eles não gostam ou eles não conhecem? 

Graciela – Os dois, né? Às vezes eles não gostam e às vezes não conhecem os índios. 

 

 

ENTREVISTA IV 

 

“No passado, o meu avô falava que o colar do índio era o seu CPF, o cocar era a 

Identidade, a pulseira, a Carteira de Trabalho e a mata era nossa Bandeira. Hoje isso não vale 

mais nada.” – Lorenza Chamorro, nome de batismo Arapoty – significa Céu Florido 

O posto de mulher do cacique deu novo “brilho” à Lorenza Chamorro, trinta e quatro 

anos. Em janeiro, quando estive na aldeia pela primeira vez, ela foi a protagonista do pedido 

para que eu escrevesse uma carta ao programa Domingo Legal, do SBT. Seu desejo era 

receber presentes como ‘símbolo de afeto’ por não ter conhecido o próprio pai. 

Agora ela conta ter em casa CDs e DVDs com música e danças indígenas para ouvir 

com os filhos. “Criança, de tanto ouvir, acaba gostando”. Verdade ou não, mas todas as vezes 

em que estive na casa dela o som era indígena. Dona Lorenza também não parece mais 

acanhada, simples, discreta. Ao contrário, na ausência do marido, ela acompanha a 

distribuição de cestas básicas, ajuda a carregar os pacotes com sessenta quilos, decide sobre 

viagens, faz reuniões e viaja sempre que necessário para representar a aldeia. 

Como mulher do professor, o cacique João Alves, ela diz que ele deve continuar a ser 

professor pelo salário, mas também deve ser o cacique pela “liderança que é ser cacique, cujo 

cargo não é remunerado”. Ao contrário dos demais moradores, ela fez questão de contar os 

motivos que teriam ‘derrubado’ o cunhado do cargo de cacique. “Aqui na aldeia é assim: não 

trabalha para os moradores, tem de sair. O Luciano vivia nervoso, não tinha paciência, então 

nos reunimos e a comunidade votou para ele sair”. Em janeiro, dona Lorenza costumava 

passar as tardes com dona Santa, a mulher do então cacique, fato que não ocorreu nenhuma 

vez durante entre os dias oito e quatorze, quando permaneci na aldeia. 

 

Pergunta – O que acontece com a criança se ela não receber o nome indígena? 

Lorenza – Sem o nome indígena ela não tem saúde.  

Pergunta – Hoje ainda é mantido esse costume na hora de batizar as crianças? 

Lorenza – Sim, ainda é mantido. 
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Pergunta – Além do nome, hoje, o que é mantido como tradição da tribo na educação, 

por exemplo? 

Lorenza – O pajé na casa de reza dá conselhos de como tem que ser. 

Pergunta – E os pais, eles seguem esse conselho? 

Lorenza – Sim, eles seguem. 

Pergunta – E se não seguir? 

Lorenza – Seguem sim, a gente grava tudo na cabeça o que o pajé fala. 

Pergunta – Os teus filhos têm o nome indígena? 

Lorenza – Sim, são três meninas e dois rapazes.   A Michele, 15, “Taquarajú”, que significa 

que ela dança com a taquara na casa de reza. A  Franciele, 11, “Taquarapony”, que significa 

que  ela está seguindo adiante. O Julinho, 27, “Maracã”, que significa o chocalho que balança, 

representando alegria. O Marcelo, 20, “Jocupeju”, quando o pajé foi escolher o nome, a 

criança se recusou o nome indígena, então ficou como a recusa de pajé. A Gabriele, 6, 

Taquarasapã, ela significa neblina, aquele chuvisco antes da chuva. Eu tive mais dois, mas um 

morreu aos 10 anos após ser atingido por um pedaço de telha na cabeça. Ele estava brincando 

com amiguinhos e a telha bateu bem aqui. [Ela mostra a região da nuca]. Ele morreu na hora. 

Depois, uma menina de um ano que ficou doente e também morreu. 

Pergunta – A senhora os enterrou onde? Isso se a senhora quiser falar sobre o assunto. 

Lorenza – A gente enterrou ali no cemitério adiante. O índio Francisco é nosso compadre, 

porque ele ajudou muito na hora de enterrar, então ele ficou nosso compadre. 

Pergunta – Antigamente eram feitas urnas de cerâmica e o corpo era enterrado lá 

dentro na posição de feto. Foi assim também com os seus filhos? 

Lorenza – Antigamente era assim, mas agora a gente não faz mais porque não tem mais a 

cerâmica. Agora usamos como o branco, dentro de um caixão. 

Pergunta – Na religião católica, diz-se que quando alguém morre vai para o céu. E os 

índios como é? 

Lorenza – A gente, quando morre, se não tiver pecado, é recebido por Nhanderu, senão volta 

para a terra e não é mais recebido por Nhanderu. Às vezes a gente houve vozes de noite e por 

aí, são das pessoas que voltaram. São as almas perdidas. 

Pergunta – Para não ser recebido por Nhanderu, a pessoa tem de ter feito o quê? 

Lorenza – Tem de ter muito pecado, que é fazer mal para o outro, para o parente. 

Pergunta – Como é criar cinco filhos tão perto da cidade? 

Lorenza – Eu não deixo eles saírem sozinhos, nem filho ou filha.  
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Pergunta – Elas vão na aula na cidade, e o Julinho é auxiliar de enfermagem e viaja com 

a Funasa para outras cidades até? 

Lorenza – Eu dou conselho e digo que se você vai para fora da aldeia tem que ter respeito e o 

branco tem de dar respeito para você. Tem que ser assim. 

Pergunta – E quando elas vão à cidade e veem tal roupa para comprar, o que a senhora 

diz? 

Lorenza – Quando eles veem, eles já querem as coisas do branco, mas eu digo que não posso 

comprar porque é muito caro. A gente não tem dinheiro para comprar, daí eles compreendem 

e não falam nada para nós. 

Pergunta – E se elas insistem com um brinco, por exemplo? 

Lorenza – Não, a gente diz que não pode. 

Pergunta – E você, Lorenza, gosta de morar aqui na aldeia? 

Lorenza – Sim, porque na cidade eu não gosto, porque tem muito barulho e não dá para 

escutar Nhanderu. 

Pergunta – E quando Nhanderu fala? 

Lorenza – Você tem que pensar nele e ter ele no coração, que aí você escuta muita coisa, 

música até, ele se abaixa para a gente ouvir. 

Pergunta – Uma das suas filhas já está com 15 anos, a senhora gostaria que ela se 

casasse com essa idade? 

Lorenza – Não, eu já falei para ela. Já disse que casar não é fácil e nem criar filhos é fácil. A 

noite não dorme bem se tiver criança, se a criança fica doente a gente tem de levar no pajé, 

nem que é chuva ou escuro tem que levar para o pajé benzer a criança. Esse é o costume da 

aldeia. 

Pergunta – A dona Santa está dando chá para as filhas para evitar que elas engravidem. 

A senhora também faz isso? 

Lorenza – Sim. 

Pergunta – Como é esse chá?  

Lorenza – É o mais velho da tribo que dá o chá, para as minhas filhas é a minha mãe. Ela dá 

todo o mês. 

Pergunta – Nos tomamos anticoncepcional receitado pelo médico, mas esse chá dá certo 

mesmo? 

Lorenza – Dá certo, elas nunca tomaram o remédio dos brancos, nunca. 

Pergunta – Se elas casarem, a senhora gostaria que elas morassem com vocês? 
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Lorenza – Sim, imagina, a gente como mãe gostaria, mas se eles não quiserem não tem o que 

fazer. 

Pergunta – Elas já estão namorando? 

Lorenza – Só a mais nova, a Franciele, de 11 anos. A Michele disse que quer estudar. 

Pergunta – Ela namora um índio? 

Lorenza – Sim. 

Pergunta – E se elas viessem a namorar um branco? 

Lorenza – Eu já falei e dou conselho, porque a gente não pode se misturar com o branco, 

porque cada um com sua cultura. Eles não vão mais falar nossa língua e até os filhos não vão 

mais falar nossa língua, além de dar problemas. 

Pergunta – O que a senhora tem mais medo quando o assunto são os filhos? 

Lorenza – Meu maior medo é que eles casem com branco, porque vai tirar o nosso sistema. 

Pergunta – O pajé representa o que para a senhora? 

Lorenza – O pajé é de valor, porque ele cura todo mundo que fica doente. Se você fica 

doente, você vai lá, e ele faz oração para Nhanderu, e no outro dia você fica bom, volta a ficar 

alegre e sorrir.  

Pergunta – A televisão traz uma vida totalmente diferente...? 

Lorenza – Sim, mas a gente não deixa elas assistirem muita TV. 

Pergunta – E há briga? 

Lorenza – Não, a gente controla, mas, como nós temos DVD com reza indígena, a gente 

coloca aquele para eles assistir e eles gostam. 

Pergunta – Se você pudesse colocar programas só indígenas, você colocaria? 

Lorenza – Sim, colocaria. 

Pergunta – Como o índio mostra que é índio hoje em dia? 

Lorenza – O índio tem que se pintar, tirar a roupa para dizer que é índio. As pessoas não 

acreditam mais que é índio por causa da roupa. 

Pergunta – Então, na sua opinião, o índio tem de voltar a andar pelado, é isso? 

Lorenza – Andar pelado não vai dar certo, porque já se acostumou com a roupa, mas tem de 

cuidar para não perder a língua e a cultura. 

Pergunta – A senhora morou na Aldeia Jacutinga, como era? 

Lorenza – A minha mãe me dava comida e eu brincava na casa de reza com os meus amigos. 

Quando a minha mãe ia pescar, ela me levava. Tinha água correndo para baixo. A gente tirava 

de lá peixe e eles eram grandes. 
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Pergunta – E quando começou a chegar a água da represa, o que fizeram? 

Lorenza – Nós saímos de lá e fomos trabalhar em uma fazenda. Ali, a minha tia Izadora 

mandou um papel dizendo que era para a gente voltar, e daí voltamos e ficamos na Jacutinga. 

Então mandaram um caminhão e levaram a gente para a Aldeia do Ocoy e ali que ficamos. Eu 

lembro disso porque tinha 10 anos. 

 

 

ENTREVISTA V 

 

No dia 10, às onze horas, na casa do pajé benzedor, Lírio Chamorro, oitenta e um 

anos, e de Dionísia Chamorro, setenta e um anos, a caminhonete da Funai levava mais um 

índio para o hospital. Em janeiro, o surto de varicela havia atingido os netos que moravam 

com o casal, e uma das netas havia sido vítima de picadas de abelha, também levada para o 

hospital. 

O cargo de pajé curador da aldeia não tem evitado que a família de seu Lírio 

Chamorro fique doente e também escape do atendimento do Posto de Saúde da aldeia e dos 

hospitais da região. No dia 13, às dez horas, a caminhonete da Funasa levava mais um neto 

para o hospital. Ele havia passado a noite com febre e tosse.  

A presença dos agentes parecia incomodar Chamorro, que queria saber 

antecipadamente o que fariam com a criança. A nora de Chamorro parecia também irritada, 

mas era com a insistência do pajé curador. Ao final de uma conversa em guarani, 

intermediada pelo agente, o índio Julinho, o carro deixa a casa com a criança e a mãe no 

interior do automóvel e desaparece na estrada. 

Questionado se estava disposto a conversar, ele respondeu que seria indiferente e que 

sua mulher responderia à maioria das perguntas. Antes de morar na aldeia, Chamorro e a 

mulher Dionísia viviam no Mato Grosso em uma fazenda de gado leiteiro, motivo que fazia 

com que o casal entendesse e falasse fluentemente o português. Mesmo assim, o pajé pouco 

falou. Mostrou-se irônico, preferindo falar em guarani com a mulher. Esta, quando 

questionada sobre a resposta, evitava ser fiel à fala do marido.  

 

Pergunta – Seu Lírio, como é morar aqui na Tekoha? 

Chamorro – Eu moro bem. 

Pergunta – Antes de vir para esta aldeia, onde moraram? 
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Chamorro – A gente tinha outra casa de madeira ali, onde moramos primeiro. 

Pergunta – Dona Dionísia, moraram onde antes de vir para a Tekoha? 

Dionísia – A gente morou na Ocoy e, antes dela, no norte do Mato Grosso. 

Pergunta – Qual era a aldeia no Mato Grosso? 

Dionísia – Não era aldeia, a gente morou em uma fazenda, na fazenda Matovi, na cidade de 

Paranacity. 

Pergunta – O que faziam lá? 

Dionísia – A gente trabalhava na roça, tirava leite e cuidava do gado. 

Pergunta – A última vez que vocês moraram em uma aldeia foi quando eram jovens? 

Dionísia – Não, a gente morou na Ocoy. 

Pergunta – Como é morar aqui? 

Dionísia – É bom. 

Pergunta – Quando eu cheguei aqui em janeiro, o seu João [professor da aldeia e atual 

cacique e casado com a Lorenza, a neta do seu Lírio e da dona Dionísia] me disse que o 

senhor era pajé? 

Chamorro – Hum, hum... 

Dionísia – Não, ele é benzedor 

Pergunta – O que faz um benzedor? 

Chamorro – Cuida das doenças. 

Pergunta – Qual tipo de doenças? 

Dionísia – Toda doença. 

Pergunta – Usa o que para benzer? 

Chamorro – Hum, hum... 

Pergunta – Usa remédio, fumaça para benzer, reza? 

Dionísia – Fumaça. 

Pergunta – Aqui o senhor planta o quê? 

Chamorro – Planta milho, mandioca. 

Pergunta – Tem gado também? 

Dionísia – Sim. 

Pergunta – Quantos, sabe? 

Chamorro – cinco. 

Ele responde após a mulher falar em guarani com ele. 

Dionísia – Tem milho, tem batata. 
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Pergunta – Quando vocês vão para a cidade, compram o quê? 

Chamorro – Lá em Diamante? 

Pergunta – Sim, compram o quê, comida? 

Dionísia – Comida, arroz, feijão, trigo, sal, banha. 

Pergunta – Na fazenda onde moravam, plantavam mais coisas do que aqui? 

Dionísia e Chamorro – Sim, a gente plantava laranja, abacate, manga, mexerica, batata. 

Pergunta – Hoje, para saber o que acontece na cidade, vocês assistem pela TV. Se não 

tivesse a TV, seria como? 

Chamorro – Não sei. 

Pergunta – E, dona Dionísia, se não tivesse a TV, como se informavam? 

Dionísia – Com visita. 

Pergunta – Hoje o que a senhora gosta de fazer? 

Dionísia – Comida, lavar roupa, tudo, queijo... 

Pergunta – E o senhor gosta de fazer o quê? 

Chamorro – Ficar sentado e tomar tererê. 

Pergunta – Esse é esperto, sentar, tomar tererê e assistir TV, não é? 

Chamorro – Sim, e dormir também. 

Digo que se pudesse faria o mesmo, e eles riem, aprovando o modo de vida. 

Pergunta – Os filhos também moram aqui? 

Dionísia – Sim, alguns, e outro nas casas lá embaixo. 

Pergunta – Eles trabalham onde? 

Dionísia – Na roça também. 

Pergunta – Esse ano deu bastante geada, frio, e matou tudo. Estávamos no seu Aleixo, e 

ele disse que matou a melancia, batata... 

Dionísia – Lá matou tudo, mas aqui não. 

Pergunta – Por que não matou aqui? 

Dionísia – Não sei. 

Pergunta – Será que é porque aqui é mais alto? 

Dionísia – Eu acho. 

Pergunta – Quando dá esse tipo de geada e mata tudo, o que vocês fazem? 

Chamorro – Planta de novo. 

Pergunta – Quando vocês vão fazer compra na cidade, as pessoas sabem que vocês são 

índios? 
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Chamorro – Hum, hum... 

Pergunta – E a senhora, dona Dionísia, como é tratada? De forma normal, não fazem 

perguntas? 

Dionísia – Não, nada. 

Pergunta – E, antigamente, perguntavam se eram índios? 

Dionísia – Perguntavam. 

Pergunta – E hoje eles não perguntam mais porque estão acostumados? 

Dionísia – É sim. 

Pergunta – Hoje tá cozinhando o quê? Quando eu vim da outra vez, a senhora estava 

cozinhando um tatu. 

Chamorro – Não tem mais tatu. 

Pergunta – Acho que tem poucos mesmo? 

Dionísia – É. 

 

 

ENTREVISTA DE FOCO 

 

Reunir os jovens índios para a apresentação das matérias sobre o Encontro de 

Culinária Indígena, como sugerido pela banca de qualificação, foi bem inspirador. O convite 

foi feito diretamente para quatro jovens: Inácio, Rosalina, Graciela e Aline. Todos solteiros e 

sem filhos. Também foi convidada pessoalmente a mulher do cacique, Lorenza Chamorro, 

quarenta anos, por ter duas filhas adolescentes, uma de quinze e outra de onze anos. O pedido 

foi feito para que eles convidassem livremente mais sete pessoas, preferencialmente jovens. 

No convite, pedi que evitassem trazer as crianças muito pequenas, expliquei o 

motivo por observar que eles são inquietos, e porque, principalmente, os adultos, quando 

querem evitar conversar ou participar, pegam os pequenos no colo, uma forma de demonstrar 

“ocupação sem culpa”. 

Este detalhe de se agarrar aos filhos também foi registrado fora da aldeia, durante as 

ações de protestos realizados por eles na ocupação do Parque Nacional do Iguaçu, na década 

de 1990. No acampamento, havia cerca de trinta mulheres, dez homens e mais de cinquenta 

crianças. O fato fez com que a Polícia Federal fosse obrigada a montar uma operação de 

desmonte visando a “presença infantil”, sem ser tachada de repressora, violenta, com excesso 

de força, covardia, etc., etc. 
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 O encontro foi marcado para as dezoito horas do dia 12. Junto com a chuva, chegou 

o Inácio como porta-voz dos convidados. “Olha, professora, as pessoas não vão vir se não 

puder trazer as crianças”. Diante do aviso, respondi que todos eram bem vindos. Por volta das 

dezoito horas e dez minutos, havia na casa quinze pessoas de doze a dezessete anos e cerca de 

trinta entre zero e sete anos. 

  Utilizei o computador portátil para exibir as matérias. Expliquei que a tela exigia 

uma posição em que todos pudessem ver, devido ao efeito de sombra proporcionado pelo 

cristal. Utilizei caixas de som para que todos pudessem ouvir. Às dezoito horas e trinta 

minutos iniciou a sessão, após verificar se não havia ninguém do lado externo da casa. Lá, 

apenas um jovem de cerca de uns quinze anos se recusou a entrar. O motivo alegado era que 

sua ex-namorada, a Rosalina, estava lá e ele “sentia vergonha” e também “raiva” pela 

situação. 

Pedi então que ele fosse para casa, explicando que não me sentia confortável em 

saber que ele estava lá. Como observei na aldeia, ignorar ou deixar alguém esperando na 

frente da casa é considerado “desprezo” e sinal de “briga” a ser resolvida. O menino deixou o 

local, mas imediatamente percebi que havia voltado, e continuou até serem servidas bolachas 

e refrigerante ao final do encontro, quando ele não se importou em entrar e participar do 

lanche. 

Durante a exibição, o silêncio foi geral. As crianças riam e cochichavam entre si. Os 

adultos estavam imóveis, atentos a tudo que era mostrado. A luz foi reduzida para permitir 

melhor visibilidade. 

Ao final da exibição e início do debate, o “efeito criança no colo” foi imediato. O 

processo para obtenção das respostas foi lento. Na maioria das vezes eu repetia a resposta 

dada por um dos presentes e então perguntava quem mais concordava ou discordava da 

resposta. A estratégia, apesar de saber que o sim venceria em todas as vezes, era para permitir 

um menor isolamento era eles. 

Apesar de eles estarem sempre juntos, estudarem juntos e, na maioria, serem 

parentes, uma característica foi evidenciada em várias ocasiões: eles são extremamente 

isolados quando estão em grupos, não há nenhuma demonstração de aproximação entre eles. 

Ao contrário, a chegada de dona Lorença, mulher do atual cacique da aldeia, acabou 

provocando mal-estar entre o grupo, já que a maioria dos presentes era da família do ex-

cacique, entre eles Mário, apontado como futuro sucessor do pai. Lorença, em todas as 

respostas de Mário, procurou dar uma versão contrária, fazendo com que o rapaz risse, mas 
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sem contrariar a resposta da mulher do cacique, que é sua tia, por ela ter casado com o irmão 

da mãe de Mário. 

 

Pergunta – O que vocês acharam? 

Resposta – Bom, bom, bom. 

Pergunta – Os índios são assim como na reportagem, onde a repórter mostrou eles 

dançando e vestidos com penas? 

Resposta – Não. A maioria das vezes o índio é emancipado, mas as pessoas nem conhecem 

os índios. Ele [branco] mora pertinho, mas nem sabe que é índio. 

Pergunta – Por que que eles têm essa idéia? 

Resposta – Eles pensam assim, que os índios têm que se vestir assim. Nos livros diz que os 

índios têm que se vestir de penas, de palhas e essas coisas, e quando eles veem um índio 

vestido assim eles pensam que não é índio. Se eu falo “olha, eu sou índio”, eles respondem 

“mas você veste roupas, veste calçado”. Só que hoje os índios se modernizaram junto com os 

brancos. 

Pergunta – Vocês acham que se hoje estivessem ainda vestindo com penas, tanga, 

haveria ainda índios vivos? 

Resposta – Não. Se tivessem sobrado alguns, seriam muito poucos, estariam sendo 

discriminados pelos brancos. Hoje em dia muitos jovens já não dão mais valor do que eles 

veem. 

Pergunta – E, você que toca em uma banda e que levantou, o que você acha? 

A menina fica em silêncio e sai da sala. Ela ri e faz de conta que a pergunta não foi dirigida a 

ela, Sussurra no ouvido de outra menina e ambas riem, mas ninguém traduz o que foi dito. 

Pergunta – E você o que acha? 

A pergunta é dirigida a Cipriano, o rapaz envolvido no episódio da maconha, registrado no 

Diário de campo anexo. 

Resposta – Eu não sei nada. 

Todos riem. 

Pergunta – Você estava na sala durante a matéria sobre a mostra indígena? 

Resposta – Não. 

Apesar de ter estado desde o início, ele nega ter visto. 

Pergunta – Você que vai tocar com a banda em outras cidades, o que as pessoas falam 

quando você diz que é índia? 
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A pergunta é dirigida à menina que retorna à sala. 

Ela ri apenas. 

Pergunta – E você, Graciela, o que acha? 

Resposta – Acho que é como o Mário falou, as pessoas, as meninas, mesmo quando na escola 

falaram que a gente daqui era índio, as meninas não sabiam e nem conheciam o que era índio. 

Pergunta – Ninguém conhece? 

Resposta – Tem gente que conhece, mas nem sempre. 

Pergunta – O que você acha que eles deveriam fazer para conhecer mais? 

Resposta – Tentar vir à aldeia ver. 

Pergunta – Quem mais quer falar alguma coisa? 

Silêncio geral e, após um tempo, a resposta 

Resposta – O índio só é lembrado no dia 19 de abril só... 

Peço silêncio para as crianças, por não conseguir ouvir a resposta.  

Resposta – Fazem festa para todo lado, na escola, na calçada, no pátio, mas e os outros 364 

dias, quando será que se lembram, será que fazem alguma coisa pelos índios? Ou esses outros 

dias usam o índio só para xingar os outros e ofender os outros usando o nome indígena. 

Muitas vezes a pessoa usa a palavra “índio só para xingar os outros” e não se lembra que o 

índio não é um bicho como eles falam. 

Pergunta – Na matéria, tem um menino vestido de palhaço que diz para os estudantes 

que eles vão conhecer alguém que não mora em casas e nem apartamentos: são os índios 

que moram na floresta. Vocês acham que ele está dizendo uma coisa errada? 

Resposta – Isso que ele diz não é mais verdade. Hoje em dia tem índio que mora na cidade. 

Lá em Curitiba mesmo, em São Paulo, a maioria mora na cidade. Então ele fala errado. 

Pergunta – Também mesmo vocês morando aqui na aldeia, vocês já está morando em 

casas. 

Resposta – Sim, já não é mais em uma floresta como ele fala. 

Pergunta – Será que as pessoas têm preguiça para aprender sobre o índio, o que está 

acontecendo? 

Resposta – Acho que o assunto índio não interessa para eles. Para eles não vai dar audiência 

falar sobre o índio. Hoje quem tem mais interesse de aprender sobre os índios são os 

universitários que fazem História. A maioria dos universitários que vem fazer pesquisa aqui é 

porque está fazendo História. Tem um aluno de Toledo e um de Guarapuava que vêm aqui às 
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vezes e fica dois e três dias para fazer pesquisa. Eles fazem História e tem de fazer trabalhos, 

então eles se interessam muito sobre os índios. 

Pergunta – Fora esses estudantes, vem mais alguém de fora para conhecer vocês? 

Resposta – É, algumas entidades vêm para ajudar. Esse Centro Cultural que a gente 

conseguiu construir [local onde eu morei e local da reunião. O prédio está pronto há mais de 

nove meses e era a primeira vez que era usado para uma atividade. No local também deveria 

abrigar artesanato em barro e argila, além das produções de colares e pulseiras, mas nenhuma 

peça havia sido colocada ainda] é resultado de um projeto que fizemos e que foi financiado 

pela Itália, que tem uma entidade em Guarapuava. Fizemos uma parceria com eles que 

fizeram a comunicação e vamos fazendo projetos. 

Pergunta – O que vocês acham de receber ajuda de outros países, como a Itália, que fica 

em outro continente, e aqui o Brasil pouco se interessa pela questão do índio? 

Resposta – É porque eles [Brasil] têm mais interesse financeiro e não pelo valor da cultura de 

cada um. Já os italianos fazem parte deles mesmo se interessar mais pela cultura, então eles 

ajudam os outros a também preservar a cultura. 

Pergunta – Mário, Izabel e quem mais quiser responder, vocês viram que ela (repórter) 

diz que eles [índios] “têm da cultura branca o lápis, mas os traços são da cultura 

Guarani”. Vocês acham que ainda hoje seria possível produzir a tinta para vocês se 

pintarem e as penas sem serem coloridas com Ki-suco? 

Resposta – É possível, sim. 

Pergunta – E o que falta? 

Resposta – É só pegar com os mais velhos, é pegar a informação. Hoje em dia já não tem 

mais esse conhecimento sobre essa técnica que eles usavam. Então só os mais velhos que 

sabem como fazer a tinta, de onde tiravam e quem fazia e quem podia usar. Então só os mais 

velhos mesmo. 

Pergunta – Por que vocês acham que o jovem de hoje não tem mais esse interesse pela 

cultura? 

Resposta – É por causa das escolas que vêm interferindo, não tanto pelo lado negativo, mas 

as crianças vão para a escola e, à tarde, têm de fazem as tarefas, e o pai não tem mais esse 

interesse em ensinar a cultura dele. 

Pergunta – Lucia, você acha que quando o teu bebê nascer o que vai ter de diferente? 

Ela estava grávida de cinco meses e tinha 13 anos. 

Ela ri, não diz nada. 



275 

 

 

Pergunta – E para você, Inácio, o que irá mudar quando o bebê da Lúcia nascer? 

Ele é sobrinho de Lúcia. 

Resposta – Não sei. 

Pergunta – Mário! Quando você fala para as pessoas que você não é índio, o que elas 

dizem? 

Resposta – Elas sempre falam que eu não pareço índio e que eu estou mentindo. Elas dizem 

que eu tinha de ter um vestuário diferente, tipo pena e tal... 

Pergunta – Levanta a mão aqui quem tem vergonha se ser índio? 

Todos ficam calados, nenhum movimento. 

Pergunta – Levanta a mão quem gosta de ser índio? 

Com exceção de Cipriano, todos levantam a mão. As crianças enchem o ambiente de risadas e 

apontam para Cipriano. 

Pergunta – Você não gosta de ser índio? 

Resposta – Não sei. 

Todos riem. 

Pergunta – Por que vocês gostam de ser índios? 

Chamo cada um para responder. 

Resposta – Não sei. 

Pergunta – E você. Maurício? 

Resposta – Para matar pombo. 

Pergunta – E você, Gilmar? 

Ele ri. 

Pergunta – E você, Michele? 

Resposta – Para casar. 

Pergunta – E você, Aline, você quer casar também? 

Resposta – Não, para cantar. 

Pergunta – E você, Lúcia? 

Ela não responde, e Inácio a provoca com a resposta “Ela não sabe”. 

Pergunta – E você, Grasi? 

Resposta – Porque eu gosto. 

Pergunta – E você, Mário? 

Resposta – Eu, gostando ou não gostando, eu nasci índio e tenho que gostar porque eu nasci 

índio. Tenho que gostar do que sou ... 
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O barulho torna a resposta incompreensível, então peço silêncio. 

Pergunta – E você, que é a mulher do Mário? É para poder ter casado com o Mário? 

Digo em tom de brincadeira para a índia, que, desde o momento em que entrou, estava 

totalmente absorvida com o filho nos braços. 

Resposta – Ela olha e cuida do filho. 

Pergunta – O que vocês acham de ter um pajé na aldeia? 

Resposta – Para me curar quando estou doente – reponde uma única menina. 

Pergunta – Quem aqui já foi no pajé quando estava doente? 

A maioria ergue a mão. 

Pergunta – Quando você foi no Pajé...? 

Resposta – Eu tinha febre  

Pergunta – Quem mais tinha febre? 

Resposta – Eu. 

Resposta – Eu. 

Resposta – Levei o meu filho hoje com febre. 

Resposta – Eu, dor de cabeça. 

Pergunta – Você, Maurício, ficou com dor de cabeça porque não conseguiu matar 

nenhum pombo? 

O menino ri, acha graça da lembrança. 

Pergunta – Quem mais teve dor de cabeça? 

Enquanto o grupo pensa, chega dona Lourença, a mãe das duas adolescentes. Ela diz que irá 

levar as filhas na Casa de Reza, mas fica até o final do encontro e também do lanche que é 

servido para os presentes. 

Pergunta – Quem já foi na cidade? 

Resposta - Eu, eu, eu, eu, eu...  

A maioria levanta a mão. 

Pergunta – O que já fizeram lá? 

Resposta – Eu comprei sorvete. 

Pergunta – E o que mais? 

Resposta – Chinelo. 

Pergunta – Alguém mais? 

Eles falam entre eles, mas a resposta é inaudível. 
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Pergunta – Quando vocês veem as coisas que vocês não entendem muito bem, vocês 

conversam com os pais de vocês? 

Resposta – Sim – apenas um sim. 

Pergunta – Quem mais? 

Eles falam em guarani, e peço que falem em português. 

Pergunta – E, dona Lorenza, o que as suas filhas mais conversam com a senhora? 

Resposta – Elas pedem para comprar coisas, mas eu não compro. 

Pergunta – Elas choram? 

Resposta – Não. 

Alguns riem, principalmente as duas adolescentes. 

Pergunta – Todas as noites têm reza e canto na Casa de Reza. Vocês acham que isso 

ajuda a manter a cultura de vocês? 

Respostas – Sim, sim, sim. 

Pergunta – Por quê? 

Resposta – Para aumentar a força? 

Pergunta – E o que mais? 

Resposta – Para ter saúde. 

Resposta (Mário) – É melhor do que ficar na frente da televisão, onde os piazinhos começam 

a brincar com espadas [Ele não usa o que seria esperado, que é flecha, em uma referência 

clara aos desenhos animados, em que a espada é frequente], um começa cutucar o outro e 

começam a brigar. Muitas vezes os pais deixam a criança vendo coisa que não pode na 

televisão ao invés de levar as crianças na casa de reza para dançar e se cansar lá. 

A resposta parece incomodar Lorenza. 

Pergunta – A televisão está presente na casa de vocês. Se vocês pudessem influenciar na 

programação, o que vocês pediriam? 

Resposta (Mário) – Cada programa tem horário próprio, como para as crianças e os adultos, 

só que tem autoridade na casa para dizer o que pode ou não. 

Lorenza balança a cabeça e desaprova. 

Pergunta – Essa autoridade ainda existe? 

Resposta – Eu diria que apenas 30%. 

Pergunta – E você, Lorenza, é mais de 30%, menos de 30%? 

Resposta – Eu penso que depende de cada um. 
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Pergunta – Eu, morando aqui na aldeia, vi que o artesanato é feito pelas mães e avós de 

vocês e o jovem pouco aparece. Por quê? 

Resposta (Mário) – Preguiça. 

Pergunta – Pelo menos ele é sincero, e, você [a menina é amiga das filhas de Lorenza], 

por que não aparece lá, já que você disse que não tem preguiça? 

Ela fala em guarani, e ninguém traduz, apenas eles riem. 

Pergunta – E você, Aline? 

Ela fala em guarani, mas ninguém traduz, apesar de eu insistir na tradução. 

Resposta (Inácio) – A Aline é a mais preguiçosa de todos. 

Resposta (Mário) – Eu acho que as crianças hoje não têm mais interesse de aprender 

artesanato. Eu aprendi quando era criança [ele tem 21 anos], mas agora, ser for pensar, a gente 

vai pensar que é importante fazer o artesanato para quando tiver um filho poder passar para 

ele, e as crianças, se você não incentivar eles, eles não vão querer aprender. Se você não 

explicar para eles para que é importante aprender, eles não se interessam. 

Pergunta – Alguém tem mais alguma coisa para falar? 

Resposta (Lorenza) – As minhas crianças gostam de aprender comigo lá em casa. [Lorenza é 

a mulher do cacique, e Mário é o filho o ex-cacique. O tom entre os dois, principalmente ela, 

é de rivalidade]. Elas me pedem para aprender. 

Pergunta – Você acha que esse é o jeito de manter a tradição? 

Resposta – Os professores também têm de trabalhar com os alunos para eles fazer. 

Quando estive em janeiro, em meu primeiro contado com a aldeia, a filosofia do ex-cacique 

era de que as mulheres ensinassem os filhos no barracão. (Ver Diário de Campo I). 

Pergunta – E vocês, rapazes, pensam o quê? – digo apontando para o grupo de jovens 

que assistia às respostas. 

Resposta – Nada. 

A resposta provoca riso. 

  



279 

 

 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO 
 

 

NOME: ___________________________________________________________________________ 

IDADE:___________________________________________________________________________ 

SEXO (  ) FEMININO (  ) MASCULINO 

1. Você está estudando atualmente? 

(  ) sim (  ) não 

 
2. [Se nunca estudou] qual o motivo? 

__________________________________________________________________________________ 

 
3. Na escola da aldeia pode ser ensinado em português e guarani. Qual deles você prefere? 

(  ) português Por quê? _____________________________ 

(  ) guarani Por quê? _____________________________ 

(  ) os dois Por quê? _____________________________ 

 
4. Você gostaria de aprender outra língua? 

(  ) sim (  ) não Qual?______________________

 
5. Quais são as refeições que você faz num dia? 

(  ) Três: café, almoço e jantar (  ) Só o café da manhã 

(  ) Só o almoço (  ) Só o jantar 

 
6.   Que refeições você costuma fazer com a família reunida?  

(  ) Café da manhã com toda a família (  ) Almoço com toda a família 

(  ) Jantar com toda a família (  ) Nenhuma refeição com a família reunida 

(  ) Não é costume indígena  

 
7. Geralmente onde a comida é servida? 

(  ) na mesa (  ) na sala de jantar (  ) na cozinha (  ) na frente da televisão 

(  ) com o prato na mão e em qualquer lugar (  ) outro lugar da casa. Qual? _________________ 

 
8. O que as pessoas fazem enquanto comem? 

(  ) vocês conversam entre vocês (  ) a família assiste TV enquanto almoça 

(  ) é costume comer em silêncio mas com a televisão desligada 

(  ) é costume comer em silêncio mas com a televisão ligada 
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9. Qual o assunto ? 

(  ) os problemas da família (  ) questões ou problemas do trabalho 

(  ) questões das escolas (  ) problemas de dinheiro 

(  ) política (  ) notícias que passam na televisão 

(  ) problemas sobre a aldeia.  Qual ______________________________ 

 
10. O que você costuma fazer nas suas horas vagas? 

(  ) visitas a amigos ou parentes (  ) leitura (  ) jogar bola 

(  ) andar pela mata (  ) pescar (  ) caçar  

(  ) gostaria de ir a cidade passear (  ) assistir  TV 

(  ) ouvir rádio (  ) ficar na internet (  ) cantar no karaokê 

(  ) outros Quais? ___________________________________________ 

 
11. Nos finais de semana você fica na aldeia? 

(  ) sim (  ) não 

 
12. Se fica, o que você faz? ____________________________________________________ 

 
13. Se vai para a cidade, o que você faz? _________________________________________ 

 
14.  Você assiste à TV?  

(  ) sim (  ) não 

 

15. Com qual frequência assiste à TV? 

(  ) Todos os dias (  ) Uma vez por semana (  ) De 1 a 3 vezes por semana 

(  ) De 3 a 5 vezes por semana (  ) Quase nunca assisto à TV (  ) Outros. Qual? ___________ 

 
16. Quando você assiste à TV, você está: 

(  ) sozinho (  ) com familiares (  ) com amigos (  ) Outros. Qual?____ 

 
17. Quantas horas você assiste à TV por dia? 

(  ) Menos de 1 hora (  ) Entre 1 e 2 horas (  ) Entre 2 e 3 horas (  ) Mais de 3 

 
18. Em que horário assiste à TV? 

(  ) Manhã (  ) Tarde (  ) Noite (  ) Madrugada 

 
19. Os produtos que você compra você já os tinha visto antes? 

(  ) sim (  ) não 
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20. [Se sim] Onde foi? 

(  ) na TV (  ) rádio (  ) jornal impresso (  ) revistas 

(  ) internet (  ) conversando com outras pessoas da cidade 

(  ) passeando, vendo as vitrines da lojas (  ) conversando com as pessoas da aldeia 

(  ) outros. Qual? _________________________  

 
21. Na hora de comprar o que você olha primeiro? (Numere apenas três por ordem de prioridade) 

(  )  a qualidade (  ) a marca (  ) o preço 

(  ) indicação de um conhecido (  ) a novidade do produto (  ) a promoção 

 
22. As propagandas (publicidades) que mais te ajudam na hora de escolher o que você vai comprar 

aparecem? 

(  ) na TV (  ) em outdoor (cartaz de rua) (  ) nas revistas 

(  ) nos jornais (  ) folhetos de rua (  ) rádio 

(  ) ou é costume da aldeia (  ) outros. Quais?_______________________________________ 

 
23. Quando você olha uma propaganda, o que mais lhe chama a atenção? 

(  ) a música (  ) a história (  ) as cores 

(  ) os desenhos (  ) o texto (  ) outro. Qual?_____________ 

 
24. Qual foi o último produto que você comprou? 

__________________________________________________________________________________ 

 
25. O que influenciou a sua decisão de comprar este produto? 

__________________________________________________________________________________ 

 
26. Qual o produto que você está querendo comprar agora e que viu na TV?  

__________________________________________________________________________________ 

 
27. Se você fosse fazer uma propaganda qual o produto que você escolheria para divulgar? 

_________________________________________________________________________________ 

 
28. Qual efeito que você usaria para chamar a atenção desse produto? 

(  ) Música (  ) Só palavras (  ) Só imagens 

(  ) Só fotografia (  ) Um índio morador da aldeia Por quê?__________________ 
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29. Nas propagandas que você olha, tem alguma palavra ou imagem que mostra que eles estão falando 

com você? 

(  ) Sim   Qual? ___________________________ (  ) Não   Por quê? ________________________ 

 
30. Na hora de fazer uma propaganda, você acha que eles lembram que você é índio? 

(  ) sim (  ) não 

 
31. [se sim] Por quê?________________________________________________________________ 

 
32. [se não] Por quê?________________________________________________________________ 

 
33. A quais canais você assiste mais? Enumere apenas três. 

(  ) Globo (  ) SBT (  ) Bandeirantes (  ) Cultura 

(  ) Record (  ) RedeTV (  ) MTV (  ) Gazeta 

(  ) Canal 21 (  ) TV a cabo (  ) Outros. Quais? ________________________ 

 
34. Qual desses programas você gosta mais de assistir (apenas os 3 primeiros)? 

(  ) Jornalísticos (  ) Esportivos (  ) Novelas 

(  ) Filmes (  ) Programas de auditório (  ) Programas educativos 

(  ) Clipes (  ) Desenho animado (  ) jogos 

(  ) Programas especializados (  ) Seriados (  ) Outros. Qual? ___________ 

 
35. Nas novelas às vezes aparecem pessoas fazendo o papel de índio. Você gosta? 

(  ) sim (  ) não Por quê?__________________ 

 
36. O que esses atores fazem na novela e que você também faz aqui na aldeia? 

__________________________________________________________________________________ 

 
37. E o que os atores índios fazem na novela e que você nunca faz aqui na aldeia? 

__________________________________________________________________________________ 

 
38. Descreva como você gostaria que fosse a sua Tekoha. 

__________________________________________________________________________________ 

 
39. A televisão o que ela significa para você? 

__________________________________________________________________________________ 

 
40. Costuma ouvir rádio?  

(  ) sim (  ) não 
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41. Onde você ouve rádio? 

(  ) em casa (  ) na escola (  ) com os amigos 

(  ) no carro da Funai (  ) Outros. Qual?_______________________________________ 

 

42. Quantas horas ouve rádio por dia? 

(  ) Menos de 1 hora (  ) Entre 1 e 2 horas (  ) Entre 2 e 3 horas (  ) Mais de 3 

 
43. Você lê revistas? 

(  ) sim (  ) não 

 
44. Quais revistas você lê? 

Revistas Lê 

Revistas de histórias em quadrinhos  

Playboy  

Sexy  

Globo Rural  

Veja   

Istoé  

Época  

4 rodas  

Claudia  

Nova  

VIP  

Contigo  

Amiga  

Caras  

Chiques e Famosos  

Exame  

Info Exame  

Super Interessante  

Você S.A.  

Outras:  

 
45. Você lê jornais? 

(  ) Sim Quais? ___________________ (  ) Não 
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46. Quando você vê na televisão, ouve no rádio ou lê no jornal matérias sobre os índios, você acha que 

elas são: 

(  ) totalmente verdadeiras (  ) pouco verdadeiras (  ) nada verdadeiras 

Por quê?___________________________________________________________________________ 

 

47. O que falaram sobre os índios ultimamente na TV?______________________________________ 

 
48. Você gosta que as pessoas saibam que você é índio? 

(  ) sim (  ) não Por quê?__________________ 

 
Assinale com um X 

Na sua casa tem: Quantos? 

Itens 0 1 2 3 4 5 6 + 

Aparelho de Videocassete        

Máquina de lavar roupa        

Geladeira        

Aspirador de Pó        

Fogão a gás        

Fogão a lenha        

Carro        

Antena parabólica        

TV preto e branco        

TV em cores        

Rádio        

Emprega doméstica mensalista        

Banheiro        

Secador de cabelo        

Ferro de passar roupa        

Barbeador elétrico        

Barbeador manual        

Espelho        

DVD        

Karaokê        

Ventilador        

Ar condicionado        
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Na sua casa tem: Quantos? 

Itens 0 1 2 3 4 5 6 + 

Panelas comparadas na cidade        

Panelas feitas em casa        

 
49. Você gosta do jeito que sua casa é? 

(  ) sim (  ) não Por quê?__________________ 

 
50. O que você gostaria de ter aqui na aldeia e que não tem? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Durante a programação serão desenvolvidas várias atividades, como a dança, 

apresentação de corais, exposição de artesanatos e preparação de comidas típicas, feitas pelos 

próprios indígenas e consequentemente a degustação da mesma. Nesse ano vai ser realizado a 

1º Copa de Seleções Indígenas de Futebol Suíço dos países da Tríplice Fronteira, e ainda um 

passeio as Cataratas do Iguaçu com integrantes das tribos que ainda não conhecem essa 

maravilha da natureza. Presença confirmada da representante da Secretaria Nacional de 

Turismo do Paraguai, Sofia Montiel.   

Acompanhe a programação: 

08h00 – Café da manhã para os indígenas 

09h00 – Abertura Oficial 

10h00 – Apresentação de danças e corais indígenas 

11h00 – Primeira partida de Futebol 

12h00 – Almoço de degustação para autoridades e churrasco de 

confraternização entre os indígenas. 

13h00 – Apresentação de danças e corais indígenas 

14h00 – Segunda partida de futebol 

16h00 - Apresentação do artesanato indígena, e a final da Copa de 

seleções. 

17h00 – Premiação aos ganhadores do futebol e entrega dos alimentos 

arrecadados aos indígenas. 

 Mais informações: Ismael Filadelphi  Assessoria do Evento - MTB 

6539 + 55 45 88161644 / 30271655 

Ismael Filadelphi Jornalista - MTB PR 6539 Fone:+  55 45 

30271655 / 88161644 
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ANEXO B – VT – 6ª MOSTRA INDÍGENA 

 

OFF1: A SEXTA MOSTRA DA CULINÁRIA INDÍGENA NA FRONTEIRA REUNIOU 

SETE TRIBOS DO BRASIL, PARAGUAI E ARGENTINA.// NA ENTRADA TELAS 

PINTADAS VINDAS DE CURITIBA CHEIAS DE DETALHES SOBRE A VIDA DO 

INDIO.// NO PALCO APRESENTAÇÕES COM MÚSICA.// 

 

OFF2: NA PLATÉIA UMA TURMINHA PARA LÁ DE ANIMADA COM A NOVIDADE. 

(SONORA1) MENINA FALANDO 

NOSSA ACHEI MUITO ESTRANHA AQUELAS PENAS GRANDES NA CABEÇA DO 

INDIO E ELES ESTAVAM PINTADOS ASSIM (A MENINA PASSA AS MÃOS NO 

ROSTO MOSTRANDO ONDE ESTAVA A TINTA) 

(SONORA2) MENINO FALANDO 

NOSSA ACHEI MUITO ESTRANHO AQUILO QUE O ÍNDIO TINHA ASSIM GRANDE 

(O MENINO PASSA AS MAOS AO REDOR DA CABEÇA PARA SE REFERIR AO 

PENACHO) 

OFF2: O PENACHO DE PENAS DO ÍNDIO TAIKORO FOI TRAZIDO DO MÉXICO 

CONFECCIONADO COM PENAS DE ÁGUIA. ELE DISSE SER MUITO DIFÍCIL DE 

ENCONTRAR O MATERIAL PARA O ADORNO.// 

OFF3: DURANTE O DIA SERAO REALIZADOS PRATOS TÍPICOS COMO A CARNE 

DE PORCO ASSADA.// (IMAGEM MOSTRA UM ÍNDIO MOSTRANDO UM 

PORQUINHO QUE SERÁ ASSADO) 

(SONORA3) COORDENADOR DA MOSTRA RENÉ SEPULVEDA 

AQUI SERÁ ESCOLHIDO O MELHOR PARATO QUE SERÁ APRESENTADO COMO A 

COMIDA TÍPICA DOS ÍNDIOS DA REGIÃO.// 
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ANEXO C – CARACTERIZAÇÃO DAS MARCAS 

 

A ordem obedecida neste caso será pela percepção: 

Telhas – estilo colonial  

Reparadores de espinhas – Avon 

Desodorantes antitranspirante – Rexona 

Creme de barbear – Rexona 

Secadores de cabelo – Wallita 

Refrigerante – Fry colla 

Chinelos – Havaianas 

Calcinhas e sutiãs – Capricho 

Televisor, DVD e CD – Sony e Panasonic 

Máquina de lavar roupas – Tanquinho 

Fogão – Brastemp 

Parabólica – Telsatt 

Café em pó – Pajé 

Farinha de trigo – Dona Benta e Pio Bonna 

Óleo – Soya 

Banha – Cocamar  

Óleo – Cocamar 

Feijão – Zaelli 

Sabão em pó – Omo 

Erva-mate – Verdelândia 

Macarrão – Zaelli 

Refrigerante – Fanta e Coca-cola 

Sorvete – Kibbom 

Faca – Tramontina 

Panela de pressão – Klock 

Salgadinhos – Milhopã 

Caderno escolar – Rebelde 

Bonecas – suzzi e barby 

Microfone – Shury 
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Produtos consumidos, porém cujas marcas não foram anotadas:  

Katchup 

Mostarda 

Chiclete 

Salsicha 

Pão de hambúrguer 

Hambúrguer 

Comida japonesa 

Veneno 

 

 


