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RESUMO 

 

A Oca é um espaço dentro do Parque Lage, na cidade do Rio de Janeiro, onde indígenas 

de diversas etnias comparecem aos finais de semana e feriados e lá vendem produtos como 

artesanato, rapé, defumadores e pomadas. Realizam também cantos e participam de eventos 

como o Dia Internacional dos Povos Indígenas. O trabalho de campo na Oca do Parque Lage 

foi realizado entre os meses de maio e dezembro de 2019, onde a autora participou do processo 

de venda de objetos, interagiu com indígenas e visitantes e compareceu a alguns eventos. Esta 

pesquisa faz uma primeira aproximação etnográfica da Oca do Parque Lage, assim como as 

relações que lá se desenvolvem: trocas entre indígenas e não indígenas, falas sobre xamanismo, 

interações entre parentes (indígenas) e negociações sobre a categoria de indígena no contexto 

urbano do Rio de Janeiro. Finalmente, propõe-se entender a Oca como um espaço político, onde 

são articuladas ideias indígenas e não indígenas e o próprio conceito de “cultura”. 

 

Palavras-chave: Oca, Parque Lage, indígenas, espaço político 

  



 

ABSTRACT 

 

Oca is a space in Parque Lage, Rio de Janeiro, where indigenous from diverse 

ethnicities attend on weekends and holidays and sell products such as art crafts, rapé, scenters 

and creams. They also perform chants and participate on events like International Day of the 

World's Indigenous Peoples. Field work at Parque Lage’s Oca was due from May to December, 

2019, where the author participated in product’s commercialization, interacted with indigenous 

and visitors and attended a few events. This research ethnographically approaches Parque 

Lage’s Oca, so as the relations that are developed there: exchanges between indigenous and 

non-indigenous, speeches about xamanism, interactions between parentes (indigenous) and 

negotiations about the indigenous category in the urban context of Rio de Janeiro. Finally, it is 

proposed understanding Oca as a political space, where indigenous and non-indigenous ideas 

are articulated, so as the concept of “culture”.  

 

Keywords: Oca, Parque Lage, indigenous, political space 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho, realizado na Oca do Parque Lage, visa problematizar as trocas entre 

indígenas e não-indígenas e o papel político desse espaço indígena inserido no contexto 

urbano do Rio de Janeiro. A cidade do Rio conta com outros espaços indígenas, como a 

Aldeia Maracanã e a Aldeia Vertical, que são palco de certas reivindicações e conflitos que, 

embora não sejam o foco do espaço do Parque Lage, não deixam de se relacionar com o 

mesmo já que muitos dos indígenas que lá estão moram ou se alojam temporariamente nessas 

duas aldeias. A Oca do Parque Lage, por sua vez, existe há cerca de 5 anos e é uma construção 

Huni Kuin. Os indígenas, de diversas etnias, comparecem aos finais de semanas e feriados, 

e lá vendem produtos como artesanato, pomadas e defumadores. Também são realizados 

alguns eventos na Oca, como a celebração do Dia Internacional dos Povos Indígenas e rodas 

de conversa e cantos com os indígenas. Autores como Els Lagrou (2009), Nelly Dollis 

Marubo (2017), Lúcia Van Velthem (2000) e Peter Gow (1999) formam parte do referencial 

teórico para discutir arte indígena, artesanato e relações comerciais com os brancos.  

Há um fluxo forte de visitantes na Oca, tanto de residentes do Rio de Janeiro como 

de turistas brasileiros e estrangeiros. As interações dos visitantes revelam diversos 

preconceitos, como a problemática dicotomia entre indígenas “verdadeiros” e aqueles que 

“já” não são indígenas: Eduardo Viveiros de Castro (2006) ajuda a elucidar essas questões. 

Os indígenas, por outro lado, apropriam-se de categorias não indígenas como o conceito de 

“cultura” com aspas discutido por Manuela Carneiro da Cunha (2009) e Roy Wagner (2010), 

para assim articulá-lo com ideias indígenas e construir a identidade do indígena urbano no 

contexto do Rio de Janeiro.   

Por último, proponho ver a Oca do Parque Lage como um espaço político, de 

resistência, que faz parte do contínuo movimento de reinvenção da “indianidade”, 

negociando categorias indígenas — como a percepção de território — para desarmar os 

preconceitos dos “outros”, brancos. Célia Collet, Mariana Paladino e Kelly Russo (2014), 

Catherine Vaughan Howard (2000) e Cecília McCallum (2000) são alguns dos autores nos 

quais baseio esta discussão.  
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1. METODOLOGIA 

 

A pesquisa teve como ponto de partida o espaço da Oca do Parque Lage, no bairro 

Jardim Botânico, na cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente, pretendia pesquisar o fluxo entre 

arte indígena e mercadoria, cujo interesse (na produção material) surgiu devido à minha 

formação anterior, Design Industrial. O desenrolar do trabalho de campo, no entanto, 

reposicionou o recorte na direção de problematizar as trocas entre índios e não-índios 

realizadas na Oca, e o papel político desse espaço indígena inserido em um contexto urbano. 

García (2017), que elaborou uma pesquisa com indígenas Guarani que vendem 

objetos no centro da cidade de Florianópolis, propõe ver esse espaço como uma “zona de 

contato”, que segundo Pratt1 (1999) apud García (2017) viria a ser um espaço social de 

encontro de culturas díspares, em relações de dominação e subordinação, extremamente 

assimétricas. Magnani (1996), chama a atenção ao fato de que as grandes cidades 

representam novos desafios e problemas para a pesquisa antropológica, justamente por se 

tratar desse espaço múltiplo. Uma vez superado o evolucionismo, desvinculou-se a ideia de 

diferente com a de atrasado, mas o foco da antropologia continuou sendo a diversidade 

cultural. Lévi-Strauss (1962) questiona se a antropologia — mediante a extinção dos povos 

indígenas e a recusa dos povos colonizados a servirem de objetos de estudo — não correria 

o risco de se tornar uma ciência sem objeto. O autor, no entanto, responde sua própria 

pergunta ao afirmar que sempre que as maneiras de ser ou agir de certos homens representem 

problemas para outros homens, a antropologia terá lugar para refletir sobre essas diferenças.  

De fato, os indígenas urbanos da cidade do Rio de Janeiro parecem representar 

problemas para pelo menos uma parte da multiplicidade de atores que ali vivem e transitam: 

um exemplo são os conflitos em relação à aldeia Maracanã2 e os próprias relatos dos 

indígenas na Oca do Parque Lage. Segundo García (2017), existem olhares divergentes: as 

pessoas elaboram discursos sobre os indígenas, suas presenças e suas vidas, nos quais o 

“bom” e o “mau” selvagem coexistem, se mesclam e se confrontam. As mulheres Guarani, 

por sua vez, relataram serem xingadas e maltratadas por pessoas que têm o costume de opinar 

e questionar sua presença e atividades no local. Há, ainda, aqueles que simplesmente as 

ignoram, praticamente passando por cima dos panos onde exibem seus objetos. Simmel3 

 
1 PRATT, M.L. Imperial eyes: Travel, Writing and Transculturation.1999 Routledge: London, New York. 
2 Para mais informação sobre a aldeia Maracanã, consultar a dissertação de Vinicius Pereira dos Santos 

(2016). 
3 SIMMEL, Georg. 1973 [1903]. “A metrópole e a vida mental”. In: VELHO, Otávio Guilherme (org.). O 

fenômeno urbano. Rio de Janeiro: Zahar Editores. 
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(1987) apud Coelho e Rezende (2010) relata a atitude de reserva, uma reação de 

autopreservação mediante a quantidade de estímulos externos e proximidade de corpos em 

uma metrópole: uma forma de indiferença, estranhamento e até mesmo aversão, podendo 

acarretar ódio e conflito. Seria este o caso das atitudes endereçadas aos indígenas urbanos e 

sua “incômoda” alteridade?  

Se a aldeia (clássico objeto da antropologia) é às vezes encarada em oposição à 

cidade (novo objeto da antropologia) os indígenas urbanos talvez representem a penetração 

da aldeia na cidade e possa haver uma negociação indígena do movimento contrário, a 

entrada da cidade na aldeia. Seria a inserção do indígena no emaranhado de atores que 

compõem o espaço urbano (assim como a influência da cidade na forma de ser indígena) 

mediada pelas trocas realizadas, por exemplo, na Oca do Parque Lage? Magnani (1996, p.24) 

explica que enquanto o conceito de sociedade (cidade) evoca “relações secundárias, vínculos 

impessoais, visão racional, atitudes utilitaristas”, a comunidade (aldeia), por sua vez, evoca 

“relações face a face, sentimento de solidariedade, obediência à tradição, rígido controle 

social [...]”. As relações “societárias”, no entanto, não precisam ser entendidas como opostas 

às “comunitárias”, na verdade, ambas se imbricam e coexistem. A “tentação aldeia” 

consistiria na tendência da pesquisa antropológica em encarar o objeto de estudo como algo 

fechado e autocentrado, com uma clara distinção entre “os de dentro” e “os de fora”. Onde 

ficam esses limites, quando se trata da Oca do Parque Lage e quem os determina? Os 

indígenas, os visitantes, a direção do espaço, a própria configuração da cidade…? Embora 

presentes na cidade, as mulheres Guarani da pesquisa de García (2007) são consideradas 

como “as de fora”, como se suas presenças estivessem em clara oposição ao que se considera 

o funcionamento “normal” de uma cidade, em outras palavras, aos atores que podem e não 

podem ali estar. Penso que essa situação pontual relatada por García poderia servir como uma 

metáfora à forma geral como os povos indígenas são entendidos, aqueles “de fora” do Brasil, 

os “outros”, aqueles cujas existências são incompatíveis com a nação. Como afirma Viveiros 

de Castro (2006), a população urbana do Brasil sempre teve vergonha da existência dos índios 

no país. Pude, inclusive, observar alguns desses discursos problemáticos em relação aos 

indígenas sendo reproduzidos pelos visitantes da Oca do Parque Lage. 

Kondo (1990) relata como, em sua experiência no Japão, precisou ajustar seu 

próprio self para reduzir a dissonância nas mentes dos seus informantes, ou seja, a identidade 

do pesquisador é crucial e deve sem dúvidas ser tomada em conta e explicitada no texto 

etnográfico, pois influenciará (e muito) os rumos que a pesquisa irá tomar. Rojo (2005), 

relata, ainda, que diversos autores chamam a atenção para as formas como alguns encontros 
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antropológicos reproduzem o encontro colonial. Antes de iniciar o trabalho de campo, me 

questionei sobre se minha pesquisa poderia ser entendida pelos indígenas como um encontro 

branco - índio, cujo precedente histórico evidentemente representa uma extrema assimetria 

de poderes. Kondo (1990), norte americana - japonesa, uma vez em campo, viu-se compelida 

a tornar-se o “mais japonesa possível”, a fim de diminuir o incômodo de seus informantes, 

para quem a identidade “norte americana” era bastante indesejável. Eu sou brasileira - 

peruana (filha de imigrantes) e será que esse detalhe, indissociável da minha identidade, 

poderia minimizar os efeitos simbólicos do encontro colonial? Será que eu me tornaria menos 

“branca” por ser de um país cujo estereótipo (ao menos entre os brasileiros brancos) é 

indígena? Para dizer a verdade, eu não me considero branca, mas como eu seria considerada 

pelos indígenas? Será que minha história, fortemente marcada pelo racismo e pela xenofobia 

acabaria por me aproximar das histórias dos indígenas, também marcadas pelo preconceito?  

Finalmente, o trabalho de campo, que foi levado a cabo entre maio e dezembro de 

2019, baseou-se em uma abordagem antropológica mais clássica, que é a observação 

participante. Malinowski (1978), ao referir-se à mesma, justifica que existem fenômenos que 

não podem ser captados apenas por meio de questionários e análise de documentos, mas que 

precisam ser apreendidos em pleno funcionamento — faz-se necessário participar da vida da 

aldeia, adquirindo a sensibilidade e a capacidade de apreciar a companhia das pessoas 

pesquisadas, podendo assim partilhar algumas de suas atividades, sentindo-se, finalmente, 

em verdadeiro contato com o espírito dos “nativos”. Geertz (2001) esclarece que 

compreender o “ponto de vista nativo” não se refere a literalmente colocar-se sob a pele do 

outro, mas sim em captar conceitos de experiência-próxima estabelecendo conexões 

esclarecedoras com conceitos de experiência-distante criados por outros teóricos. Durante o 

trabalho de campo, estive fisicamente na Oca do Parque Lage e participei das atividades de 

venda de objetos, diálogos com os visitantes, cantos e pintura corporal, dividi almoço, 

cachimbo, ajudei a carregar sacolas, conversei sobre os mais diversos assuntos, fiz muitas 

perguntas e tive também que falar sobre mim. Em diversos momentos, foi necessário prestar 

atenção em várias coisas ao mesmo tempo: há uma multiplicidade de estímulos em campo, 

às vezes são diálogos grupais, atividades acontecendo paralelamente à entrevista ou então 

subitamente tudo é interrompido por um canto acompanhado de chocalhos. Eu, pesquisadora, 

me coloquei em campo munida da bagagem teórica desenvolvida durante a graduação: 

frequentemente, em meio aos diálogos, lembrei desta ou daquela leitura e qual foi a minha 

satisfação ao ver materializando-se, diante dos meus olhos, muitas das teorias trabalhadas em 

sala de aula.   
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2. A OCA DO PARQUE LAGE 

 

2. 1 Uma Oca atrás do palacete 

 

Era um dia chuvoso de junho e, um pouco incrédula, me dirigi ao Parque Lage, no 

Rio de Janeiro. Constatei, surpresa, que tal como havia me descrito Sandra Benites (Guarani 

Nhandeva), existe uma Oca atrás do palacete. Eu, que já havia visitado o Parque diversas 

vezes, nunca havia visto esse espaço. Para Allawe Pataxó, a Oca é uma homenagem ao povo 

Huni Kuin. Garapirá Pataxó conta que a Oca foi construída em 2015, para a ocasião do 

lançamento do livro de um pajé Huni Kuin. Já Jiru Pataxó (Jiru Charru Chauá, o homem do 

barro vermelho) explica que a Oca do Parque Lage tem uma tora no meio, característica das 

ocas Huni Kuin: Os Pataxó, no entanto, constroem ocas sem essa tora.  

O interior da Oca é algo escuro, os indígenas e os visitantes até circulam em seu 

interior, mas o espaço onde pessoas e objetos se concentram é na verdade a porção de terreno 

que antecede a Oca. Garapirá Pataxó conta que “os índios chegam e trabalham no Parque 

Lage, não tem um grupo certo, é só chegar e trabalhar, tem de todas as etnias”. E Allawe 

completa que os índios do Parque Lage “falam diferentes línguas, mas do mesmo tronco 

[linguístico], Macro-Jê [...] as palavras são parecidas mas não iguais e as vezes significam 

coisas diferentes”. Allawe me ensinou que, na língua que falam os Pataxó (que se chama 

patxohã), ahnã significa “eu” e anehõ significa “você”. Três homens começaram a cantar 

uma música e dançar com chocalhos: Allawe explicou que a música era Guajajara, cantada 

por um senhor ou homem Guajajara, seguidos na dança por um homem Pataxó (Jiru) e um 

homem Guarani. Outro dia, um homem “puxou um canto” e Jiru me explicou que o canto era 

Guajajara, mas o resto do pessoal (Pataxó) acompanhou com chocalho, não com canto: 

“Quando bate o pé no chão e sente a sintonia da terra, não quer parar mais não. O índio 

quando dança o faz descalço para sentir a energia da natureza”.  

Um dia, cheguei ao Parque Lage e me deparei com um evento, Circuitinho Parque 

Lage, acontecendo no espaço da Oca. Era cobrada entrada. Na bilheteria, perguntei sobre os 

indígenas, e me informaram que eles estavam participando do evento. Havia muitos visitantes 

e diversas barracas com produtos e comida no entorno no palacete, mas sem relação com os 

indígenas — estes, por sua vez, estavam no terreno que antecede a Oca, inclusive alguns que 

eu não havia visto antes. O espaço interno da Oca, no entanto, estava ocupado com outra 

atividade (também sem relação com os indígenas), organizada por uma Rádio, com som alto 

e atividades. Perguntei a Sheila Potiguara (casada com Pacari Pataxó) se ela sabia por que a 
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Oca estava ocupada com essas outras atividades e ela disse ser normal, porque a Oca pertence 

à Escola de Artes Visuais do Parque Lage e nem todos da diretoria os querem ali, pois “não 

pagam nada portanto não dão lucro”. Eles, no entanto, não deixam de ir, chegam cedo e 

sempre há parentes4 vendendo. Apesar do dia ficar corrido, Sheila considera os eventos 

ótimos, pois neles os indígenas conseguem garantir seu sustento — faturam às vezes, segundo 

ela, um salário mínimo. O dinheiro do artesanato “daria para viver tranquilo” caso ela fosse 

uma só, mas como ajuda muita gente, fica apertado: “os parentes não podem dizer que não 

vendem, porque em dia de evento todo mundo vende”.  

No contexto da Oca do Parque Lage, os indígenas procedem de diferentes lugares, 

alguns moram no Rio de Janeiro, já outros moram em aldeias e ficam temporariamente na 

cidade do Rio de Janeiro, normalmente alojados na casa de algum parente. Garapirá Pataxó 

explicou que, em 20 de outubro de 2006, “o índio não tinha visibilidade no Rio, não tinha 

apoio, então juntaram os índios que moravam espalhados em favelas e no Centro da cidade 

do Rio de Janeiro e estes montaram o movimento de resistência Aldeia Maracanã: Na 

ocupação, eram 17 etnias e 45 indígenas, mas depois multiplicou e perderam as contas”. 

Garapirá conta que, em 2013, o governo os tirou da Aldeia Maracanã e os mandou para um 

alojamento justificando que o espaço antes ocupado viraria um centro cultural multiétnico — 

o governo, no entanto, não cumpriu sua palavra e então os inscreveu no programa Minha 

Casa Minha Vida5. Eles achavam que seria gratuito, mas “na hora, tinha que pagar 

mensalidade e contas”. Os apartamentos do programa são conhecidos como Aldeia Vertical6 

e ficam no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro. Garapirá passa um tempo em Barra Velha, 

sua aldeia na Bahia, e o resto do tempo na Aldeia Vertical, no Rio de Janeiro. Pacari Pataxó, 

da aldeia Barra Velha, mora com Sheila Potiguara na Aldeia Vertical, assim como Iracema 

Pankararu (que é de Pernambuco). Roberto Ashaninka7 também mora na Aldeia Vertical, 

mas é procedente de outro país — mora no Rio de Janeiro há 20 anos. Chegou ao Brasil em 

1984 e conta que não foi fácil, pois o indígena sempre se conforma com o que tem, quando 

era jovem não era ambicioso e não queria “ter coisas” (para evitar problemas), mas agora 

 
4 A categoria parente foi uma das primeiras que me deparei no trabalho de campo e se mostrou vital para 

construir toda a pesquisa. Parentesco, neste caso, transcende a família nuclear ou até mesmo a própria aldeia: 

todos os indígenas são parentes entre si, quem não é parente, é outro (branco, por exemplo). “Ser ou não 

parente”, no entanto, é uma condição relacional, como será discutido no item 2.4 (Parentes). 
5 Em março de 2009, o governo federal brasileiro lançou o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), 

cujo objetivo era subsidiar a compra da casa própria para famílias com renda de até dez salários mínimos, 

cerca de R$ 5 mil em 2009. (KOPPER, 2016)  
6 Para mais informação sobre a Aldeia Vertical, verificar a reportagem de 11/08/2014 publicada por Globo 

Extra.  
7 Roberto Ashaninka é um nome fictício pois esta pessoa solicitou anonimato. 
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quer “ter coisas”. Ele e a esposa costumam viajar ao país de origem uma vez ao ano, mas em 

2019 estão sem dinheiro e talvez não consigam viajar. 

Jiru Pataxó mora no bairro Alto da Boa Vista (Rio de Janeiro) onde também trabalha 

durante a semana (é mestre de obras, especializado em bioconstrução), mas cresceu na aldeia 

do seu pai, Aldeia Velha, na Bahia (sua mãe é Tupinambá, “de Olivença, totem Caracuru”, 

como ele diz).  Twry e Allawe Pataxó moravam na favela da Maré, no Rio de Janeiro, mas 

no decorrer deste trabalho foram morar na Bahia, na aldeia de Twry (Barra Velha). Maiuri 

Pataxó, também de Barra Velha, disse que sua previsão era passar 2 meses no Rio de Janeiro, 

mas já haviam passado 5 meses: “Acabei gostando, nunca tinha saído da aldeia para a cidade 

grande. Gostei do Rio, principalmente de mostrar nossa cultura. Isso que achei mais 

importante, de sair da aldeia e mostrar nossa cultura. Aqui [Parque Lage] é um espaço que 

as pessoas veem nosso trabalho”. 

Iapurú Pataxó costuma passar um mês no Rio de Janeiro e depois volta para a aldeia 

na Bahia, no entanto desta vez já estava no Rio fazia três meses — hospedado na casa de um 

parente na Aldeia Vertical. Me recomendou visitar o Parque Lage no dia 09 de agosto, pois 

haveria um evento grande, que seria uma boa oportunidade para conhecer outras etnias, “bom 

pra pesquisa”. Garapirá diz que em 2013, segundo o IBGE, eram 13.000 indígenas só na 

cidade do Rio de Janeiro, “tem um pessoal espalhado, mas quando tem evento e festa, chega 

todo mundo”, no dia 09 de agosto “vem gente pra caramba”, teve um ano que vieram até dos 

Estados Unidos. Sheila também recomendou participar desse evento, que é internacional. 

Roberto Ashaninka relata que no evento de agosto participam equatorianos, peruanos e 

colombianos. O evento mencionado é a comemoração do Dia Internacional dos Povos 

Indígenas8, que no ano de 2019 foi realizado nos dias 03 e 04 de agosto, no Parque Lage. Eu 

compareci ao Parque no dia 04 (domingo) mas chovia muito e fazia frio, motivo pelo qual o 

número de visitantes foi menor que o esperado. De fato, havia muitos indígenas de diferentes 

povos, que neste dia, em vez de estar instalados no chão como habitualmente, estavam 

instalados em barracas padronizadas que ocupavam uma área maior do que aquela destinada 

aos indígenas nos dias sem evento. Paralelamente, aconteciam debates e mostras de cinema 

de temática indígena, dentro da Oca e no palacete. 

Twry Pataxó conta que na lua cheia de maio de 2019 houve uma roda de prosa Huni 

Kuin na Oca do Parque Lage. A roda serve para entender melhor o significado das palavras, 

como tempo e olhar. Participaram artistas, de circo e de teatro. “O bom da roda é que o povo 

 
8 Para mais informações, acessar a reportagem de 31/07/2019, sobre o Dia Internacional dos Povos Indígenas, 

da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. 
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até esqueceu o celular. Celular é uma droga, um vício. Quem veio [na roda] estava 

procurando um lugar assim, pra descansar, pra que o tempo pare”.  

É possível observar, portanto, o fluxo constante entre diversas aldeias e povos e o 

Rio de Janeiro, mais especificamente a Oca do Parque Lage — são diferentes trajetórias, por 

exemplo a de Allawe Pataxó que se autodenomina “índio urbano” por ter nascido no Rio de 

Janeiro, apesar de ter morado também na aldeia. Já Iracema Pankararu diz não ter certeza se 

é Pankararu ou Fulni-ô pois foi “jogada na rua”, cresceu com pais adotivos e sempre morou 

na cidade (primeiro em Pernambuco e depois no Rio de Janeiro). Foram frequentes, também, 

as referências às aldeias, na verdade as falas indígenas de uma forma ou de outra acabavam 

abordando as mesmas, seja para falar deste ou aquele parente, das festas e costumes ou das 

plantas e animais — tive a impressão, muitas vezes, que a Oca era uma extensão dessas 

aldeias, um lugar onde apesar da multiplicidade de parentes, línguas e histórias, a “aldeia-

mãe” sempre esteve presente (usando um termo de Allawe, que se refere assim à aldeia Barra 

Velha, por ser o lugar onde todas as 9 aldeias da reserva de Monte Pascoal se encontram no 

dia do índio). Há aqui um tema passível de ser desenvolvido em uma pesquisa futura sobre 

movimento, trajetórias e parentesco.  

 

2. 2 Trocas e visitantes 

 

Na segunda vez que visitei a Oca, fiquei até o final da tarde e Allawe me convidou 

para sentar em um tronco onde estavam também outros indígenas, conversando e fumando 

cachimbo juntos. Me contaram que os parentes — há os que são procedentes da Aldeia 

Maracanã, da “Aldeia Vertical” ou de outros pontos do Rio de Janeiro e ainda aqueles vindos 

de outras cidades e estados e que estão só de passagem pelo Rio —  chegam ao Parque Lage 

por volta de 7h e 8h, arrumam as coisas e compartilham o café da manhã. A Oca parece 

funcionar como um ponto de convergência, um espaço de socialidade de grupos heterogêneos 

(dada a multiplicidade de agentes). O fluxo de visitantes começa por volta das 8h30 e 9h, 

quando já está tudo arrumado. No verão, as vendas são fracas, o Parque Lage parece um 

“cemitério” (alguém usou essa palavra para exemplificar que o Parque fica muito vazio). Me 

contaram que durante a temporada de verão, alguns indígenas ficam na praia de Copacabana, 

mas tem que ser em dois ou três senão os compradores desconfiam da cor da pele (podem 

pensar que não são indígenas, por alguns terem a pele mais clara). Esta última fala transparece 

a preocupação em não ser deslegitimados, talvez comparecer à praia em um grupo maior 

possa apaziguar os preconceitos dos brancos sobre quem é e quem não é indígena. Viveiros 
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de Castro (2006, p.3) explica que “índio” não é “um atributo determinável por inspeção e 

mencionável por ostensão, uma substância dotada de propriedades características, algo que 

se podia dizer o que é, e quem preenche os requisitos de tal qüididade”. Esta questão será 

aprofundada na seção 2.5 (Índio de Verdade).  

Ainda falando sobre vendas, Allawe explicou que os cariocas pechincham muito, 

pois brasileiros não dão valor à própria cultura, um dos motivos para isso, segundo ele, é que 

“o estudo é a base de colonização” (acho que quis dizer que a educação é colonial). Allawe 

contou que 25 anos atrás, os “gringos” compravam artesanato em Copacabana, e que até 5 

anos atrás (hoje não mais) era bom vender na praia. Enquanto eu conversava com Allawe, 

haviam várias conversas simultâneas, ao mesmo tempo alguns começavam a recolher as 

coisas e a fazer um apanhado das vendas do dia — eu ainda não reconhecia bem os indígenas 

pelos seus nomes, mas algum deles comentou de uma “cestinha mágica”, que não faz nada e 

vive cheia de dinheiro (refere-se a uma cestinha que fica aberta para doações, no espaço da 

Oca) e de um cocar mágico, que trabalha mais que o dono do cocar — pois chama a atenção 

das pessoas, que acabam se aproximando e vendo os demais objetos. Allawe, talvez ao ver 

minha confusão ao presenciar aqueles diálogos (naquele momento tudo era estranhamento 

para mim), diz: “Liga não, a gente fala mas brinca”. Nota-se, desta forma, que há um jogo 

complexo entre o interesse econômico na venda de objetos, o discurso cultural e as trocas 

com os não-indígenas. Cunha (2009) explica que algumas categorias analíticas como 

“trabalho” e “dinheiro” foram difundidas no Brasil por meio dos missionários, já a categoria 

“cultura” (com aspas) foi mais recentemente introduzida, em grande parte, pelos 

antropólogos. A questão é que não somente no Brasil, mas no mundo todo, “cultura” assumiu 

um novo papel político e virou “arma dos fracos”: passou a ser um argumento central em 

reivindicações da periferia. O cocar mágico da Oca do Parque Lage pode ser um exemplo 

dessa negociação, é o uso da “cultura” para mediar as trocas entre indígenas e visitantes.  

Quando as pessoas se aproximam dos objetos vendidos por Jiru, mesmo diante de 

um tipo de relação claramente voltada para a troca econômica, seus modos de vender não são 

os mesmos que os nossos. Não há abordagem proativa da venda, tampouco assédio. Jiru 

espera as pessoas perguntarem algo sobre os objetos, somente então ele responde e se trava 

um diálogo. Um dia, estava vendendo rapé feito de chacrona e cipó imbé, os ingredientes 

usados no preparo da Ayahuasca9: “componentes para tirar do chão”. Explicou que só vende 

se sente que a espiritualidade do comprador é boa, pois o rapé precisa merecer a pessoa, tem 

 
9 A bebida alucinógena é conhecida na Amazônia ocidental sob diversos nomes, como ayahuasca, nishi, pae, 

yagé, kaapi e no estado do Acre, genericamente, como “cipó” (CUNHA, 2009). 
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que ser como um par, um casamento. O “rapé de Ayahuasca” não pode ser colocado em vidro 

ou plástico, por isso o vende em recipientes de madeira (bambu) que ele mesmo fabrica. Jiru 

vende também brincos e colares com mudas do casco da tartaruga de pente, segundo ele, 

somente os indígenas têm autorização para comercializar esse material, assim como as penas 

da arara azul. Jiru não é o único que vende rapé, Sheila Potiguara, por exemplo, vende rapé 

feito pelos parentes do marido, Pacari Pataxó, na aldeia Barra Velha (Bahia). O consumo do 

rapé indígena, na verdade, tem sido crescente nas metrópoles como o Rio de Janeiro, podendo 

ser encontrado em lojas de produtos indígenas ou então solicitados por encomenda, de 

lugares como o Acre: este poderia ser também tema para uma pesquisa futura, onde a noção 

de “cultura” com aspas, descrita por Cunha (2009) é negociada através do comércio de 

“medicina da floresta”10. 

Allawe, ao ver alguém se aproximando, fala “olá, boa tarde, fique à vontade”, mas 

fica por ali, sem insistência. Algumas pessoas fazem perguntas sobre as pomadas, de resina 

de amescla11 (Protium heptaphyllum). Pedi mais detalhes sobre essa resina, e me explicou 

que é inflamável e dá em uma árvore que cresce desde o Nordeste até o Amazonas. Se 

ingerida, “espalha” no suor e serve como repelente. Allawe me mostrou um ferimento que 

estava fechado com amescla e explicou que serve também no artesanato, é usada como cola. 

Para dor de cabeça, recomenda pegar um pedaço de resina, enrolar em um barbante e 

queimar. Deixar pegar fogo e depois apagar: “o cheiro acalma a dor de cabeça”. Jiru Pataxó 

também mencionou essa resina quando me mostrou um esquema indígena para curar feridas 

crônicas: “Tem que fazer uma ferida do lado, que funciona como um desvio e depois passar 

unguento [de amescla]”. Pacari Pataxó explica que os mais velhos não divulgam a receita da 

pomada de amescla, apenas a passam aos outros “mais velhos”, por exemplo as parteiras. 

García (2017), que realizou uma pesquisa com as mulheres Guarani que vendem 

artesanato no Centro da cidade de Florianópolis, Santa Catarina, sinaliza que essas mulheres 

reagem às abordagens dos não-índios com silêncio ou falando o estritamente necessário, 

como forma de proteger-se de possíveis hostilidades de pessoas que porventura se sintam 

incomodadas pelas suas presenças. A observação de García condiz com o que observei em 

campo: embora não haja tanta hostilidade no Parque Lage (talvez por se tratar de um espaço 

 
10 Os termos “medicina da floresta” ou “medicina indígena” são frequentemente empregados por indígenas e 

não indígenas para se referir ao rapé, à sananga (uma espécie de colírio) e à própria bebida Ayahuasca — essa 

nomenclatura aproxima essas substâncias de referenciais compreensíveis pelos brancos, opondo-se à ideia de 

droga. 
11 Mais informações sobre a árvore da amescla pode ser encontrada na página web da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 
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indígena — mais adiante aprofundarei isso), os indígenas geralmente não “chamam” os 

compradores, ao contrário, deixam que os mesmos se aproximem sozinhos e comecem uma 

eventual conversa. Pierre Clastres, no texto O atrativo do cruzeiro (1971), sintetiza bem a 

curiosidade intercultural, ao narrar a história de um grupo de turistas que visitam uma aldeia 

indígena. O grupo, inicialmente fascinado pelo exótico e diferente, gradualmente muda de 

parecer até declarar que os indígenas são “atrasados” e “corrompidos pelo dinheiro”: A troca 

monetária se mostra um assunto espinhoso que abre espaço para a reprodução de diversos 

discursos problemáticos, como o do bom e mau selvagem.  

Outra observação feita em campo, é que a categoria indígena para se referir à parte 

dos objetos fabricados que comercializam (no Parque Lage, por exemplo) é “artesanato”. 

Dollis (2017), em sua dissertação sobre o trabalho manual das mulheres Marubo, relata que 

“Fazer ‘artesanato’ faz parte do que é ser uma mulher” (p.21) e quem tem o saber nas mãos 

conhece a história daquilo que é produzido. A autora pede para que o artesanato não seja 

menosprezado pelos nawa (brancos), já que quase sempre o consideram uma “arte menor”. 

Gow (1999) critica a visão ocidental de que a arte indígena seria apenas decorativa, enquanto 

a arte ocidental seria figurativa, supondo uma hierarquia onde as Belas Artes ocidentais 

ocupariam o patamar mais elevado, por alegar que as sociedades indígenas careceriam de 

habilidades figurativas —sua produção material, portanto, se reduziria ao utilitarismo, algo 

sem emoção, em contraposição à pintura e escultura ocidentais, que por sua vez serviriam 

para a contemplação estética. Dollis (2017), no entanto, explica que para seu povo (Marubo), 

não existem objetos feitos somente para fins utilitários, embora estes também tenham funções 

utilitárias. Para os Marubo, “fazer” implica “saber”, ou seja, ao produzir um objeto, está 

sendo produzindo também um conhecimento. Aprender a fazer um colar é também aprender 

a cultura, todos seus valores sociais e a cosmologia. Fazer objetos à toa, somente para 

contemplação estética, é considerado bizarro e sem sentido. A autora afirma que “Falar da 

produção manual e da cultura em geral do seu povo não é simplesmente ‘história’, mas tudo 

aquilo que engloba os conhecimentos que dão sentido a sua existência” (p.28). Els Lagrou 

(2009) concorda que não existem, nos grupos indígenas, peças para contemplação e 

exposição. Objetos usados em rituais não costumam ser guardados, pois além de perderem 

valor e eficácia, são perigosos, por isso precisam morrer e ser destruídos. As máscaras 

xinguanas são extensões do poder de agência dos seres mitológicos apapaatai e para serem 

vendidas a um museu, devem passar primeiro por um processo de dessubjetivação: na aldeia 

seriam queimadas após o ritual, já para os museus, são entregues semi mortas (sem dentes e 

olhos), havendo perdido grande parte do seu poder de agência. Este é um exemplo de que o 
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modo que objetos e artefatos indígenas agem sobre o mundo se altera radicalmente quando 

penetram o círculo comercial interétnico. 

A categoria artesanato, usada na Oca do Parque Lage, talvez não signifique o mesmo 

para brancos e indígenas: enquanto para os primeiros é algo menor que a arte, para os 

segundos há uma vasta complexidade de relações com os objetos. Tal complexidade perpassa 

ainda a corporalidade, considerada por Seeger, da Matta e Viveiros de Castro (1979) o “fato 

social total” ameríndio. Els Lagrou (2009) explica que enquanto no ocidente temos a 

concepção que cópia e modelo são de diferentes naturezas, no universo artefatual ameríndio, 

ambos podem ser considerados como da mesma natureza: isso torna possível afirmar que 

artefatos são como corpos e vice versa. Existe, portanto, uma sistemática sobreposição de 

discursos sobre a produção de artefatos e a produção de corpos. O corpo humano não é uma 

entidade biológica independente que cresce seguindo uma forma predefinida, mas é fabricado 

pelos pais e pela comunidade, seguindo as mesmas técnicas dos artefatos. Para os Wayana, 

a ação humana sobre penas, folhas e cipós é a mesma exercida sobre materiais como sangue 

e sêmen. Enquanto as pessoas são concebidas de maneira artefatual, os objetos cotidianos 

são corpos despedaçados de seres e elementos primordiais, que quando desmembrados, são 

transformados em coisas que podem ser dominadas pelos humanos. A flecha, por exemplo, 

é um guerreiro sem membros e sem visão. O tipiti (constritor de mandioca) é uma cobra sem 

cabeça e sem rabo, pois caso estivesse completa, se tornaria independente e devoraria os 

humanos. Os artefatos têm um tempo e um ritmo de vida, assim como as pessoas, que 

descansam e morrem (os artefatos são abandonados no chão para apodrecerem). Tendo em 

vista a discussão anterior, poderia a categoria “artesanato” ser considerada apenas uma 

palavra “interface” na realização das vendas de objetos em espaços como a Oca do Parque 

Lage? Me pergunto se o termo “artesanato” já é desprovido de agência ou se a minimiza, 

assim como as máscaras xinguanas que chegam “desativadas” ao museu. Fica claro que há 

um certo tipo de objetos que são “artesanato”, o que não ficou claro é que se, entre os 

indígenas, existe uma oposição com “arte” — talvez “artesanato” simplesmente seja a palavra 

adotada para negociar com os brancos sem precisar entrar em intermináveis discussões sobre 

o que é ou não “arte”, afinal, “artesanato” entra na categoria de coisas que podem ser vendidas 

/ trocadas monetariamente. Assis (2006), em sua tese “Dádiva, mercadoria e pessoa”, explica 

que os Guarani-Mbyá do Rio Grande do Sul realizam trocas dadivosas entre si, tecendo uma 

rede de reciprocidade entre as aldeias. No entanto, quando se trata de trocar com os brancos 

(para vender artesanato, por exemplo), preferem as trocas monetárias, pelo seu caráter 

impessoal — dessa forma, conseguem manter uma certa distância, não precisando 
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comprometer-se em laços de reciprocidade com os jurua (não-índios, na linguagem nativa). 

Os Mbyá afirmam que alguns objetos podem ser convertidos em mercadoria, que eles 

mesmos denominam “artesanato”. Trata-se de objetos pensados e produzidos com a explícita 

intenção de servir às relações de troca mercantil, distintos aos objetos que circulam 

internamente. Sr. Brown, o personagem do texto de Clastres (1971), em vez de comprar o 

arco e as flechas que o indígena fabricou com a finalidade de serem vendidos (artesanato), 

quis comprar o arco e as flechas que eram usados, de fato, para caçar. Após uma longa 

negociação, na qual acabou pagando caro pelo arco e pelas flechas de caça, Sr. Brown, 

insatisfeito, considera “essa gente” um bando de ladrões. “Artesanato”, portanto, talvez seja 

a palavra que proporciona a interação, mediada pelo dinheiro, de dois mundos diversos — 

indígenas e brancos — apenas uma palavra interface. 

Roberto Ashaninka12 foi o único que me corrigiu: quando me referi a seus objetos 

como “artesanato”, disse se tratar de arte, que aprendeu com sua mãe, que era Shipibo. Ele 

também fabrica objetos, mas realiza, principalmente, trocas com outros parentes, não apenas 

do objeto acabado, mas também dos materiais. Faz novos produtos usando as sementes 

Pataxó, por exemplo. Roberto opina que as pessoas [visitantes] do Parque Lage são gentis 

mas meio preconceituosas, no entanto na Oca ficam entre parentes, se sentem bem e 

compartilham tudo — já em suas casas, as vidas são muito diferentes, cada um tem suas 

responsabilidades. Roberto também trabalha em Copacabana, onde vende “mercadoria” 

(categoria usada por ele) com a esposa.  

Twry Pataxó contou que o seu neto, filho de Allawe, nasceu prematuro e bebia um 

leite que custava R$150, então ela veio à cidade do Rio de Janeiro no ano passado pra 

trabalhar e ajudar o filho e a esposa a voltarem para a aldeia13 . “Às vezes o dinheiro do 

artesanato fica aqui, em passagem e quentinha14”. Estava vendendo as coisas mais barato que 

de costume, para levantar o máximo possível de dinheiro antes de voltar para a aldeia (eles 

viajaram no dia seguinte à nossa conversa). Durante esse diálogo, eu estava usando uma 

pulseira de sementes que ela identificou como tinguí amarelo. Uma moça se aproximou dos 

 
12 As entrevistas com Roberto Ashaninka foram realizadas em espanhol, a tradução é minha.  
13 Twry é da aldeia Barra Velha, na Bahia, mas morou muitos anos na favela da Maré, no Rio de Janeiro, onde 

teve seu filho, Allawe. Recentemente voltou a morar na aldeia, mas teve que retornar ao Rio para ajudar seu 

filho, conforme explicou. No entanto, depois da nossa conversa, ela e a família retornaram mais uma vez à 

aldeia. 
14 Quentinha é o nome dado a uma embalagem de alumínio ou isopor, para transportar alimentos e mantê-los 

quentes. Por metonímia, designa também o alimento contido nessa embalagem. 
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objetos de Twry e disse admirar muito e ter vontade de ver como “vocês”15 [os índios] 

moram. Disse estar sem muito dinheiro, mas tinha cinco reais e com isso comprou um par de 

brincos. Nos pediu opinião sobre qual comprar e perguntou mais detalhes sobre os materiais 

(eram sementes). Twry respondeu tudo com paciência e depois agradeceu, disse que a compra 

a ajudava muito.  

Duas estadunidenses se aproximam dos objetos de Mairã Pataxó. Uma delas prova 

um colar de sementes e diz que nunca o usaria depois das férias, somente enquanto estivesse 

em um país tropical, para tirar fotos. Acabou comprando um colar vermelho de sementes de 

pau-brasil e falou que não o usaria na cidade, pois ficaria “cheesy” [cafona] com suas jaquetas 

de couro. Mairã está aprendendo a tecer miçangas com a parente Mamiri Guajajara, que diz 

serem poucos os que valorizam o trabalho [de miçanga]. “A pessoa reclama do preço aqui, 

mas vai numa loja de branco e a pessoa compra, é uma sacanagem”. “Estamos fazendo troca 

de… Saberes?”  Maiuri Pataxó, irmão de Mairã, completa: “troca de conhecimento”.  

Wagner (2010) explica que a cultura é “inventada” (pelo antropólogo, no caso) por 

meio de observação e aprendizado, já que a cultura estudada se torna “visível” e pouco a 

pouco, um modo “plausível” de se fazer as coisas. Antes disso, o antropólogo não tinha 

nenhuma cultura, já que a própria cultura é tomada como dada e dificilmente é “visível” — 

é mediante essa “invenção” que o sentido abstrato de cultura pode ser compreendido, já que 

“[...] o antropólogo inventa a sua própria e acaba por reinventar a própria noção de cultura” 

(p.31). Cunha (2009) afirma que a aquisição dessa “cultura” (cuja categoria foi em grande 

parte introduzida por antropólogos) é uma faca de dois gumes, pois obriga seus possuidores 

a demonstrá-la performaticamente. Povos periféricos, no entanto, têm utilizado com sucesso 

a “celebração” de suas “culturas” para obter reparações por danos políticos: a “cultura”, 

portanto, passa por uma “indigenização”. 

Pacari conta que jenipapo não pinta cabelo, mas como pinta a pele, uma vez pediram 

para ele fazer uma sobrancelha [algo como micro pigmentação]: “A gente faz também, o 

índio tá aqui pra compartilhar a cultura”. E completa, rindo: “A gente passa por cada coisa”. 

Pacari e outros parentes vendem apitos que soam como o canto dos pássaros. “As pessoas 

compram muito apito, aí podia ter um sistema de setas para ensinar como fazer cada pássaro”. 

Me ensinou vários cantos e contou que os mais velhos falam que quando o gavião se senta 

em um galho seco de árvore é porque o tempo vai abrir. Dentro do apito, vai uma peça de 

borracha, que é reutilizada a partir de um chinelo. “Em vez de uma coisa que vai demorar 

 
15 A utilização da palavra “vocês” por parte da compradora de brincos, neste exemplo, evidencia o conceito de 

“outro” na fala da visitante e demarca a separação entre não indígenas e indígenas, na fala de uma não indígena. 
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anos pra se decompor, prefiro reutilizar, mas esteriliza antes”. Foi um colega de Pacari que 

teve “essa criatividade” e depois os outros parentes “Pataxó, Guarani… começaram a fazer, 

mas começou com os Pataxó”. “Eu gosto de fazer [o apito] aqui porque tem muita gente que 

acha que a gente compra pra revender [...] Uma mulher achou que 10 reais era caro, que 

estava roubando [...] Quando estou aqui com o aparelho, máquina com energia, escrevo o 

nome [da pessoa no apito] [...] A pessoa passa aqui e vê a arte”. Iapuru Pataxó diz que o 

apito, haptxoy em patxohã, é o campeão de vendas na Oca do Parque Lage. Garapirá, se 

referindo aos apitos que usam partes de chinelo, fala: “Usa usa o chinelo e depois ainda ganha 

um dinheirinho pra comprar outro chinelo. Já compro o chinelo maior pra ter mais borracha”. 

Iracema Pankararu completa: “Tem chinelo da família toda”. A fala de Pacari torna evidente 

a “indigenização” da noção de cultura e, ao mesmo tempo, a obrigação à sua performatização. 

Sheila diz que nenhum indígena vai querer ensinar suas técnicas por medo que sejam 

industrializadas, pois há muitos fazendeiros que têm as sementes em seus terrenos e não 

sabem como tratá-las. Faz uns 20 anos, em Barra Velha, teve um projeto com o Sebrae para 

aperfeiçoar o acabamento das sementes, mas é algo que as mulheres já sabiam fazer, só que 

ficou “nessa perfeição” (apontou para um dos colares que ela vendia). Dollis (2017) explica 

que as mulheres Marubo que criam novos artefatos guardam suas descobertas como um 

segredo. Dizem que o que é ensinado com facilidade não é valorizado e que quando as mais 

velhas ensinam as mais novas, devem praticar também, pois senão a aprendiz prejudica a 

artesã mestre, roubando seus conhecimentos e habilidades.  

Algumas pessoas que passaram por mim e por Sheila perguntaram sobre os cocares, 

que são caros. Sheila contou (rindo) que tem de R$200, que é de pena de galinha, mas que 

também tem de R$800, R$1500. Ela não faz cocares, são dos parentes. Segundo Sheila, quem 

compra cocares geralmente são pessoas com alguma ancestralidade indígena, que estão se 

reencontrando, começando a participar do xamanismo. “Pessoa que tem antepassado e chega 

aqui e se emociona”. Em contraste com essa colocação, que se refere a um tipo específico de 

comprador, opina que não existe “Vou comprar pra te ajudar”, quem compra realmente ama 

a cultura indígena. Algumas crianças paravam e pediam para tocar o arco e flecha e os apitos. 

Um pai falou para sua filha: “Luiza, vê se [o apito] tá funcionando”. Alguns pais não deixam 

as crianças levarem o arco e flecha por medo a se machucarem, então acabam levando o 

apito. Outros (adultos e crianças) pedem para testar o arco e flecha, então Sheila recomenda 

ir em direção ao mato, onde não há tantas pessoas.  

Dentro do palacete do Parque Lage, há uma loja que vende artesanato indígena, 

“uma loja de branco”, como ouvi mais de uma vez em campo. Comentei sobre essa loja com 
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uma indígena (que preferiu não se identificar), e esta disse ser um assunto bastante delicado. 

Me explicou que por um lado, é muito injusto o que os responsáveis pela loja fazem com os 

indígenas pois para que possam ganhar dinheiro, precisam produzir em grandes quantidades 

e que é “chato” produzir assim, em série. Por outro lado, se acabar esse tipo de comércio, 

esses parentes ficam sem nada. Ela considera que não é a pessoa indicada para mudar essa 

situação, pois acabaria comprando uma briga com os dois lados (parentes e a loja), mas que 

há outras pessoas que sim deveriam se encarregar disso. Mencionou também que há muitos 

atravessadores ganhando, por isso o preço final do produto fica “abusivo”. Considera que o 

comércio deveria ser “direto da mão do índio”. Um exemplo da problemática da produção 

“em série” de objetos indígenas é descrita por Van Velthem (2009): entre os Wayana, 

somente os demiurgos podem produzir uma série de objetos iguais. Se os humanos, 

porventura, produzirem incessantemente o mesmo tipo de artefato, considera-se que ele está 

sofrendo de algum tipo de obsessão que irá atrair doenças para ele e para seus parentes 

próximos. Os Wayana consideram que a reprodução da vida cotidiana admite apenas uma 

tecnologia humanizada, variada e comedida: por exemplo, o artesão deve produzir um dia 

um cesto, no outro um remo, no outro um colar e assim sucessivamente. 

Uma vez, durante o trabalho de campo, fiquei na Oca do Parque Lage para a hora 

do almoço. Um senhor levou quentinha para os índios, mas era preciso reservar mais cedo, 

como eu não sabia, quase fiquei sem. Acabei trocando com Pacari, ele ficou com a linguiça 

e eu com o ovo. Ele me explicou que das 11h às 14h, mais ou menos, “o povo se esconde 

embaixo de alguma árvore, quer ficar de boa”. Outro dia, fiquei lá até as 17h, hora em que o 

Parque Lage fecha. Ofereci ajuda a Twry, Allawe e Maiuri para carregar suas coisas e 

aceitaram. Os objetos não ficam na Oca, cada um os leva de volta para sua casa / alojamento. 

Vi como todos iam se retirando, pouco a pouco, carregando bolsas, sacolas e mochilas. 

Tiravam os cocares e saiotes e vestiam roupas manufaturadas comuns. Jiru contou que às 

vezes, indo para a aldeia [na Bahia] carregados de coisas, encontravam “uns jegues” e 

colocavam as coisas neles, depois os soltavam na aldeia e eles iam embora sozinhos. Eu falei 

que jegues “sabem o caminho mesmo” e todos riram. Neste dia, alguns foram embora do 

Parque Lage em um EcoSport, outros em uma Kombi. Twry, Allawe, Maiuri e Chahãmelê 

Pataxó (filha de Allawe) foram de Uber (transporte por aplicativo), que chegou por volta das 

18 horas: nos despedimos com carinho e eu também segui meu caminho para casa.  

  

2. 3 Xamanismo 
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Sheila me contou que um certo dia um homem perguntou se ela vendia Ayahuasca. 

Ela respondeu que é proibido, “era como perguntar se vendia maconha”. Me falou que 

Ayahuasca é muito perigoso, que “o certo é tomar com um índio curandeiro, nem sequer 

pajé, que sabe como entrar na mata e quais ervas pegar, o espírito entra nele”. Contou a 

história de um médico (branco) que estava entre os Yanomami e encontrou uma mulher 

moribunda. O médico perdeu os sentidos, “ficou possuído” e foi na floresta, pegou as ervas 

certas, as preparou e as deu para a mulher. Depois disso, desmaiou, e quando acordou, a 

mulher estava curada. O médico não lembrava de nada do que tinha feito, mas escreveu um 

livro sobre essa experiência. O livro, no entanto, não está à venda e está escrito em idioma 

Yanomami. Durante o trabalho de campo na Oca do Parque Lage, ouvi bastantes relatos de 

coisas e acontecimentos que poderiam ser considerados, por nós os antropólogos, do âmbito 

do xamanismo. Na verdade, esse xamanismo esteve presente o tempo todo, seja nas falas, 

nas histórias ou na própria presença de rapé, defumadores e unguentos, estes últimos 

chamados de “medicina da floresta”, ou “medicina indígena”, a diferença dos objetos como 

colares e apitos que são chamados de artesanato. Tentei agrupar aqui os relatos mais 

relevantes para retratar como esses aspectos xamânicos aparecem no contexto da Oca, que se 

relacionam estreitamente com o “perspectivismo” ameríndio, que segundo Viveiros de 

Castro (1996) são as ideias presentes nas cosmologias amazônicas segundo as quais o mundo 

é habitado por diferentes espécies de pessoas, humanas ou não-humanas (animais e espíritos, 

por exemplo), que veem a si mesmo e aos outros segundo pontos de vista próprios e distintos 

entre si. Não desenvolverei, neste trabalho, a extensa e complexa temática do perspectivismo, 

no entanto, ela é crucial para entender o xamanismo e a cosmovisão ameríndia em geral.  

Jiru Pataxó está montando uma aldeia no Rio de Janeiro. Contou que um gambá foi 

ao local da futura aldeia e o ritual Pataxó é comer um bicho quando começa a construção de 

uma aldeia: “O gambá visitou porque quis e estava bom [gostoso, apetitoso]. Jiru o comeu e 

fez um colar com os ossos, que estava exposto e à venda no dia em que conversamos. 

Explicou ainda que vai fazer Ayahuasca na aldeia para “as pessoas ficarem daquele jeitinho, 

pulando de cá pra lá, cheios de espiritualidade”. Segundo Jiru, o Ayahuasca “te vê” antes, 

não pode ser tomado fora do ritual senão é como droga e vicia: quem toma fora do ritual, de 

uma garrafa de vidro ou PET, “vê cobra, etc, tudo doidão”. Um Guarani que ouvia a conversa, 

disse discordar da religião Santo Daime16, pois segundo ele, “índio não tem santo”. Jiru 

 
16 O uso da bebida ayahuasca se difundiu entre seringueiros do Vale do Juruá (AC), que tomavam o chá 

clandestinamente, orientados por “pajés do cipó” (o hábito era reprimido pelos patrões). Na década de 1930, a 

bebida foi incorporada a várias religiões populares não indígenas em zonas urbanas do Acre e Rondônia, 
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comentou que o Ayahuasca é medicina e cura, já o remédio de farmácia faz a carne [das 

pessoas] ficar viciada. “Você toma [o Ayahuasca] quando está doente, não quando está careta 

e quer ficar doidão”. Já a maconha, segundo ele, é Guajajara, “maconha americana, dentro 

do ritual não faz mal, não vicia, não é droga”. Um homem Guarani que participava da 

conversa disse ter conhecido os Guajajara que “ainda faziam aquele charuto maconha de 

raiz”. Roberto Ashaninka comentou que os Guajajara são mais sofridos, porque cultuam mais 

suas raízes.  

A temática do Ayahuasca conta com uma ampla bibliografia acadêmica, para qual 

não houve tempo hábil no quadro do TCC, no entanto, é tema recorrente nas falas dos 

indígenas da Oca do Parque Lage. Jiru frisa que o Ayahuasca não pode ser vendido. Na aldeia 

que vai fundar, não cobrará pelo chá [de Ayahuasca], o “pagamento” vai ser ter ido até lá. 

“Se quiser comprar algo, ou ajudar com alguma coisa, tudo bem, mas é outra coisa [não está 

pagando pela bebida]”. Jiru explica que os índios controlam o Ayahuasca com o canto, e o 

índio que vende o chá pode ser expulso da aldeia, pois o índio não pode vender um canto que 

não é dele — Existe, inclusive, um canto que adultera o chá. Jiru explica que a medicina dos 

índios vale muito para eles [os índios], mas não vale nada em dinheiro: “Já para o governo 

vale muito, por isso não querem que espalhe. Cura até câncer”. Ele, pessoalmente, ajudou 

uma moça que tinha problemas de saúde e esta queria pagá-lo, mas diz que não pode cobrar 

por esse conhecimento, pois não é dele, é do seu povo. Um dia, comprei de Jiru um 

“defumador de Ayahuasca”, que é composto das seguintes ervas: cipó-imbé, chacrona, 

aruanda (não sei se é uma erva específica ou o conjunto de ervas usadas na Umbanda), 

amescla, eucalipto verdadeiro, chaçafraz (esse é nome que ele usou), curupixá, palo santo 

“da aldeia”. Ele me explicou que antes de usar o defumador, eu deveria esperar a chacrona 

me chamar, e no dia em me chamasse, teria que dedicar o dia todo para ela. Diz que é uma 

planta de poder único, que faz nossos inimigos nos enxergarem como iguais, portanto, não 

conseguem nos atingir. Por exemplo, se meu inimigo é uma onça, depois de defumar com a 

chacrona, a onça vai me ver como outra onça, como uma delas, então não me fará mal. Jiru 

pretende plantar chacrona pelo Rio de Janeiro, já que “ninguém conhece mesmo”. Diz que 

deve esperar a chacrona “liberar” para poder tirar as folhas (espera caírem), não pode ser 

quando ele [Jiru] quiser. Seu pé de chacrona, por exemplo, ultimamente não quer dar as 

 
mudando drasticamente seu status. A primeira religião a utilizá-la foi o Santo Daime, fundada por Mestre 

Irineu, um ex-seringueiro. Mais tarde, em 1961, surgiu a União do Vegetal, que atraiu praticantes sobretudo 

da classe média, tornando-se uma religião mais hierarquizada que o Santo Daime, que por sua vez se difundiu 

nas grandes capitais brasileiras a partir do final da década de 1970 (CUNHA, 2009). 
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folhas, pois quando estão ficando amareladas, logo ficam verdes novamente. Hellen, a 

companheira de Jiru, opina que é porque a planta está em vaso e já está pedindo ser passada 

para a terra.  

Jiru contou sobre sua avó, que tem 123 anos, é cega e conhece as ervas medicinais 

pelo cheiro. Me explicou também sobre uma cobra, a pico de jaca: ela copia o som que os 

índios fazem para se comunicar e então estes morrem no pé dela [da cobra]. A forma de matá-

la é fazer fogo, pois ela morre queimada ao tentar apagar o fogo, no entanto às vezes 

sobrevive. Segundo ele, toda cobra tem veneno, mas nós humanos temos mais veneno, por 

isso se a jiboia [exemplo de cobra “não venenosa”] nos pica, não acontece nada. Jiru falou 

também que enxerga qual caboclo “encosta nas pessoas”, mas que acha incorreto falarem de 

caboclo na Umbanda, pois foi o povo da floresta que ensinou os negros sobre os caboclos. 

Segundo ele, não existe xamanismo se a pessoa não for indígena. Para Edson17 (1991) apud 

Mendes (2014), caboclo é uma entidade das religiões de matriz africana e seu culto é 

considerado um processo sincrético afro-ameríndio. 

Roberto Ashaninka explica que dentro da cidade e quando somos jovens, 

carregamos coisas negativas, coisas que não precisamos (como AVC, derrame, cigarro, 

poluição, poeira) já fora dela, encontramos nosso espírito e a natureza: A medicina [dos 

brancos] traz doenças a longo prazo, mas as ervas dos antepassados estão sempre aí, é só 

tomá-las com delicadeza e amor, pois tudo que foi feito neste mundo, foi feito com amor.  

 

2.4 Parentes 

 

Segundo Viveiros de Castro (2006), as relações de parentesco indígenas incluem 

relações de afinidade, filiação adotiva e parentesco ritual ou religioso (compadrio). Em 

muitas culturas indígenas, as relações de afinidade são transmissíveis intergeracionalmente, 

exatamente como as relações de consanguinidade. A afinidade, na verdade, vem demonstrado 

ser política e ideologicamente dominante nas comunidades ameríndias: esses vínculos podem 

ser sanguíneos, mas podem também ser a comensalidade ou a vizinhança, isso depende da 

concepção específica de cada comunidade a respeito de quais são os “vínculos interpessoais 

fundamentais”. Collet, Paladino e Russo (2013) explicam que desde a chegada dos europeus, 

os povos indígenas travaram novas alianças e relações entre si, diante da necessidade de lidar 

com o desconhecido: “[...] perceberam que compartilham uma mesma história de colonização 

 
17 CARNEIRO, Edison. Religiões negras e negros bantos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991 
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e exploração, razão pela qual, juntos, procuram construir uma identidade comum [...], 

visando [...] à conquista de direitos e uma participação ativa no cenário nacional” (p.45). Essa 

identidade comum relatada pelas autoras não apaga a diversidade dos povos indígenas, mas 

pode ajudar a elucidar a utilização da categoria “parente” entre indígenas e certos não-

indígenas afins, em oposição a “brancos”, assim como o faz McCallum (2000) quando relata 

um mito Huni Kuin sobre os Incas, os “outros” primordiais, afins potenciais graças a seu 

poder e à sua beleza. Já os nawa (brancos) não são desejáveis como os Incas: são “outros” 

com quem se pode estabelecer um intercâmbio mas não um casamento e poucos são dignos 

de serem chamados de txai (cunhado, primo cruzado), “apelação dirigida a amigos e afins 

potenciais e categoria dos Incas por excelência” (p.28).  

Sheila Potiguara relata que mora no Rio de Janeiro e ama. Cresceu na cidade, e 

estudou “sem cotas”, como ela mesma salienta. “Aqui as pessoas são receptivas”. Relata 

sempre conseguir ajuda quando precisa, por exemplo uma vez fez uma “vaquinha” para 

comprar os livros da escola do filho. Ela conta que muitos indígenas saem das aldeias por 

conta dos muitos problemas que lá tem, pois “a vida na aldeia não é como alguns parentes 

contam”, as condições são precárias e “tem massacres” — imagino que se refere aos não 

raros conflitos violentos em terras indígenas, por exemplo com garimpeiros. Explica também 

que não há caça e poucos são os que pescam. “Tem parentes que levantam a bandeira do seu 

povo, mas não estão lá [na aldeia] para viver as dificuldades”. Sheila vai raramente à aldeia, 

mas diz que em compensação ajuda muita gente na cidade, “coloca dentro de casa” e comenta 

que nem todo mundo faz isso.  

Sheila contou que um dia estava com Twry na praia e apareceu um menino vendendo 

empadas. “Ele tinha a cara bem de índio”. As duas olharam para ele e disseram: “Tu é índio!” 

e o menino negava. Sheila disse que ia comprar todas as empadas dele se ele falasse que era 

índio, então ele disse que era Sateré Mawé: Sheila explicou que uma criança que não fosse 

índia não inventaria isso, pois considera que essa etnia é um tanto rara. O menino disse que 

morava na Maré e a mãe o fazia vender empadas. Twry, que na época também morava na 

Maré, conseguiu contatar a família dele. “Parece” que o pai não deixa a cultura morrer, “tanto 

que o menino sabe falar o idioma deles”. Mas a mãe fala para ele esquecer que é índio e não 

gostou de ser contatada por Twry. Sheila diz que entende a situação, acredita que teve alguma 

violação [na aldeia] e que por isso a mãe do menino pegou raiva dos parentes e tenta “matar” 

isso [ser índio] na cabeça da criança. Poderia ser interessante retomar essa situação peculiar 

relatada por Sheila em uma futura pesquisa, que investigasse as relações de parentesco dos 

indígenas em contexto urbano (por exemplo no Rio de Janeiro).  
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Sheila conta também que tem muitos Potiguara na Maré e na Rocinha, mas que não 

se declaram. “Esses índios só falam que são quando encontram outros índios”. Mas eles veem 

que “é possível evoluir sem perder o que é”. Muitas vezes as pessoas olham para os índios 

[no Parque Lage, por exemplo] e falam que são muito modernos, que tem até máquina de 

cartão, então ela responde: “Se até Pokémon evolui, porque o ser humano não?”. Uma mulher 

uma vez perguntou: “Porque vocês não ficam na aldeia?”, querendo dizer que lá a vida era 

fácil, que tinham tudo. Sheila diz que quando a pergunta é debochada, ela responde na mesma 

altura, mas quando vê que as pessoas são ignorantes “por falta de conhecimento mesmo”, sua 

obrigação é esclarecê-las.  

Nesse mesmo diálogo com Sheila, contei um pouco de mim, sobre o fato dos meus 

pais serem peruanos e ela perguntou mais sobre minhas origens, até eu contar sobre minha 

tataravó andina. Eu, na minha divisão mental entre povos das terras altas e baixas, esclareci 

que ela era dos Andes e não da floresta. No entanto, Sheila exclamou: “mas então ela era 

indígena!”. Explicou que se minha tataravó era indígena, então a avó, depois a mãe, logo 

eu… E deixou essa parte em suspenso. Contei que muitas famílias no Peru (inclusive a 

minha) negam as origens, eu mesma presenciei uma tia fazendo questão de frisar que a 

mulher andina (minha tataravó) em uma fotografia de família não tinha parentesco [de 

sangue] com ela. Sheila disse entender quem nega os antepassados, que algum motivo deve 

ter para negar. Contei que minha avó fala um pouco de quéchua e que meu avô era fluente e 

ela sorriu aparentemente satisfeita com essa informação. Relatei a mesma história para 

Carmel Puri e ela rapidamente disse que minha pele não o escondia. Um tempo depois (no 

evento em celebração do Dia dos Povos Indígenas) me apresentou, a um visitante, como 

parente: Qual teria sido a razão para me considerar afim? A cor da minha pele, minha relação 

sanguínea com os povos originários, o fato de estar fisicamente compartilhando a 

“vizinhança” da Oca do Parque Lage? Não sei ao certo (e não perguntei), mas como colocado 

por Viveiros de Castro, “são sim parentes dos índios aqueles que os índios acharem que são 

seus parentes e ponto final, pois só os índios podem garantir isso” (p.16).  

Este foi um momento chave no trabalho de campo. Passei a me sentir acolhida e ao 

mesmo tempo questionei muito minha responsabilidade e o papel da pesquisa. Carmel disse 

ser algo bom que eu estivesse escrevendo sobre a cultura indígena e eu respondi que essa 

pesquisa não era minha, era deles, um espaço para falar o que eles queiram que seja falado. 

Ela comentou que realmente, há pessoas que escrevem [pesquisas] e depois falam coisas que 

não são verdade, mas que podia perceber que eu estava tratando tudo com respeito. Falei que 

poderia mostrar o texto antes de publicar (ao menos as falas dos indígenas) e ela disse ser 
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uma boa ideia. Este diálogo com Carmel materializou de certa forma um questionamento 

decorrente da leitura da dissertação de Dollis (2017). A autora pretendia estudar os 

antropólogos, no entanto o pedido das mulheres da sua aldeia foi mais forte. Queriam a 

história do seu artesanato no papel e disseram: “O estudo não é só para você, como Branco 

faz” (p.19). De forma semelhante, no Seminário Internacional PPGAS/MS (2018), Lucas 

Manxineru, liderança indígena do povo Manchineri, sugeriu aos antropólogos presentes que 

“publicassem menos e trabalhassem mais”, referindo-se às questões urgentes enfrentadas 

pelos povos indígenas e a ausência de políticas eficientes para sua resolução (informação 

verbal)18.  

 

2.5 Índio de verdade 

 

Viveiros de Castro (2006) relata que no final da década de 1970, a ditadura e sua 

geopolítica modernizadora pretendiam criar um instrumento jurídico para diferenciar índios 

de não-índios, com o propósito de retirar a responsabilidade do Estado aos índios que “já” 

não eram mais índios, como se “índio” fosse um atributo determinável e mensurável. O papel 

do antropólogo não é o de determinar quem é índio e quem não é, pois “só é índio quem se 

garante” (p.7), até mesmo porque “índio não é uma questão de cocar de pena, urucum e arco 

e flecha” (p.3), não é um modo de aparecer e sim um modo de ser: “um movimento 

infinitesimal incessante de diferenciação, não um estado massivo de ‘diferença’ anteriorizada 

e estabilizada” (p.3). O discurso do senso comum, de que é possível “ainda”, ou “já não ser 

índio” é problemático pois representa um estado transitório, uma etapa a ser vencida no 

caminho ascensional ao estado de “branco” ou “civilizado”. A constituição de 1988 

interrompeu juridicamente o projeto de “desindianização”, dessa forma, “[...] as 

comunidades em processo de distanciamento da referência indígena começaram a perceber 

que [...] retomar o processo incessante de virar índio — podia ser interessante” (p.6). Para 

colocar em prática o conceito de “cultura” com aspas de Cunha (2009), os indígenas 

aparecem, justamente, com cocar de pena, urucum e arco e flecha, pois embora isso não os 

“faça” índios, sabem que são os símbolos que o senso comum não indígena reconhece como 

“indígena”.  

 
18 Comunicação feita por Lucas Manxineru em 24 de setembro de 2018, no SEMINÁRIO 

INTERNACIONAL PPGAS/MN “Povos Indígenas em isolamento voluntário: repensando as abordagens 

antropológicas”.  
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Um dia, enquanto conversava com Allawe Pataxó na Oca do Parque Lage, ouvimos 

a seguinte pergunta de um garotinho: “pai, esse não são índios de verdade, né?” E a resposta 

do pai: “são descendentes!” Allawe, ao ouvir esse diálogo, disse, muito incomodado “ele 

nem sabe o que é descendente, descendente todos somos, todos temos pai e mãe, não somos 

hermafroditas19” e logo completou dizendo que há “bacharéis” que dizem que índio é só 

aquele aldeado, “mas os índios entram com um porém: não deixamos esquecer as raízes e os 

conhecimentos que são passados de geração em geração, se não conhecemos nosso passado, 

como saberemos nosso futuro?” Na continuação dessa conversa, Allawe apontou uma 

indígena (Sheila Potiguara) e contou que ela foi adotada por brancos, mas se casou com um 

Pataxó (Pacari) e agora está “resgatando [suas origens]”. Em outro momento, em conversa 

com Sheila, ela disse que hoje a cor da pele não quer dizer mais nada. “Filho de não índio, 

se tem um pai índio, é índio”. Indicou ser o caso de Wesley (nome português de Allawe, filho 

de Twry Pataxó)20. Comentou que há meninos que nascem na aldeia [Barra Velha] e que não 

falam patxohã, apenas sabem cantar. Explicou, no entanto, que Twry fez questão de ensinar 

a língua a Wesley, pois sabia que seria discriminado por ser branco. Nesta última fala de 

Sheila, primeiro entendi que Allawe sofreria preconceito por parte dos próprios indígenas, 

devido à cor da sua pele. No entanto, acredito que o preconceito ao qual Sheila se refere é 

por parte dos brancos e seus discursos estereotipificantes sobre “atributos” que os indígenas 

devem “conter” para serem considerados como tal. Esta fala se articula com outra de Allawe, 

que relatei no ítem 2. 2 (Trocas e visitantes), quando ele comenta ser necessário comparecer 

em um grupo de dois ou três indígenas para vender artesanato em Copacabana, já que as 

pessoas poderiam desconfiar da cor da pele de um só. Maiuri Pataxó, em outra ocasião, disse 

que a pergunta “clássica” ouvida na Oca do Parque Lage é a de se eles são ou não “índios de 

verdade”, mas que ele até entende se o interlocutor for “uma criancinha”. Collet, Palladino e 

Russo (2013) citam o relato de uma professora infantil que, no Dia do Índio, ano após ano, 

repete uma mesma fórmula de reforçar estereótipos e preconceitos que acaba por estabelecer 

um “índio genérico”, onde logicamente não cabe a diversidade cultural dos povos indígenas. 

No item 2.4 (Parentes) relato uma fala de Sheila, na qual os visitantes da Oca falam que os 

indígenas são aquilo que eles consideram “muito modernos” (para serem índios?) pois tem 

até máquina de cartão. Sr. Brown, do texto de Clastres (2004), pede ao indígena que tire as 

 
19 Acredito que Allawe, para reforçar seu argumento, usou a palavra “hermafrodita” para dizer que os seres 

humanos não nascemos em chocadeira. 
20 Alguns indígenas só se apresentam (ou são apresentados) pelo nome português, outros pelo nome indígena 

e outros por ambos, como é o caso de Allawe (Wesley) Pataxó.  
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roupas e se ornamente com penas e colares, para a foto — a foto com ornamentos, no entanto, 

custa mais. Nota-se, portanto, que é uma negociação constante, por um lado, os indígenas 

performatizando (ou não) sua “indianidade” e por outro, os visitantes, alguns “debochados”, 

outros “ignorantes” (adjetivos empregados por Sheila), tentando dar sentido àquela 

alteridade.  

Jiru Pataxó, quando questionado sobre o que ele considerava a importância do 

espaço da Oca do Parque Lage e sobre suas razões para fundar uma aldeia (ainda em 

processo), pediu para que anotasse, palavra por palavra: “O que segura a terra indígena? É o 

índio, adereces [adereços, trajes], cultura, amor e preservação da aldeia [no caso do Parque 

Lage, preservação do espaço da Oca]. Neste espaço [a Oca] contém adereces, povos 

indígenas, cultura, menos índio trajado. Ou seja, falta… [apenas assente com a cabeça, 

referindo-se à falta de índios trajados]. Quando o admirador dos povos indígenas vai à uma 

aldeia indígena e vê o índio com as características do branco, ele faz uma pergunta: ‘aqui é 

uma aldeia?’ Aí o índio responde: ‘é uma aldeia’, ‘mas eu não tô vendo nenhum índio trajado’ 

[resposta do branco]. Em uma aldeia a gente tem muito para oferecer, o pena (sic) é que 

não… Os povos indígenas estão mais focados mesmo no capitalismo. Eu, com 44 anos, ainda 

vejo índios de todas as etnias brasileiras dizerem pra mim, com 44 anos, que têm vergonha 

de usar seus trajes. Eu Jiru gostaria de expulsá-los do meu povo, para não fazer parte dos 

povos indígenas. Essa é minha visão que eu vejo, da organização do Parque Lage em ver que 

os povos indígenas não tão se valorizando. Espero que eles entendam né” — Outro indígena, 

que estava próximo e ouviu o depoimento, acrescentou: “É isso aí guerreiro, gostei, é isso 

mesmo” — Jiru prosseguiu: “Tenho 2 anos no Parque Lage e já vi vários índios, a maioria 

deles nunca me fez um cântico, ou eles não sabem, ou eles são mudos, mas [isso] aqui no 

Parque Lage, porque na minha aldeia, há muitos anos atrás, foi um mudo que fez o melhor 

cântico sagrado. Pergunta ao povo Pataxó pra me contar essa história pra ver se algum deles 

conhece o cântico e, aquele que não souber, realmente se perdeu. Aweri [obrigado]”. Depois, 

completa: “Eu acho que a gente [referindo-se a ele e esposa] vai dar um tempo de trabalhar 

no Parque Lage, pelas vibrações, pela forma que o povo trata as pessoas da mesma cultura, 

acho nojento, não consigo. Dentro do meu espaço [a aldeia que está fundando], se não estiver 

com os trajes, não entra” Jiru conta que tem um carro, no Alto da Boa Vista (onde reside) 

mas vai ao Parque Lage de Uber, pois considera um desrespeito “o índio entrar no Parque 

Lage de carro”. Para ele, o indígena tem que entrar no Parque caminhando (é necessário subir 

uma rampa): “tem gente que me acha muito rústico”. 
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Jiru, ao descrever o que ele considera ser o “código de conduta” apropriado dos 

indígenas, deixa transparecer sua preocupação sobre a deslegitimação da categoria de “índio” 

por parte dos brancos, e sugere algo como “técnicas” para desarmar o preconceito dos 

mesmos. Tanto em sua fala, como na de Sheila e Allawe, a presença de roupa ocidental e a 

utilização de tecnologia são temas centrais. Howard (2000) relata e discorda da literatura 

antropológica que trata a presença ou ausência de bens (dinheiro, roupas) e de práticas 

ocidentais como indicadores do grau de “integridade” ou “autenticidade” dos grupos 

indígenas. Viveiros de Castro (2006) explica que “Não há [...] índios autênticos. Índios, 

brancos, afrodescendentes, ou quem quer que seja — pois autêntico não é uma coisa que os 

humanos sejam. Ou talvez seja uma coisa que só os brancos podem ser (pior para eles)” 

(p.11), já que a autenticidade é uma invenção da metafísica ocidental.  

Jiru Pataxó acrescenta: “43 mil Pataxó - começamos com 16-17 anciãos perdidos na 

floresta, entre eles meu avô. O povo Pataxó entrou na linha de produção de ‘arte’ [pediu para 

colocar aspas] com peças de madeira nativa em um grande ritual sagrado feito pelos 

encantados da floresta convocados por Jiru, os encantados da floresta fizeram a seguinte 

pergunta para todos os anciãos da aldeia Pataxó: ‘Se faz arte cortando a vida da nossa mãe 

terra? Ou pegue a arte pronta que a própria natureza te dá? Você é índio, pode andar na terra, 

mas não sabe usufruir o que a mãe natureza tem de melhor’. Essas são as palavras dos 

encantados da floresta, que disseram ‘agradecemos ao Jiru por ter preservado a aldeia Pataxó, 

Maquiani, Aldeia Velha’. ‘Tire a sua dúvida, e vai conferir o que tem de melhor na Aldeia 

Velha porque aqui é a nossa casa, é aqui que eu vou ensinar a se fazer arte, sem atropelar o 

que é protegido por Shohã ahõ (guerreiro da floresta)’. Os índios da cidade só pensam em 

vender. O índio mesmo, de raiz, não precisa repetir o cântico, quando se domina o tronco 

linguístico. Eu faço um cântico em dois minutos porque o índio de raiz não precisa repetir o 

cântico [sempre é um cântico novo]”. Jiru, por último, me contou uma história: “Em Barra 

Velha tinha um cacique muito querido, Tururim, pássaro sagrado da nossa aldeia. Guerreiro 

da aldeia-mãe, morreu na aldeia Xandó, ao lado de Caraíva, com poucas luas de montada. 

Poucos meses, poucos anos [jovem]. O que eu quero dizer: Não foi todos que foram visitar 

o Tururim, mas ele olhou por todos. Eu levei toda minha aldeia para visitar ele, fizemos um 

ritual de 5h, [depois de passar] 3 meses em cima da cama, em 5h de ritual Tururim levantou 

para se despedir”. Não espero nada de ninguém, mas que Tupã mantenha Tururim em meu 

coração”. Jiru, emocionado, finaliza: “Falta de respeito isso”. 

A fala de Jiru aponta para várias questões: mostra, por um lado, que há um objetivo 

comercial em se mostrar como o “índio de verdade”, por outro lado, há um discurso que 
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associa o direito à terra com a ideia de identidade e cultura e, por último, temos a questão dos 

indígenas urbanos no contexto da cidade do Rio de Janeiro — estes pontos serão discutidos 

na próxima seção.  
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3. A OCA COMO ESPAÇO POLÍTICO: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme discutido por Cunha (2009) e Wagner (2010), o conceito de “cultura”, 

uma categoria antropológica apropriada pelos indígenas, é constantemente ressignificada e 

se usa em vários sentidos e para diversos objetivos. Essa negociação é política, no sentido 

descrito por Cunha (2009), quando explica que a escolha do termo “cultura”, como 

empréstimo, se dá na especificidade do registro interétnico, que se distingue do registro da 

vida cotidiana da aldeia, pois são sistemas com lógicas diferentes. Por exemplo, o uso de 

palavras alemãs no jargão filosófico não se dá porque as palavras em alemão careceriam de 

tradução, e sim para indicar que se está em terreno filosófico e que “as associações e o mundo 

em que estão operando devem ser dissociados do uso corrente” (p.370). Sistemas distintos 

não são independentes e estão, na verdade, em constante articulação, embora o façam em 

escalas diferentes: “[...] um mesmo indivíduo é um membro de uma casa específica na aldeia, 

é um krahô em relação a outros grupos étnicos vizinhos, é um índio diante do Congresso 

Nacional [...] e pertence a um povo tradicional na ONU” (p.371). A imagem que o Congresso 

Nacional ou a ONU atribuem aos indígenas “faz parte do sistema interétnico de 

representações, mas esse sistema também se confronta com os assuntos internos e com a 

estrutura da aldeia” (p.371). Para Viveiros de Castro (2006), cabe ao antropólogo “criar 

condições teóricas e políticas para permitir que as comunidades interessadas articulem sua 

indianidade” (p.19). 

Posso dizer, portanto, que a Oca do Parque Lage é um espaço onde se desenvolvem 

estratégias políticas, talvez não de luta política propriamente dita, mas certamente de política 

em ação: por isso, sugiro entender a Oca como um espaço político, de resistência. Howard 

(2000) menciona que alguns antropólogos têm repensado as teorias do contato e 

colonialismo, discutindo os modos como as sociedades indígenas estruturam, reorientam e/ou 

influenciam o rumo do encontro colonial. A autora discute a questão da resistência, dizendo 

que é sempre uma questão híbrida e contraditória. Os povos indígenas podem dar a impressão 

de imitar a cultura dominante ao usar roupas de brancos, querer seus bens ou empregar sua 

retórica para criticá-los, no entanto essa qualidade mimética é parte da eficiência da 

resistência. Reconsiderar as trocas interétnicas à luz da resistência parece ter potencial para 

resolver os paradigmas anteriores que reduziam os povos indígenas a personagens passivos. 

As trocas não são apenas mecanismos dos colonizadores para dominar os povos nativos, mas 

são também a arena onde os indígenas desafiam a dominação e afirmam suas próprias formas 

de controle. Os bens materiais são como “avatares” dos brancos e ideais para desafiá-los. 
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Para os Waiwai, a lógica do sistema de trocas (onde circulam objetos indígenas e não-

indígenas) está em assimilar e “domesticar” recursos externos e colocá-los a serviço do 

projeto Waiwai de reprodução social: “Colonizam” os brancos, como mais uma fonte de 

bens, poderes e conhecimento. Conforme a teia de relações com a sociedade dominante se 

faz mais complexa, algumas das ideias e práticas tradicionais são reformuladas, no entanto, 

o objetivo continua sendo cultivar relações com forasteiros sem se deixar dominar por eles. 

Engajar-se em transações com membros da sociedade dominante pode submeter o outro ao 

controle indígena e seus poderes podem ser assimilados e utilizados para garantir a vitalidade 

da sociedade indígena. Van Velthem (2009) acrescenta que as concepções estéticas e a 

cultura material são campos a partir dos quais pouco se abordou a questão das representações 

de contato. As pesquisas etnológicas brasileiras que falam sobre “artesanato indígena” 

focaram mais nas influências do mercado sobre a escolha de matérias primas e padrões 

estéticos, mas não olharam para isso como o resultado de “uma reelaboração cognitiva e 

prática de objetos e materiais industriais sob o prisma de sistemas estéticos e cosmológicos 

indígenas” (p.3).  Aquilo que outros autores chamam de “arte da aculturação”, para Van 

Velthem constituiria uma: 

 

 

“legítima expressão estética de povos que vivem em um mundo de constante 

mudança e que, por seu intermédio, integram as marcas do impacto sofrido e 

projetam uma imagem étnica que busca nas manifestações artísticas uma dimensão 

política de resistência cultural” (p.4). 

 

 

A Oca do Parque Lage, a meu ver, não é apenas um espaço de compra e venda de 

artesanato indígena. O artesanato faz parte da “cultura” (no sentido de Cunha, 2009 e 

Wagner, 2010) que constantemente articula sistemas distintos, indígenas e não-indígenas. Na 

verdade, o artesanato — usando a categoria indígena abordada em campo — também media 

trocas entre parentes, como são os casos relatados por Roberto Ashaninka, Mamiri Guajajara 

e Mairã Pataxó, na seção 2. 2 (Trocas e visitantes). Constrói-se, na Oca do Parque Lage, um 

espaço indígena, com toda a complexidade de relações que isto possa acarretar. Das falas 

indígenas relatadas neste trabalho, podemos extrair aspectos comerciais, aspectos 

sociopolíticos, aspectos relacionados à terra e aspectos sobre a questão da construção da 

identidade de indígenas urbanos na cidade do Rio de Janeiro, em um jogo cosmopolítico que 

articula ideias indígenas e não-indígenas. Jiru Pataxó, na seção 2.5 (Índio de Verdade) relata 

uma conversa com os encantados da floresta, a respeito daquilo que pode e não pode ser 

comercializado, também fala constantemente sobre as aldeias Pataxó do sul da Bahia e 
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descreve como será a aldeia que está fundando, no Rio de Janeiro. Menciona os cânticos, 

também um cacique querido que não obteve o devido reconhecimento do seu povo e se 

queixa dos “índios da cidade”, que “só pensam em vender”. Seu discurso associa o direito à 

terra com a ideia de identidade e cultura, afinal, o território é fundamental para os povos 

indígenas, cujas práticas culturais estão estreitamente ligadas à terra. Collet, Paladino e Russo 

(2013) comentam que é muito difícil, para a mentalidade ocidental, sobretudo a capitalista, 

mensurar a importância da terra para os indígenas. Em vez de entender o território como uma 

propriedade, os indígenas vinculam-se ao mesmo não apenas economicamente, no sentido de 

subsistência, mas afetivamente, pois nele habitam os ancestrais, por exemplo. Segundo a 

Constituição Federal, Artigo 231, definem-se terras indígenas por serem tradicionalmente 

ocupadas pelos índios, no entanto, o termo “tradicionalmente” não se refere ao fato temporal 

— de haverem ou não formas de comprovar a ocupação antiga do território — mas sim ao 

modo tradicional de utilizarem e se relacionarem com a terra. Viveiros de Castro (2006) 

lembra que processos como: redução, descimento, escravização, catequização, etc, fizeram 

como que o lugar físico onde se encontram certos grupos indígenas não sempre é o “original” 

dos tempos pré-colombianos, no entanto isso não quer dizer que não exista uma orientação 

positiva e ativa em relação à vida comunitária. Por mais que se leve a cabo o projeto de 

desindianização por parte do Estado, não é possível suprimir toda a história e a memória, a 

não ser que  

 

 

“essas comunidades sejam fisicamente exterminadas, expatriadas deportadas, é 

muito difícil destruí-las totalmente. E ainda quando [...] foram reduzidas a seus 

componentes individuais, extraídos das relações que os constituíam, como 

aconteceu com os escravos africanos, esses componentes reinventam uma cultura 

e um modo de vida” (p.11).  

 

 

O processo para que o Estado reconheça as terras indígenas é bastante complexo e 

demorado. E os indígenas urbanos, muitas vezes obrigados a viver fora da aldeia por questões 

de sobrevivência econômica — Sheila Potiguara comenta, na seção 2.4 (Parentes) que as 

coisas nas aldeias não são tão fáceis como alguns parentes contam — se veem obrigados a 

encontrar formas de reinventar a identidade indígena nas grandes cidades, por exemplo no 

Rio de Janeiro. A Aldeia Maracanã, A Aldeia Vertical e a própria Oca do Parque Lage são 

exemplos de territórios, que embora não sejam terras indígenas reconhecidas como tais, são 

espaços onde os indígenas negociam e articulam (politicamente) a categoria de “cultura”.  

Enquanto alguns visitante do Parque Lage se preocupam em diferenciar o “índio de 

verdade” do índio que está virando branco, Viveiros de Castro (2006) explica que para os 
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indígenas, a noção de “virar branco” existe, é recorrente, mas não é aquilo que os brancos 

pensam que possa ser. Na verdade, é um dos problemas mais complexos para os 

antropólogos, pois ao que parece, nunca se acaba de virar branco, pois os índios nunca 

acabam de acabar, já que é necessário continuar sendo índio para poder continuar virando 

branco. Na Oca do Parque Lage, negocia-se a identidade do indígena urbano no contexto da 

cidade do Rio de Janeiro, que pode ser aquele indígena “moderno”, que usa máquina de 

cartão, mas que no entanto, segundo Sheila Potiguara declara na seção 2.4 (Parentes), pode 

“evoluir” sem deixar de ser indígena. Já Jiru Pataxó acredita que a chave está nos trajes, para 

ele, o indígena urbano deve estar trajado em espaços como o da Oca, além de chegar 

caminhando. Por outro lado, na Oca também se observa o branco que “quer virar índio”, que 

é aquele que chega lá e se emociona, então compra cocar porque está resgatando sua 

ancestralidade — fala de Sheila, na seção 2. 2 (Trocas e visitantes). Como colocado por 

Viveiros de Castro (2006), os brancos em geral lamentam que vários brancos queiram virar 

índios, mas lamentam também que os índios queiram virar brancos: “o mundo está de cabeça 

para baixo” (p.17). Collet, Paladino e Russo (2013) nos lembram que existe uma grande 

variedade de situações indígenas, que logicamente transcendem o “viver na floresta” e é 

justamente o não-isolamento que constrói a identidade de um povo, pois a confronta com 

outros grupos e desse contato surge a necessidade de modificar e transformar. Os povos 

indígenas, antes da colonização, não eram isolados, na verdade viviam em “um contexto de 

intensa troca e mistura” (p.30). Hoje, evidentemente, as relações entre diferentes povos 

indígenas e a sociedade não-indígena se dá em situações de desequilíbrio de poder, “inseridos 

num contexto de desigualdade social e econômica” (p.31). Daí a importância de espaços 

indígenas como a Oca do Parque Lage, onde Pataxós, Potiguaras, Ashaninkas, Guajajaras, 

Guaranis e outros parentes podem resistir, politicamente, em defesa da própria autonomia, 

nas palavras de Collet, Paladino e Russo (2013), “seja para terem reconhecidos seus direitos, 

seja para manterem aqueles já conquistados” (p.32).  
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FIGURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Apitos em processo de fabricação na Oca do Parque Lage (foto: acervo pessoal) 

Fig. 2: Pacari Pataxó fabricando apitos na Oca do Parque Lage (foto: acervo pessoal) 
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Fig. 3: Garapirá Pataxó fabricando apitos na Oca do Parque Lage (foto: acervo pessoal) 

 

 

Fig. 4: Iracema Pankararu na Oca do Parque Lage (foto: acervo pessoal) 
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Fig. 5: Produtos vendidos por Roberto Ashaninka na Oca do Parque Lage (foto: acervo 

pessoal) 

 

 

Fig. 6: Mairã Pataxó e Mamiri Guajajara no dia em que trocavam conhecimentos sobre 

miçangas na Oca do Parque Lage (foto: acervo pessoal) 
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Fig. 7: Maiuri Pataxó na Oca do Parque Lage (foto: acervo pessoal) 

 

 

Fig. 8: Produtos vendidos por Sheila Potiguara na Oca do Parque Lage (foto: acervo 

pessoal) 
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Fig. 9: Hora do almoço na Oca do Parque Lage (foto: acervo pessoal)  

 

 

Fig. 10: A Oca do Parque Lage (foto: acervo pessoal) 

 

 



45 

 

 

Fig. 11: Detalhe da Oca do Parque Lage (foto: acervo pessoal) 

 

 

Fig. 12: Detalhe da Oca do Parque Lage (foto: acervo pessoal) 
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