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RESUMO 

 

 

O filme que realizei sobre a minha vizinha indígena Guarassuy, levou-me a procurar outras 

imagens da sua história de vida, e a pesquisar nos arquivos da história brasileira. É a partir do 

nosso encontro, na Rua da Relação, no Rio de Janeiro, que se traçam as linhas de fuga e se 

estabelecem os paralelos entre a sua vida e as diferentes temporalidades políticas que ela 

atravessa. Inserindo-se no campo da Antropologia Visual, este trabalho constitui-se no 

cruzamento da prática documental com materiais de arquivo e leituras sobre perspectivismo; e 

busca compreender numa chave relacional, o processo de subjetivação indígena, a partir do 

personagem Guarassuy. 

 

Palavras-Chave: Indígena, Discurso, Relação, Perspetivismo Ameríndio, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
	
	

SUMÁRIO 

 
INTRODUÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO …………………………………………………………………………....1 

COMO OS BRASILEIROS VÊEM O ÍNDIO: ENQUETES DE RUA……………………….2 

DO BRANCO VIRAR ÍNDIO………………………………………………………………...4 

GUARASSUY ………………………………………………………………………………...6 

ORDEM E DISCURSO …………………………………………………………………….....9 

FICCIONALIZAÇÃO DO EU ………………………………………………………………11 

ETNOGRAFIA E MÉTODO……………………………….........………….....…………….13 

 

 
CAPÍTULO 1 

 

O TEMPO MÍTICO DA ALDEIA …………………………………………………………..22  

CANIBALISMO E DIFERENÇA …………………………………………………………...29 

VILLAS-BOAS  ……………………………………………………………………………..33 

LINHA DO TEMPO ………………………………………………………………………….37  

 

 
CAPÍTULO 2 

 

A VINDA PARA A CIVILIZAÇÃO ......................................................................................38 

SIMPLES E PRINCESA ……………………………………………………….……………41 

JUCELINO KUBITSCHEK  ………………………………………………………………...43 

LINHA DO TEMPO ………………………………………………………………………….46  

 

 



	
	
	
	

1	

CAPÍTULO 3 

 

 

GOLPE MILITAR ...................................................................................................................47   

PRINCESA LEOPOLDINA …………………………………………………………………50  

DELEGADA DA POLÍCIA  ………………………………………………………………...54 

O INDÍGENA COMO GUERREIRO E A VIOLÊNCIA DO ESTADO ……………………56 

LINHA DO TEMPO ………………………………………………………………………….62  

 

 

CAPÍTULO 4 

 

NA RUA DA RELAÇÃO: COM O FILHO CARLOS ANTÓNIO………………………….63 

NA RUA DA RELAÇÃO: COM A VIZINHANÇA………………………………………...67 

MAPA DO BAIRRO…………………………………………………………………………69 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ………………………………………………………………...70 

LINHA DO TEMPO GERAL…………………………………………………………………72 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………………………..73 

ARQUIVO E FONTES……………………………………………………………………….75 

CAMPO………………………………………………………………………………………77 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
	

2	

Introdução 
 

Apresentação 

 
 A presente monografia organiza as reflexões com base em documentos e referências 

extraídas do filme “Minha Vizinha”1, realizado em setembro de 2014, para a exposição 

Museu Encantador, que aconteceu nesse mês no Museu de Arte Moderna – MAM, no Rio de 

Janeiro. Ela pretende assim sistematizar as reflexões originadas por esse processo, que me deu 

pistas para uma leitura da história do Brasil, a partir da perspectiva da minha interlocutora.  

Na tentativa de aprofundar o seu ponto de vista, empreendi ao longo de ano e meio, uma 

busca de imagens, que me levaram às informações descobertas recentemente no arquivo do 

Museu do Índio, sobre a violência praticada contra os indígenas pelo Estado brasileiro, dos 

anos 40 até  ao período da ditadura militar. É através do encontro com Marcelo Zelic, membro 

da Comissão Nacional da Verdade2 e pesquisador do acervo do museu, que tenho acesso: ao 

Relatório Figueiredo, que denuncia as graves violações cometidas pelo Serviço de Proteção 

ao Índio – SPI; à reportagem da RTP nos anos 70, com enquetes de rua no Rio de Janeiro 

sobre a opinião que as pessoas têm sobre o índio brasileiro; ao filme “Arara”, que mostra a 

formação das Guardas Rurais Indígenas em Belo Horizonte. São estes materiais, gentilmente 

cedidos por ele, que me servem para compôr o paralelo entre a vida de Guarassuy e as 

temporalidades políticas que ela atravessa. No entanto, esta pesquisa faz-se tendo em conta 

que as imagens não são imediatas, e que não é fácil de entender a história que documentam. 

Tal como afirma Gilles Deleuze, as imagens não estão sequer “no presente”; é justamente por 

isso que elas são capazes de tornar visíveis as relações de tempo mais complexas que 

incumbem a memória na história: 

 
Parece-me evidente que a imagem não está no presente [...] A própria 

	
																																																								
1 Sinopse: Guarassuy é minha vizinha na Rua da Relação onde moro no Rio de Janeiro. Nascida numa aldeia 
Arawak perto da fronteira com a Venezuela, ela foi trazida para a cidade pelos antropólogos Villas-Boas quando 
era ainda menina. Este filme estabelece um paralelo entre sua trajetória e o projeto de expansão do território, 
iniciado por Getúlio Vargas no século XX. Link:  https://vimeo.com/109059662 (senha: capivara) 
2 A CNV foi criada em 2012 com a finalidade de apurar graves violações de Direitos Humanos praticadas pelo 
Estado, ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. 
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imagem é um conjunto de relações de tempo de que o presente só deriva, 
apenas como um múltiplo comum, ou como o mínimo divisor. As relações 
de tempo nunca se veem na percepção ordinária, mas sim na imagem, 
enquanto criadora. Torna sensíveis, visíveis, as relações de tempo 
irredutíveis ao presente.3 
 

Este paralelo convida-nos então a um duplo jogo entre proximidade e distância, 

valorizando o fragmento como princípio construtivo da história, contra o modelo de 

temporalidade cronológica – e a concepção de transmissão e imitação que ele implica.4 Ele 

constitui-se em quatro momentos da vida de Guarassuy: a infância na aldeia, quando é trazida 

pelos indigenistas para a cidade; a formação em Minas na casa do ex-presidente do Brasil 

Jucelino Kubitshek; a vinda para o Rio de Janeiro quando trabalha como delegada da polícia e 

camareira no navio Princesa Leopoldina; e a atualidade na Rua da Relação. Esta divisão, 

longe então de obedecer ao predicativo de um tempo cronológico ou linear, ela serve apenas 

para tornar mais clara a relação entre a sua afirmação como indígena (observada tanto no seu 

discurso como na ocupação que faz do espaço) e os poderes do Estado (nas metamorfoses do 

seu lugar na relação com o branco: de praticante de antropofagia a filha do Presidente da 

Républica, de militar na ditadura a indígena brasileira.) 

 Iremos voltar a falar dos pressupostos metodológicos deste trabalho. Para já, vamos 

começar a olhar para algumas destas imagens.  

 

 

Como os brasileiros vêem o índio  

enquetes de rua  

 

 “A razão é comum a todos, mas todos agem como se tivessem uma razão privada”, 

disse algures na época pré-socrática o filósofo grego Hieraclito. Foi o sociólogo português 

Boaventura de Sousa Santos quem lembrou o pai da dialética, para falar sobre a importância 

atual do senso comum nas Ciências Sociais.  Para ele, o senso comum é um “conhecimento” 

evidente que pensa o que existe tal como existe, e cuja função é reconciliar a todo o custo a 

consciência comum consigo própria. É pois (contrariamente à ciência, que precisa romper 
	
																																																								
3 DELEUZE, Gilles. Le cerveau c'est l'écran, entrevista a Cahiers du cinéma n° 380, mar. de 1986, pp. 25-32 
4 Tomando como referência o conceito da imagem dialética de Walter Benjamin 
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com as suas evidências para se constituir) necessariamente um pensamento conservador e 

fixista.  O sociólogo faz uma crítica à racionalidade científica moderna, que se constituiu 

contra o senso comum. Ele destaca a vocação solidarista e transclassista do senso comum, 

uma vez que é o menor denominador comum daquilo em que um grupo ou um povo 

coletivamente acredita: 

 
Numa sociedade de classes como é em geral a sociedade conformada pela 
ciência moderna, tal vocação não pode deixar de assumir um viés 
conservador e preconceituoso, que reconcilia a consciência com a injustiça, 
naturaliza as desigualdades, e mistifica o desejo de transformação. Porém, 
opô-lo por estas razões à ciência como quem opõe as trevas à luz, não faz 
hoje mais sentido”.  
 

 Assim, se é certo que o senso comum é o modo como os grupos ou classes subordinadas 

vivem a sua subordinação, também é verdade que essa vivência contem sentidos de 

resistência, que podem desenvolver-se e transformar-se em armas de luta. Boaventura refere 

como exemplo o senso comum jurídico dos habitantes das favelas do Rio de Janeiro, objeto 

da sua tese de doutoramento na Universidade de Yale em 1973.  

 É precisamente este carácter positivo do senso comum que gostaria de ter em conta 

quando vejo as enquetes de opinião realizadas em diversas cidades brasileiras, a propósito do 

que acham as pessoas sobre o índio brasileiro. Pois nada melhor do que a entrevista de rua 

para nos dar a ver esse senso comum, e é daí que pretendo partir para a discussão 

propriamente dita deste trabalho, e para uma reflexão mais aprofundada sobre a 

subjetividade indígena na sua relação com o Estado.  

 

 Realizada no início da década de 70 por uma equipa da televisão pública portuguesa 

(RTP), a primeira enquete a que assisto, em forma de reportagem a preto e branco narrada 

com sotaque de Portugal, foi feita dentro de um contexto de polêmica internacional: em plena 

ditadura militar, o governo brasileiro vinha a ser acusado de extermínio aos povos indígenas, 

e convida a imprensa mundial a visitar o Parque Indígena do Xingú. Antes das entrevistas de 

rua, o ministro do interior General Costa Cavalcanti aparece na reportagem negando as 

acusações, e fala numa política de “integração gradualista”, chegando a dizer que o avanço 

civilizacional implicou em mortes de índios mas nunca em “genocídio”. O narrador português 

fala em seguida na pequena minoria que representam os “100 mil índios em vias de 
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desaparição” em relação aos 90 milhões de brasileiros que viviam no país.  

 As entrevistas dão-se no centro do Rio de Janeiro, entre a agitação do trânsito, 

quiosques e fontes. Uma senhora de 40 anos, mulata, responde que acha “uma coisa 

espetacular” e “bacana” o modo dos índios viverem, e à pergunta se eles são maltratados no 

Brasil ela diz que acha que “não”, que “até que eles têm uma assistência muito boa.” À 

pergunta sobre se os índios seriam bem acolhidos se viessem viver na cidade, ela responde 

que “sendo civilizados, seriam bem acolhidos, sim”.  Outro senhor, mais velho, naquele que é 

o único depoimento crítico da exploração ao índio, fala na utilização do mesmo como mão de 

obra barata, em certas regiões. À pergunta sobre se o índio teria problemas com as pessoas 

mais escuras,  uma mulher negra com o filho no colo, responde, olhando ora para o repórter 

ora para o filho “conforme, né...” e, seguindo a sugestão do repórter que adianta “se eles 

fossem educados...né”, ela conclui “se eles fossem educados, não haveria problema”. Um 

homem mais velho de óculos escuros e terno, afirma categoricamente que tem lido nos jornais 

que o governo está a interessar-se pelo índio, e que este nunca foi tão bem tratado. Num tom 

jornalístico que se pretende neutro, a matéria mostra os americanos homens de negócio 

jogando golfe na zona sul, explicando que a indústria está nas suas mãos, falando em tortura 

política e emigração forçada, insinuando que quem paga a fatura são os pobres. Antes de 

entrevistar os moradores de uma favela,  o narrador diz que “o Brasil paga ainda um preço 

pelo seu progresso”. A reportagem fala então da polémica sobre o extermínio de índios, 

lançada por um jornal brasileiro que mencionava a alta corrupção do SPI, Serviço de Proteção 

aos Índios, e que levara à sua dissolução em 1967. 
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 A segunda enquete a que assisto faz parte de uma série de dez programas educativos 

chamada "Índios no Brasil", produzida em 2013 para renovar o currículo escolar. Apresentada 

pelo líder indígena Ailton Krenak, a série mostra, sem intermediários, como vivem os índios 

de nove povos dispersos pelo território nacional. As entrevistas de rua ocorrem em cidades de 

vários estados, alternando com informações sobre os povos. À pergunta “o que você sabe 

sobre o índio brasileiro?” várias pessoas do nordeste respondem “não sei responder nada 

não”, “de índio eu não entendo nada” ou “ o índio acho que deve ser uma pessoa que deve 

existir, né, no Brasil” , ou “no norte do Brasil, ainda existe, acho que no Nordeste”, ou “em 

Goiás, né. Amazônia. Creio que no Ceará também tem, só que mais vestidos.” À pergunta 

sobre o que as pessoas aprenderam sobre o índio na escola, a maioria das pessoas resumem 

que aprenderam “a cultura”, mas sem conseguir discernir nenhum aspeto específico, falando 

que aprenderam a história de quando os portugueses chegaram, e de como eles eram 

“antigamente”. Uma professora aponta que “infelizmente, a gente vê o índio no geral, não tem 

um aprofundamento”. Uma adolescente dos seus 16 anos de São Paulo fala que na escola 

primária ensinavam que “os índios eram como bichos”, e um senhor de 70 anos do Maranhão 

fala que “você aprendia que o índio era mau, matava e atacava. Mas é tudo ao contrário do 

que diziam. Geralmente é o branco que ataca, para pegar terra, minério”.  À pergunta sobre o 

que sabem as pessoas hoje sobre o índio, obtêm-se respostas como “os índios hoje estão 

sendo muito massacrados”, ou “a gente sempre vê na televisão eles reivindicando alguma 

coisa, mas a gente não sabe se eles foram atendidos, né” , ou “o que eles têm de bom, não é 

muito mostrado, não é divulgado”.  Ainda nos estados do Acre e do Amazonas, à pergunta 

sobre se a pessoa se considera índia, uma mulher jovem responde numa rua agitada de 

comércio em Manaus, com um sorriso “sou, e tenho orgulho de ser”,  enquanto outra diz 

muito hesitante “sou...” e justifica “mas eu sou uma índia porque eu sou descendente de índia, 

né”, enquanto um senhor, visivelmente com feições indígenas, afirma “não senhora. Sou 

descendente de índio, descendente de índio” e como a entrevistadora pergunta “e não é 

índio?”, ele completa “acho que não, né.” Um homem dos seus 40 e poucos anos, em seguida 

afirma ainda, levando a mão ao rosto: “eu sou índio... agora, só porque eu uso bigode dizem 

que eu não sou.” Na tentativa de entender a aparente contradição destas respostas, uma líder 

da etnia Pankararu, no estado de Pernambuco, explica que há vários “filhos da terra” que não 

querem dizer que são índios, e outras pessoas que não são índios, mas dizem que são. 
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Segundo ela, isto acontece porque o índio era discriminado no mundo, e ainda há muita 

vergonha em assumir essa condição.  

 Finalmente, à pergunta sobre o que é um índio, um rapaz de boné responde “eu acho 

que índio é aquele que caça, índio é aquele que pesca”, e outra adolescente de São Paulo “ ah, 

é aquele homem semi-nu, com um cocar na cabeça, fazendo uhuu, essas coisas”, e outra moça 

do Rio de Janeiro:  
eles usam aqueles negócios grandes nos lábios, aquelas argolas no nariz, isso 
pra mim é um índio, mas tem índio que às vezes parece mas não é, 
entendeu... índio pra mim é ver aquele índio mesmo falar com a gente e a 
gente não entender nada, usar aquelas argolas, aqueles pratos, que não sei o 
que é, nos lábios... isso pra mim que é um índio de verdade. 
 
 

 Sobre o futuro do índio, todos os entrevistados respondem fatalmente: “Acho que a 

tendência deles é desaparecer”, ou “acho que daqui a um tempo você vai chegar para o seu 

filho, e falar do índio como se fosse uma lenda... hoje ainda dá pra dizer que eles existem, pra 

dizer que eles estão em uma ou outra aldeia, mas daqui a um tempo eu acho que não vai ter 

mais.”  

 Certamente que estas impressões recolhidas nas ruas do Brasil serviriam para várias 

dissertações sobre o lugar que o índio ocupa hoje no Brasil.  Destaquemos somente alguns 

pontos, que me parecem pertinentes. Julgo que ouvir a opinião das pessoas a partir do lugar 

por excelência da modernidade que é a cidade, em contraposição com o lugar da 

“antiguidade” do índio, faz realçar uma dicotomia que de alguma forma contradiz a ambição 

de fluidez e movimento desse mesmo mundo moderno, que se instituiu no paradigma da 

globalização e da troca simbólica. Podemos observar facilmente, sobretudo na reportagem do 

Rio de Janeiro, que existe uma expectativa dos citadinos em relação ao comportamento dos 

índios na cidade, de quem se espera civilidade. E se é verdade que temos algumas respostas 

de líderes indígenas na série educativa, confrontando as opiniões expressas, as filmagens da 

reportagem lusa no Parque do Xingú fecham-se em rituais com fumos abstratos, com uma voz 

off narrando de forma geral o que se passa, sem nunca dar a palavra ao índígena. Em 

momento algum existe uma preocupação em explicar a sua cosmovisão, enquanto na série 

educativa, existe ao menos uma tentativa de trazê-la à compreensão geral. Enfim, podemos 

dizer que o lugar que evoca, que anuncia, é certamente diferenciado nas duas reportagens, e 

que ainda assim, elas tratam do modo como o branco olha para o índio, e não do inverso. 
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 A ideia do índio estar em desaparecimento, expressa pela totalidade das opiniões, talvez 

seja a que mais coloca em evidência esse olhar. Pois sabemos hoje que, segundo o último 

Censo, existem quase 900 mil índios de 305 etnias no Brasil, contrariamente aos 100 mil 

anunciados pelo narrador da RTP. E existem também, além daqueles que se declaram na 

contagem da estatística oficial, aqueles que – tal como explica a líder Pankararu - se declaram 

índios sem serem propriamente “filhos da terra”.  Talvez a vergonha de que ela falava possa 

ganhar aqui um significado reverso. Mas vamos indagar então melhor sobre o sentido desta 

posição. 

 

 

Do branco virar índio 

 

 Penso que o antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro, pode ajudar-nos a 

compreender melhor esta relação, com a distinção que faz entre “índio” e “indígena”. Numa 

aula pública aberta que conduziu em abril de 2016 na cidade do Rio de Janeiro, intitulada “Os 

Involuntários da Pátria”, ele afirma que "Pertencer à terra, em lugar de ser proprietário dela, é 

o que define o indígena.” O indígena seria portanto alguém que tem à partida essa aliança 

com a terra, esse compromisso de se subjugar a ela, à sua autoridade natural. Já o termo 

“índio” é fruto de um equívoco do branco quando chegou ao Brasil, que julgava estar na 

Índia. O antropólogo define assim uma luta solidária pela terra que é a dos tempos modernos, 

que opõe antes um Estado com interesses capitalistas, aos pobres que têm dificuldade em 

viver dessa mesma terra (com ela e para ela). 

 
Índios são os membros de povos e comunidades que têm consciência — seja 
porque nunca a perderam, seja porque a recobraram — de sua relação 
histórica com os indígenas que viviam nesta terra antes da chegada dos 
europeus. Foram chamados de “índios” por conta do famoso equívoco dos 
invasores que, ao aportarem na América, pensavam ter chegado na Índia. 
“Indígena”, por outro lado, é uma palavra muito antiga, sem nada de 
“indiana” nela; significa “gerado dentro da terra que lhe é própria, originário 
da terra em que vive.   

 

 Assim, o antropólogo esclarece que ser indígena é simplesmente ter como referência 

essa relação primordial com a terra em que se nasceu ou onde se escolheu morar, seja ela uma 
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aldeia na floresta, um vilarejo no sertão, uma comunidade de beira-rio ou uma favela nas 

periferias metropolitanas. É ser parte de uma comunidade ligada a um lugar específico, ou 

seja, é integrar um “povo”. Ser cidadão, ao contrário, é ser parte de uma “população” 

controlada (ao mesmo tempo defendida e atacada) por um Estado. Ser indígena seria assim o 

oposto de ser “cidadão brasileiro”. 

 Ora, esta distinção ajuda-nos a compreender melhor o horizonte da proposta política de 

Eduardo Viveiros de Castro, que anima este trabalho. Parece-me que ao realçar que essa luta 

pela terra é não só do índio mas do indígena - que já o era antes do contato com o branco, e 

que continua a sê-lo apesar do Estado-Nação - o antropólogo alerta para a possibilidade (e 

necessidade) política do branco virar índio, ou seja, do “cidadão brasileiro” se assumir 

indígena. 

 Pertencer à terra, em lugar de ser proprietário dela, é o que define o indígena. E nesse 

sentido, muitos povos e comunidades no Brasil, além dos índios, podem se dizer, porque se 

sentem, indígenas muito mais que cidadãos. Não se reconhecem no Estado, e não se sentem 

representados por um Estado dominado por uma casta de poderosos. É precisamente quando 

se tem isso em conta, que se torna absurda a discussão sobre a identidade indígena, pois afinal 

é índio – não qualquer um – mas quem os coletivos indígenas aceitarem como tal. É índio 

quem for reconhecido como índio no contexto da vida dos índios. Viveiros de Castro faz-nos 

ver que os órgãos do governo não podem muita coisa em relação a isso, mas exercem sua 

biopolítica de praxe, tentando definir o futuro das populações ao negar-lhes direitos – a posse 

da terra – sob o controle da definição do que é ou não ser índio. 

 Assim, a sua famosa formulação “No Brasil todo o mundo é índio exeto quem não é”, 

constitui uma verdadeira afronta que põe a condição indígena em pé de igualdade e pronta 

para a guerra com as definições dos “brancos”, dos “políticos” e de todos os “inimigos” da 

causa indígena, afirmando a possibilidade de um devir-índio, contra a noção fixa de 

identidade.  

 Ora, creio que esta possibilidade é a força que está na génese deste trabalho, que me 

move desde o encontro com minha vizinha Guarassuy na Rua da Relação, no centro do Rio de 

Janeiro. Creio que este trabalho é a minha tentativa não só de aceitar, como de tentar viver 

essa proposição.  

 Lembrando ainda uma frase que gosto, do mesmo Viveiros de Castro, que reverbera 
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talvez nessa “vergonha” atrás mencionada: “Pode-se dizer que ser índio é como aquilo que 

Lacan dizia sobre ser louco: não o é quem quer. Nem quem simplesmente o diz. Pois só é 

índio quem se garante.”5 

 

 

Guarassuy 

 

 

 Conheci a Guarassuy em 2013, quando procurava apartamento no centro do Rio de 

Janeiro. Ela estava sentada na entrada do seu prédio, na rua com o sugestivo nome de Rua da 

Relação. Cansada de ver apartamentos através das agências, eu perguntava aos porteiros se 

conheciam alguém, e acabei conversando com ela, que me perguntou logo quem eu era e o 

que procurava, mostrando-se bastante alegre e curiosa. Notei suas feições indígenas e me 

intriguei imediatamente com a sua vida. Como aluguei um apartamento no prédio do lado, 

acabei me cruzando com Guarassuy a partir de novembro desse ano. A primeira vez que me 

sentei para conversar com ela deve ter sido em dezembro, pois me lembro de a apresentar à 

minha mãe, quando ela veio me visitar. Guarassuy me contou várias coisas que logo me 

suscitaram interesse e surpreenderam pelo seu valor simbólico: que foi trazida para a cidade 

nos anos 40 pelos famosos antropólogos Villas-Boas, quando de uma expedição destes à 

Amazónia; que cresceu em Diamantina na casa do ex-presidente do Brasil Jucelino 

Kubitschek, de quem se tornou filha adotiva; que se formou depois na polícia civil tendo 

inclusive desempenhado o cargo de delegada da polícia no Rio de Janeiro. Atualmente, ela 

estaria no prédio (situado em frente ao edifício da polícia civil e ao antigo DOPS) de modo a 

ter acesso à fisioterapia da corporação, na condição de aposentada. Guarassuy vive na Rua da 

Relação desde 2008, depois de um acidente com a perna lhe retirar a mobilidade que tinha, 

passando a necessitar da ajuda de um andador. Ora, estas histórias me pareceram, além da sua 

veracidade questionável, ou talvez por causa dela, constituir uma fonte rica sobre o que pode 

ser o pensamento indígena e sua relação hoje com o(s) poder(es) institucionais.  

	
																																																								
5 VIVEIROS DE CASTRO,  Eduardo. No Brasil todo o mundo é índio exceto quem não é. Entrevista à Revista 
Povos Indígenas do Brasi, do Instituto Socioambiental-ISA, São Paulo, 26/05/2006 
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 Quando me convidaram para participar da exposição “Museu Encantador”, que iria 

acontecer no Museu de Arte Moderna - MAM, sob a premissa da ideia de encantamento entre 

Portugal e o Brasil, eu pensei na história da Guarassuy, e fui visitá-la. Estávamos no final de 

maio de 2014. Imediatamente, eu senti da sua parte uma receptividade e um entusiasmo que 

me deixaram feliz, pois logo ela se expressou como se se tratasse quase de um “dever”, ela 

contar a sua história para mim, em frente à câmara. O fato de eu ser portuguesa não lhe foi 

indiferente, e ela logo falou várias coisas que revelavam curiosidade sobre Portugal, 

principalmente depois de se aperceber do meu interesse pela sua história. Esta primeira 

filmagem durou cerca de duas horas, e a partir daí eu editei um filme de 12 minutos, 

intitulado “Minha Vizinha”, que exibi no MAM. Conhecendo agora o percurso do filme, que 

já foi mostrado em vários festivais em Portugal, no Brasil, e até nos EUA, não deixo de achar 

curioso o fato de tê-lo feito em uma tarde, enquanto todos os meus outros filmes implicaram 

em muitas horas de trabalho e num esforço medido de observação. Mais do que um 

pensamento elaborado, penso que é sua energia que vale a pena ressaltar aqui. Penso que este 

filme, e por extensão este trabalho escrito, terá mais a ver então com um gesto, do que 

propriamente com essa maturação. Pois arrisco-me a dizer que ele está antes definido por uma 

determinada relação com o corpo, que obedece a diferentes premissas daquelas a que a 

subjetividade ocidental, baseada na ideia de uma “identidade” cristalizada, nos habituou. Mas 

iremos falar disso ao longo destas páginas, mais à frente. Por enquanto quero apenas ressaltar 

esse acontecimento do dia 29 de maio de 2014, que marca para mim o início da nossa relação, 

desencadeada pela procura de apartamento na rua que nos é comum. Esse campo torna-se 

então consistente à medida do tempo, articulado consoante as necessidades que aparecem, 

como ir buscar-lhe um café, convidá-la para almoçar, conhecer outros amigos que se sentam 

conosco, ou ver passar manifestações ou a procissão de São Sebastião, o padroeiro da cidade. 

Ele existe a partir da rua, de cada vez que nos cruzamos, seja de manhã, de tarde, ou de noite, 

pois desde logo reparo que Guarassuy não tem um horário definido para descer à rua, 

obedecendo isso mais a um critério pessoal de disposição ou de clima. A minha vida na época 

era pautada pelas minhas aulas do curso de Antropologia, em Niterói, e consistia em apanhar 

a barca do centro para lá quase todos os dias. Assim, posso dizer que me cruzava em média 

uma ou duas vezes com a Guarassuy na semana, à ida de passagem, e na volta me sentando às 

vezes para conversar. Foi a partir de outubro de 2014, na sequência da estreia do Museu 
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Encantador, que me dei conta que poderia ser interessante ampliar estas nossas conversas e 

conjugar a energia da nossa relação no âmbito de uma pesquisa antropológica. O meu 

interesse prendia-se não só no meu olhar, curioso por saber mais sobre todas aquelas histórias, 

mas também no entusiasmo demonstrado pela Guarassuy, que sempre que eu chegava fazia 

questão agora de falar do filme às pessoas que passavam, vizinhos e trauseuntes que vinham 

pegar café ou comprar bolo no boteco do prédio. Assim, sem combinar previamente, como 

tudo o que sempre aconteceu entre nós, obedecendo antes ao entusiasmo do momento, eu 

peguei no computador para mostrar o filme ali na entrada do prédio. Penso que este foi outro 

momento que marcou o início de uma partilha mais consciente, pois eu apercebi-me de um 

claro orgulho e de uma satisfação da sua parte em ser vista e reconhecida, sem o qual eu não 

teria ganho confiança para continuar a minha pesquisa. Assim, comecei um diário de campo 

no dia 11 de outubro, que um ano mais tarde viria também a organizar e a partilhar 

virtualmente, para dar conta dos seus desenvolvimentos.   
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Ordem e discurso 

 

 

É tendo em conta a história crítica da modernidade que Michel Foucault empreendeu, 

que podemos observar a fala de Guarassuy e entender melhor este trabalho. No seu livro “A 

Ordem do Discurso”, que reproduz a sua aula inaugural no Collège de France em 1970, 

Foucault apresenta a hipótese de que, em toda a sociedade, a produção de discursos é 

controlada com o objetivo de exocizar-lhe os poderes e os perigos, e esconder as reais forças 

que materializam a constituição social. Foucault faz notar que “há em muitos, julgo, um 

desejo semelhante de não ter de começar, um desejo semelhante de se encontrar, de imediato, 

do outro lado do discurso...” 6 Para ele, o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as 

lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo pelo que se luta, o poder que queremos 

conquistar. Foucault toma assim o discurso como uma prática social, enquanto 

“acontecimento”, que se dá mediante condições de possibilidades e regras pré-estabelecidas. 

Assim, na tarefa da análise discursiva, cabe também ao leitor saber identificar estes 

mecanismos de exclusão.  

Eles dizem respeito à interdição, à rejeição, e à “vontade de verdade.” A interdição 

refere-se então ao tabu do objeto, ao ritual da circunstância, e ao direito previligiado de quem 

fala. Sabemos que Guarassuy se diz uma índia que para muitos perdeu esse “estatuto” por 

estar na cidade há muito tempo. Ela também diz coisas que a nossa “razão” julga como 

mentira. Ora, a rejeição tem a ver precisamente com a oposição entre razão e loucura, 

enquanto que a “vontade de verdade” se configura como o modo de separar o verdadeiro do 

falso, imposto pelas instituições a partir de critérios arbitrários e ancorados em meras 

contigências históricas. Foucalt lembra então o olhar enviesado que existe sobre o louco desde 

a Idade Média, não sendo a sua palavra considerada na justiça, para validar contratos, ou até 

mesmo na missa, ao mesmo tempo que ele pode ter estranhos poderes:  

 
É curioso reparar que na Europa, durante séculos, a palavra do louco, ou não 
era ouvida, ou então, se o era, era ouvida como uma palavra verdadeira. Ou 
caía no nada — rejeitada de imediato logo que proferida; ou adivinhava-se 
nela uma razão crédula ou sutil, uma razão mais razoável do que a razão das 

	
																																																								
6 FOUCAULT, Michel. A Odem do Discurso, p.6. Edições Loyola, São Paulo, 1996.  
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pessoas razoáveis. Nunca a um médico ocorrera, antes do final do século 
XVIII, saber o que era dito (como era dito, por que é que era dito isso que 
era dito) nessa palavra que, não obstante, marcava a diferença. (Foucault, 
p.11) 

 

Vista como demasiado “agitada” pelo filho, que usa conceitos da psicologia moderna 

para caracterizar a mãe, como mitomania, Síndrome de Diógenes, conflito interno entre ego, 

id e superego, Guarassuy apresenta hoje, com quase 80 anos, um discurso poderoso, que nos 

convida a imaginar a sua vida e a história do Brasil. 

A sua fala, tal como a palavra do louco, remetida a esse estatuto “exótico”, ou 

“excepcional”, desafia esta ordem soberana, e convida a instalar-nos nesse outro lado do 

discurso.	O fato de chamar a si a origem do mito nacional nos leva a desconstruir essa noção 

de “identidade” com que as instituições pretendem colocar o sujeito num tempo coordenado. 

Suas histórias mostram a aleatoriedade, o paradoxo, o canibalismo de pensamento, que se 

apropria da narrativa oficial para falar de si mesmo como uma produção do acaso.  

Em “Uma Trajetória Filósofica” que Hubert Dreyfus e Paul Rabinow publicaram em 

1982 sobre o pensamento de Foucault, dois anos antes da sua morte, ele explica porque se 

debruçou sobre o sujeito e as relações de poder que o constituem. Ele sugere prosseguir em 

direção à uma nova economia das relações de poder, mais empírica, usando as formas de 

resistência como um ponto de partida:  
 

Para descobrir o que significa, na nossa sociedade, a sanidade, talvez 
devêssemos investigar o que ocorre no campo da insanidade. Em 
decorrência, talvez, o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que somos, 
mas recusar o que somos. Temos que imaginar e construir o que poderíamos 
ser para nos livrarmos deste ‘duplo constrangimento’ político, que é a 
simultânea individualização e totalização própria às estruturas do poder 
moderno. 7   
 
 

 Este trabalho considera então esse desafio, investigando o discurso de Guarassuy 

através da prática de uma antropologia reflexiva. 

 

	
																																																								
7 FOUCAULT, Michel. O Sujeito e o Poder. Hubert Dreyfus e Paul Rabinow. Michel Foucault: Uma Trajetória 
Filosófica. pp. 234-239. 
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Ficcionalização do eu 

 

Uma discussão importante para a Antropologia contemporânea é a renovação da ideia 

de cultura, iniciada pelo antropólogo norte-americano Roy Wagner, com a publicação em 

1975 de “A invenção da Cultura”. Esta obra, que passou quase despercebida na época, é hoje 

considerada fundamental na construção de uma nova antropologia que encontra várias 

denominações (antropologia simétrica, pós-social, reversa, reflexiva...) e que tem como 

premissa a autocrítica na relação com o nativo. Ao invés de tentar entender o que outros 

povos produzem como “cultura” a partir de um dado universal (a “natureza”), ela passa a 

considerar os modos de conceitualização nativos para entender o que é a cultura para esses 

povos. Wagner não só demonstra que o antropólogo tem sempre uma vantagem sobre o 

nativo, pois pensa a experiência deste a partir das categorias da sua própria sociedade, como 

realça o aspeto positivo e transformador dessa relação, tornando-a um dado em si mesmo. 

Influência determinante para a elaboração da teoria do perspetivismo ameríndio de Eduardo 

Viveiros de Castro, o antropólogo brasileiro questiona as implicações teóricas desta proposta 

no artigo “O Nativo Relativo” 8 :  

 

O que acontece se recusarmos ao discurso do antropólogo sua vantagem 
estratégica sobre o discurso do nativo? O que se passa quando o discurso do 
nativo funciona, dentro do discurso do antropólogo, de modo a produzir 
reciprocamente um efeito de conhecimento sobre esse discurso?  
 
 

Como portuguesa branca de classe média a viver no Brasil, sozinha neste apartamento 

da Rua da Relação, sem filhos, apenas dedicada ao estudo, sem trabalhar, eu não posso 

ignorar uma determinada carga que me acompanha numa sociedade tão desigual como a 

brasileira. Ela reflete uma história de privilégios - ligada inclusive ao meu país de origem - 

que provoca distâncias, liberta constrangimentos, ou acentua estigmas, e é ela que vai definir 

tanto a minha vulnerabilidade, como o meu sentido de compromisso em campo. O viés de um 

olhar “estrangeiro” torna-se evidente ao longo destas páginas, uma vez que a essa vantagem 

de que fala Wagner corresponde a minha ignorância sobre os aspetos culturais e históricos de 

	
																																																								
8 Publicado em 2002 na Revista Mana (Museu Nacional) 
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que me aproprio, na tentativa sempre falha de resumir uma determinada experiência de 

contágio.    

A coletânea “Anthropology and Autobiography”, organizada nos anos 90 por Judith 

Okely e Helen Callaway, propõe-se reflectir justamente sobre essa relação da vida do 

antropólogo com o que ele faz, e qual a sua responsabilidade política. Os textos que a 

compõem mostram-nos como gênero, raça, nacionalidade, idade, classe social, religião e 

história pessoal do pesquisador, predominam tanto no trabalho de campo quanto na escrita do 

texto, e como as pressuposições nativas também se tornam operativas nele, e toda a situação 

passa por uma complexa mediação cultural numa dinâmica experiência interpessoal. A 

expressão “the personal is theoretical” é de Okely e se refere à importância do aspecto 

autobiográfico na escrita etnográfica, parafraseando o lema feminista dos anos 70, “the 

personal is political”. Para Okely, a autobiografia do etnógrafo está localizada no encontro 

intercultural e oscila entre dois extremos: o de que toda a obra é autobiográfica, e o de que 

autobiografia pura não existe, o que existe é uma ficcionalização do eu. Ora, Guarassuy 

parece levar ao extremo esta asserção, já que a sua vida é ficionada a partir tanto do nosso 

confronto (sugestionada e transformada por ela através dele), quanto do confronto com esse 

“branco” que aqui não é só o “não–índio”, mas é também o “cidadão brasileiro”.  

 É então numa crítica à ilusão biográfica, tal como diria Bourdieu, que gostaria de situar 

este trabalho, questionando o nome próprio como o elemento constituinte da narrativa 

biográfica, socialmente legitimada pela sua reprodução e repetição nos registros oficiais. 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

	
																																																								
9 Ver A ilusão biográfica, artigo de Pierre Bourdieu publicado na revista ACTES em 1986. 
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Etnografia e método 

 

 

 Mais do que ser aquilo que ela diz ter vivido, Guarassuy é uma indígena que se afirma 

enquanto tal. Assim, interessou-me à partida clarificar esta posição, no sentido de que falava 

Viveiros de Castro, por um lado de se relacionar com um “povo”, e por outro de ocupar um 

território. A sua autodeterminação como índia, presente de várias formas no seu discurso, seja 

a preocupação com as condições de vida nas aldeias indígenas, com as perseguições e 

matanças a líderes indígenas, ou as memórias míticas que está sempre a acionar (“era assim 

na aldeia”, “eu como índia” etc), ela encontra eco na forma como ocupa a rua, permanecendo 

sentada na zona comum exterior ao prédio, onde encontramos também uma loja de bolos e um 

boteco. Ali, diariamente, ela vê as pessoas passarem e enceta conversação com vizinhos e 

desconhecidos. Sua ocupação marca uma relação com o espaço que é determinada pela 

vontade da partilha, por oposição ao isolamento de tantas pessoas idosas nos seus 

apartamentos (penso sobretudo em Portugal, na minha cidade, com uma população 

envelhecida, com poucos filhos, que muitas vezes ou é remetida para os lares, ou vive sozinha 

nos seus aposentos). Essa participação quotidiana no espaço público, ela contrasta com a 

tendência à privatização do espaço urbano, que segue a lógica do condomínio fechado, tão 

presente nas cidades brasileiras, na forma do gradeamento, monitoriamento,, segurança 24h, 

etc. Assim, a preocupação que move o meu trabalho etnográfico é a de registar estes dois 

aspetos: sua fala de autodeterminação, e a sua ocupação quotidiana da Rua da Relação. 
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 Quando comecei a estudar Antropologia em 2011, eu praticamente não tinha lido nada 

de Ciências Sociais, minhas leituras eram mais a ficção e a poesia, alguns ensaios biográficos. 

Mesmo a filosofia, que eu apreciava muito no liceu, tinha sido esquecida. Assim, o meu 

interesse pela alteridade que me movia enquanto diretora de documentários, foi concomitante 

à descoberta do conhecimento produzido pela área. Ter vindo viver para o Brasil, com tudo o 

que isso implicou também de mudança de eixo e aposta no futuro, contribuiu para aprofundar 

o meu olhar, pela possibilidade de comparação e troca dentro da academia, e a partir desse 

conhecimento prévio do documentário como “mediador” da realidade. Lembrando que o 

diálogo entre a intuição artística e a teoria antropológica foi incentivado por Lévi-Strauss e 

desenvolvido pelos teóricos do perspetivismo ameríndio, sobretudo na comparação que se faz 

entre xamanismo e arte: “...o xamanismo, como a arte, procede segundo o princípio de 

subjetivação do objeto”.  (Viveiros, 2002) 
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 É com este princípio em mente, que vou registando as impressões dos nossos encontros 

espontâneos ao longo de um ano (de outubro de 2014 a novembro de 2015).   

 Em 16 de novembro de 2014 visito o seu apartamento pela segunda vez, conheço o seu 

filho, e descubro que ela trabalhou na Marinha Mercante como camareira de um navio de 

cruzeiro nos anos 60. Fotografo a sua caderneta da marinha, e vejo um dado que me intriga: lá 

ela aparece como “branca”. Não deixa de ser curioso que informações importantes como 

estas, não tenham sido ditas antes. Não pude deixar de pensar que essa ocultação poderá ter 

sido deliberada, no sentido de garantir uma lógica que nega precisamente a relação com a 

instituição ou com um papel mais “utilitário” (como Guarassuy obtinha seu salário), por 

oposição às “fantasias” que me contava repetidamente, de ter crescido na casa do ex-

presidente ou de ter trabalhado como policial quando veio para o Rio de Janeiro. Tratava-se 

agora, para mim, de colocar essa oposição em jogo, uma vez que era essa ocultação anterior 

que ganhava valor com a minha descoberta. Pareceu-me que não se tratava de um cálculo por 

parte da minha entrevistada, nem de uma “alienação” que não lhe permitia falar de certas 

coisas - pois agora ela me falava delas à vontade como se sempre tivessem sido por mim 

conhecidas - mas antes de uma lógica que hierarquizava precisamente essa autodeterminação 

em detrimento de uma “identidade”. 
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 Penso que em seguida o uso que fiz da fotografia pretendeu dar conta também desse 

jogo subjetivo. Primeiro numa forma mais espontânea, utilizando o celular, quando a 

fotografava na entrada do prédio e quando fomos almoçar em maio de 2015, e depois na 

forma do retrato quando vestiu a t-shirt do Cristiano Ronaldo, depois de eu vir de Portugal, e 

marcando o fim do campo, quando vestiu a t-shirt de São Sebastião para ver a procissão 

passar.  

 Pretendi com este registo dar conta da passagem do tempo, e de como ele atuou na 

nossa relação: o passo de irmos almoçar no boteco da esquina, implicou todo um tempo de 

trajeto até lá, pois a Guarassuy se move muito lentamente com o andador, fazendo questão de 

parar no caminho para falar com a atendente do quiosque, com o chaveiro, e com quem 

eventualmente passasse por nós. Assim, um trajeto que demoraria normalmente 5 minutos era 

feito em 30 minutos, provocando uma ruptura com o ritmo habitual e automático do corpo, e 

ampliando a nossa percepção. Penso que este momento foi muito importante para nos unir, de 

forma inédita, pois amparar a Guarassuy com o braço, e sentir o movimento dos seus passos 

na rua, significou perceber pela primeira vez o seu tempo.  
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 O retrato dela com a t-shirt do Cristiano Ronaldo, o famoso jogador português, também 

reflete a “transferência” (para usar o termo psicanalítico) que se deu entre nós, quando fui de 

viagem a Portugal. Na verdade, ela começa na Copa do Mundo, que aconteceu na cidade em 

junho, quando a Guarassuy me conta com entusiasmo que esse é seu atleta preferido, e que 

estava vendo os jogos e torcendo por Portugal. Quando lhe pergunto depois o que quer que 

lhe traga de Lisboa, em setembro, naturalmente ela me pede a t-shirt oficial dele. Assim, a sua 

apropriação de símbolos nacionais, tanto os brasileiros, como este, do meu país, parece-me 

mais uma vez que se inscreve numa lógica de afirmar uma relação, mais do que a identidade 

que eles simbolizam. É desta forma que leio sua expressão de dignidade neste retrato, como 

se ela nos garantisse que são os símbolos nacionais que nos servem, e não o contrário. Como 

se a união aqui ela assentasse não no ambas acreditarmos na força desses símbolos, mas mais 

em acionarmos essa força no tempo, tornando-a nossa.  
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 Finalmente o retrato dela na entrada do prédio com a t-shirt de São Sebastião, penso que 

dá continuidade a essa função, através do mesmo objeto, a t-shirt, lembrando a expressão 

“vestir a camisola” (“vestir a camisa”, no Brasil.)  Desta vez é o padroeiro da cidade do Rio 

de Janeiro, em dia de procissão, que serve para afirmar mais uma vez o lugar onde estamos, 

na Rua da Relação. Aqui a sua expressão é bem descontraída e sorridente, e ela está sentada 

no mesmo lugar onde nos cumprimentámos pela primeira vez.  É daqui que assistimos juntas 

ao desfile dos habitantes que levam o santo, muitos moradores do bairro, num gesto comum 

de louvor à cidade. Guarassuy me conta então que no sincretismo brasileiro São Sebastião é 

Oxóssi, rei da floresta e da caça, seu orixá e protetor de todos os índios.  

 Apesar do campo ter-se iniciado em outubro de 2014, minha pesquisa foi condicionada 

pelas férias escolares. Ela torna-se de fato intensa durante os meses de maio, junho e julho de 

2015, e depois de eu voltar de Portugal, de setembro a novembro.  É então a partir de maio 

que começo a traçar o caminho do navio onde trabalhou, querendo com isso talvez já 

estabelecer o paralelo de que trata este trabalho, movida por duas descobertas. A primeira é a 

da trajetória que o navio Princesa Leopoldina fazia, que ia de Buenos Aires, passando pelo 

Rio de Janeiro, até Manaus, no estado do Amazonas, onde a Guarassuy nasceu. Ora, este 

trajeto era de certa forma o mesmo percurso (em sentido contrário) que ela fizera, sendo 

trazida da aldeia, por autorização do governo, pelos antropólogos Villas-Boas, e acabando a 

trabalhar na corporação da polícia no Rio de Janeiro. A segunda descoberta é a de que o navio 

consta no relatório da Comissão Nacional da Verdade como sendo um dos 16 locais de tortura 

da Ditadura no Rio de Janeiro, utilizado como navio-prisão na época do golpe militar de 

1964. Penso que estes dados poderiam enfim ajudar a traduzir esse movimento “oficial” que 

ela faz como camareira, em oposição ao seu percurso anterior, pondo em evidência mais uma 

vez o seu discurso em relação aos poderes institucionais. Assim, pareceu-me importante 

seguir este movimento como um fluxo e um refluxo no tempo em que se cruzam sua história 

de vida e a história nacional. Para isso utilizei-me do arquivo do jornal O Globo, recuperando 

os anúncios de propaganda do navio, que me possibilitaram saber o seu percurso, bem como 

outras notícias desde a sua costrução no início dos anos 60 até à sua venda. Algumas falam 

abertamente da sua utilização como prisão militar, relatando a visita de familiares e a situação 

dos presos. Decidi imprimi-las em formato A3 em papel grosso, de forma a terem uma 

visibilidade e um bom manuseio para mostrá-las à Guarassuy e assim suscitar uma reação. 
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 Quando fui a Portugal em setembro de 2015, pesquisei sobre este navio na hemeroteca 

de Lisboa, pois me interessava um artigo escrito para a Revista da Marinha em 1997, 

intitulado “ Os últimos transatlânticos brasileiros”, e foi ele na verdade que me ajudou a 

reconstituir melhor a sua rota. Em seguida, de volta ao meu apartamento no Rio, decidi 

recolher e organizar todo o material e elaborar um Diário de Campo virtual, o que por um 

lado traduziria o espírito de abertura e partilha da pesquisa, e por outro me ajudaria a olhá-la 

com um novo frescor. Penso que esse esforço foi essencial para poder olhar 

retrospectivamente e entender o que foi a nossa relação no tempo. Penso que esse esforço, que 

passa por relacionar os materiais de um modo estético, é pois essencial à sua compreensão, já 

que a informação é filtrada e tratada como uma invenção, e não como algo fixo ou imutável. 

Essa preocupação de partir da subjetivação do objeto, como já foi dito, pode encontrar-se no 

dispositivo virtual, como mais uma mediação possível do significado a que convida. O espaço 

virtual do blog possibilita uma outra interação, uma relação diferente com esta história. 

Interessou-me pois essa possibilidade de abrir e criar diferentes espaços de comunicação, tal 

como aconteceu depois com o filme “Minha Vizinha”, que tanto foi visto numa praça pública 

no Ceará, como foi o filme mais votado em um festival on-line organizado por uma fundação 

de moda no East Side de Nova York. Ora, estas janelas são encaradas como oportunidades 
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para mediar novas relações a partir da nossa relação, que tanto podem surgir na entrada do 

prédio em que Guarassuy está sentada, como através do Skype numa sala de aula no Ketucky 

(uma vez que o filme foi distribuído em pay-per-view nas universidades norte-americanas).  

 Nesses dois meses finais de pesquisa revi todo o material, e pude estabelecer o paralelo 

que iria traçar, tentando definir as histórias das quatro temporalidades que o compõem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
	

22	

 É a fala de Guarassuy que nos guia e nos serve de base a cada capítulo. São acionadas 

as suas entrevistas gravadas tanto em áudio como em vídeo. Diversas leituras me ajudam a 

tematizá-la. Assim, no primeiro capítulo, o tempo mítico da aldeia é pensado através de 

algumas considerações de Eduardo Viveiros de Castro, enquanto no segundo é utilizado o 

livro “Simples e Princesa”, de Maristela, a filha adotiva de Jucelino Kubitshek. Eles marcam 

também uma determinada política indigenista de Estado, que Guarassuy atravessa: a do 

modelo protecionista da tutela, implementado pelos irmãos Villas-Boas, através da criação de 

reservas que visavam concentrar os povos nativos para a colonização interna, e a do modelo 

integracionista, surgido do ideal do desenvolvimentismo, que se torna mais efetivo no regime 

militar, com a tentativa de emancipar o índio e integrá-lo na sociedade nacional. Já no terceiro 

capítulo, sirvo-me do pensamento de Pierre Clastres para tecer algumas considerações sobre a 

tortura em contexto ameríndio, por oposição à violência perpetuada pelo Estado militar, e de 

material de arquivo do Museu do Índio, como o filme sobre a formação das guardas rurais 

indígenas do início da década de 70. As duas entrevistas que fiz a José Alípio, marinheiro 

preso no Navio Leopoldina logo a seguir ao golpe militar, e a segunda a Marcelo Zelic, 

membro da Comissão Nacional da Verdade (e quem descobriu o Relatório Figueiredo e o 

filme das GRIN no Museu do Índio em 2012) servem de contraponto ao discurso da 

Guarassuy. Estas duas entrevistas complementam a minha pesquisa no sentido de 

contribuírem para a reflexão sobre a narrativa “oficial” do Brasil, e sua perspetiva crítica. Este 

terceito capítulo é aquele que se relaciona com todos, colocando em evidência o lugar que 

pode ou não assumir o discurso da Guarassuy atualmente. Assim, o último capítulo visa 

encerrar no tempo presente essa reflexão, a partir do nosso encontro na Rua da Relação, onde 

o filho reage ao “perigo” de uma suposta herança cultural. As linhas de tempo ajudam-nos a 

situar a história, no cruzamento simbólico que se estabelece entre a vida de Guarassuy e o 

Brasil.   
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Capítulo 1 

 

 
O tempo mítico da aldeia  
 

 Na primeira grande entrevista que fiz com a Guarassuy, com ela sentada na beira da 

cama do seu pequeno apartamento, ela contou-me que a aldeia indígena onde nasceu ficava 

localizada na fronteira do Brasil com a Venezuela, e tinha o nome de Aruak. Ela disse 

também que o seu nome significa Flor de Maracujá, em língua nativa.  

 Sendo que Aruak não designa propriamente um povo, mas antes uma família 

linguística, separada dos principais troncos Tupi e Jê, podemos imaginar que Guarassuy 

nasceu num dos grupos da região setentrional Amazónica onde ela é falada. O trabalho de 

David Payne, que estudou as filiações genéticas entre as línguas Aruak (1991), foi importante 

para esclarecer sobre a sua zona de origem e dispersão, conjeturando que o curso principal do 

Amazonas não foi a sua principal rota de dispersão, sendo mais provável que os Aruak 

tenham migrado pela periferia da bacia amazônica a partir da área peruana, há mais de 3000 

anos atrás.  

 Vivendo à margem dos afluentes do alto Rio Negro, perto da fronteira com a 

Venezuela, encontramos hoje quatro grupos de origem Aruak: os Tariana, os Baniwa, os Baré 

e os Warekena. Muitos índios desses povos vivem hoje também nos centros urbanos do Rio 

Negro. 

 No entanto, Guarassuy, em entrevista posterior, referiu-se à sua etnia ou “tribo”, termo 

que emprega repetidamente, como sendo Tupi-Guarani, outra família linguística, de povos 

que habitavam o litoral do Brasil quando aportaram à costa os colonizadores portugueses.  

 Quando lhe perguntei de novo, já em fase de escrita deste trabalho, ela voltou a dizer-

me de forma convicta que o nome da sua aldeia é Aruak, enquanto o nome da sua etnia é 

Tupi-Guarani.  

 Por diversas vezes Guarassuy referiu que o seu povo foi o primeiro a ter contato com o 

homem branco. Ora, curiosamente, sabemos que os Arawak foram os primeiros ameríndios a 

ter contato com os europeus, quando Cristóvão Colombo chegou às Bahamas. Tal como 
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podemos saber que os falantes do tronco Tupi na região fronteiriça da Venezuela onde ela 

afirma ter nascido, são os Yanomani.  

 Na sua caderneta da Marinha Mercante, único documento oficial que Guarassuy 

preserva e me mostrou, ela está registrada como tendo nascido a 13 de Maio de 1938 em 

Manaus, no estado do Amazonas.  

 Onde afinal nasceu Guarassuy? E qual o povo a que pertence? 

 Mais do que esclarecer sobre a sua origem, penso que é a sua relação com ela o que nos 

interessa aqui. Guarassuy dá ênfase ou desqualifica categorias de um jeito que nos faz pensar 

sobre o seu momento atual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Papel escrito pela mão da Guarassuy, quando me deu seu telefone 
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 Aliás, uma das primeiras coisas que noto, é que me responde conjugando o verbo no 

presente, o que julgo será já a marca de uma certa relação com as coisas, sobre a qual nos 

iremos debruçar.  

 Pergunto-lhe que recordações guarda da aldeia. 

 

O que eu recordo é nós na aldeia, andando, caçando, nadando nos rios... 
pelada, porque nós não usamos roupa na tribo, nós usamos a tanga de penas 
só… na aldeia nós andamos completamente nus, mas tem muito respeito. 
Andamos nus mas com respeito total… ninguém abusa de ninguém, na 
aldeia. Nós vivemos da caça e da pesca.  
 
Meu pai era cacique. Meu pai morreu na aldeia, com 120 anos. Eu sou a 
primeira filha dele e a única que nasceu, e uma coisa que eu tou me 
lembrando aqui agora, é que eu sou a princesa da minha tribo. Porque filha 
de cacique, quando nasce mulher, é a princesa da tribo. 

 

Quando pergunto se ela tem direitos e deveres por causa disso, ela responde “Não… 

Não tenho nada. É princesa da tribo porque é lenda nossa, mesmo.” 

Para Mircea Eliade, importante historiador e mitólogo contemporâneo, que se 

debruçou sobre a relação entre mito e realidade, 

 
O mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no 
tempo primordial, o tempo fabuloso do "princípio". Em outros termos, o 
mito narra como, graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade 
passou a existir, seja uma realidade total, o Cosmos, ou apenas um 
fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma 
instituição. É sempre, portanto, a narrativa de uma "criação": ele relata de 
que modo algo foi produzido e começou a ser.10 

 

Ora, parece-me que Guarassuy, ao utilizar-se das categorias de “índia” ou “tribo”, para 

falar de si, ou como quando se refere aos objetos lá da aldeia como um punhal, um colar, ou 

uns brincos, ela está constantemente a remeter a esse tempo primordial. 

 
Esse punhal é da minha tribo, o índio me deu de presente, ele significa uma 
arma, com que a gente pode matar um inimigo.  

 

Esse punhal é da aldeia…esse é legítimo viu? Ele é muito velho, enquanto 

	
																																																								
10 ELIADE, Mircea. Mito e Realidade, Editora Perspectiva, Saõ Paulo, 1972. 183pg. 
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eu tiver vida esse punhal tá aqui comigo. Ahh eu tinha um tapetinho da tribo, 
pendurado ali na parede… meu filho levou pra guardar na casa dele… tinha 
uma porção de coisas indígenas aqui na parede, mas o meu filho queria jogar 
fora. Eu não deixei, aí meu outro filho levou pra guardar.  

 

Enquanto Guarassuy se identifica e se afirma como indígena, seu filho caçula Carlos 

Antônio demonstra um certo desprezo para com estes objetos simbólicos de uma “herança” à 

qual ele não se sente pertencer. Guarassuy me contou que ele jogou fora várias coisas 

importantes, como uma matéria do jornal O Globo onde ela apareceu na década de 70, ou o 

cabelo que ela cortou aos 30 anos de idade, que ela preservava numa sacola. Tendo comprado 

o apartamento em 2007 para a mãe morar, depois que Guarassuy partiu o fémur, ele é desde 

então o seu principal cuidador; iremos indagar melhor sobre esta relação mais à frente. 

Quando lhe peço para me contar da sua experiência com os irmãos Villas-Boas, 

Guarassuy acaba falando de um outro tempo fundador, o da colonização do Brasil. 

 
Eu vim com os irmãos Villas Boas. Cláudio e Orlando Villas-Boas. O 
governo me liberou vir com eles, pro estado de Minas Gerais. Eles eram 
indigenistas, e ficavam na aldeia ensinando a gente a falar português. Nós 
não entendíamos nada. 

 
Todo o mundo fala que o Brasil foi descoberto pelo Pedro Alvares Cabral… 
mas não foi. Pedro Alvares Cabral era ladrão que veio roubar o nosso povo, 
roubar o nosso ouro, roubar as nossas coisas no Brasil. Sabe porquê minha 
filha? Eu tou falando a verdade. Pedro Alvares Cabral, quando veio ao 
Brasil, já existia o nosso povo indígena.  

 
Em Porto Seguro, foi a primeira missa que foi celebrada para o índio, pelo 
padre José de Anchieta, que agora o papa canonizou - já era pra estar há 
muitos anos canonizado… só agora o papa canonizou. Foi ele a celebrar a 
primeira missa em Porto Seguro. Porque índio nem sabia o que era um 
padre, o que era uma missa, o que era rezar. Nós temos a nossa crença na 
aldeia. Nós acreditamos muito nos espíritos… Eu tou aqui conversando com 
você, mas tenho a certeza que aqui do meu lado tem um espírito indígena me 
protegendo… São eles que ajudam muito a gente. 
 

 

 Podemos perceber aqui uma aparente contradição entre a sua revolta pelos fatos 

sublimados da história, como Pedro Alvares Cabral ser visto como o descobridor do Brasil, e 

ao mesmo tempo a confiança ou o desejo de que essa história seja “reconhecida”, como o 

Padre José Anchieta ser canonizado pelo Papa Francisco. Ora, julgo que ao mesmo tempo que 
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Guarassuy parece gostar de afirmar uma história oficial, é o modo como se apropria dela, não 

como um sujeito num tempo coordenado, mas antes se inscrevendo numa circularidade do 

tempo, que nos obriga a pensar sobre ela. Creio que tanto o demonstram a interação com os 

antropólogos Villas-Boas, como as atividades que ela diz exercer mais tarde na polícia e 

como filha adotiva do ex-presidente, que englobam a narrativa mítica do colonizador. 

 Esses espíritos protetores indígenas - tal como os Entes Sobrenaturais que Mircea 

Eliade refere - parecem mediar o seu quotidiano de várias formas. Por exemplo, Guarassuy só 

corta o cabelo quando a lua está cheia, e apenas com alguém do sexo masculino. Este tal 

cabelo guardado, que eu não cheguei a ver porque o filho entretanto deitou-o fora, era de vez 

em quando estendido no chão, e ela conversava com ele, enquanto o escovava. Também 

quando Guarassuy ia para a casa do filho mais velho, na Região dos Lagos, ela me contou que 

muitas vezes colocava o ouvido na terra, para ouvir a voz dos espíritos.  

 Guarassuy confessou também que chora muitas vezes sozinha no seu quarto, pensando 

na questão da demarcação das terras indígenas, preocupada com o sofrimento do seu povo. 

Um mês antes desta minha entrevista com ela, mais de mil indígenas de várias etnias estavam 

acampados em Brasília, em protesto contra as mudanças nas regras para a demarcação de 

terras. A proposta de emenda na Constituição, conhecida como PEC 215, visava retirar do 

Executivo a exclusividade de demarcar as terras indígenas, dando margem de manobra ao 

Congresso e poder aos ruralistas. Os jornais relatariam que os manifestantes bloquearam três 

faixas do Eixo Monumental, e apontaram seus arcos e flechas para policiais e funcionários do 

Ministério da Justiça. Guarassuy comentou isso comigo, acrescentando que ainda na semana 

anterior tinham assassinado um cacique na aldeia, e que isso a deixava muito triste.  

Se lermos este protesto à luz do que tem acontecido no Brasil nas últimas décadas, 

vemos que os indígenas têm tomado as tribunas e as universidades no país, na luta pela 

garantia do direito à terra, consagrado na Constituição de 1988. Através de organizações 

como a União dos Povos Indígenas, de ações parlamentares, ou de figuras de liderança como 

Ailton Krenak e David Yanomani, é sobretudo notável a incorporação do discurso do Estado 

para fundamentar uma etnicidade genérica e jurídica que os povos índigenas reivindicam 

quando se referem à sua condição de expropriados.  

 



	
	
	
	

28	

 Sobre esta articulação, Bruce Albert escreve:  

O dicurso político índigena das últimas décadas se funda em um duplo 
enraizamento simbólico: numa auto-objetivação por meio das categorias 
brancas da etnificação (“território”, “cultura”, “meio ambiente”) e numa 
realaboração cosmológica dos fatos e efeitos do contato. Nada nos autoriza a 
separar esses dois registros em nome de uma suposta “autenticidade”, nem a 
tomá-los por estanques ou antagónicos. Trata-se, ao contrário, de duas faces 
equivalentes e interependentes de um mesmo processo de construção 
simbólica da história imediata. O discurso étnico se legitima fazendo 
referências ao saber cosmológico, e este por sua vez reconstrói a sua 
coerência à luz daquele.11 

 

 

 

 

 
Guarassuy com o punhal da aldeia  
 

 

 

 

	
																																																								
11 ALBERT, Bruce. O Ouro canibal e a queda do céu. Pacificando o Branco. 2000. 
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 Podemos pensar como Guarassuy se utiliza das categorias étnicas à luz desta 

articulação. No entanto, para entender desta relação com a sua origem, além das operações 

categóricas do seu discurso, parece-me importante sobretudo olhar para a sua relação com o 

espaço. 

Segundo o que seus filhos e ela me contaram, Guarassuy sempre exerceu um ativismo 

junto das comunidades onde morou no Rio de Janeiro, e especificamente junto da população 

indígena. 

 

Quando havia aqui o antigo Museu do Indio, vieram muitas tribos para cá. 
Agora o governador teve um problema aí que ele mandou os índios sair né, 
arrumou um lugar distante pra colocar os índios, em Jacarepaguá, e eu nunca 
mais os vi… mas eu ia muito lá no Museu do Índio… almoçava com eles... 
levava coisas pra eles… cesta básica… carne, arroz, feijão, arroz, açúcar, 
tudo eu levava pra eles, pra ajudar né, que índio vive de doação.  

 

 

Outro exemplo de mobilização, encontra-se nesta notícia de 29 de maio de 1983 do 

Jornal do Brasil, que a cita como “índia Tupi-Guarani aculturada”, que relata os protestos dos 

moradores do bairro Cidade Nova, onde Guarassuy vivia na época. Os moradores queixavam-

se das más condições do bairro, e Guarassuy alerta para a necessidade da comunidade ser 

ouvida sobre o projeto de urbanização existente em vigor.  
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Notícia citando Guarassuy em manifestação de bairro 

 

 

 

 

 

Segundo ainda o relato do filho, a sua mãe sempre foi muito “agitada”, no sentido de 

querer sempre estar fora de casa, e se juntar às manifestações de rua, tanto em viagens a 

Brasília, como indo desde 2006 à Aldeia Maracanã, ocupação indígena no antigo Museu do 

Índio, no centro da cidade, a que se refere. Viviam nesta aldeia urbana cerca de 60 índios, 

quando ela foi despejada sob vários protestos em 2013, tendo então os índios sido transferidos 

para Jacarepaguá. Mais recentemente, na Rua da Relação, ela participou também de uma 

marcha policial vestida com uma farda oficial, o que causou em Carlos um certo 

constrangimento.  

Assim, parece-me que esse passado mítico, longe de ser cristalizado, ele é 

constantemente atualizado por essa sua mobilização no tempo presente, convocada através da 

sua relação com os outros, quer seja no bairro onde mora, na corporação a que diz pertencer, 

ou defendendo a causa do seu povo.  
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Canibalismo e diferença 

 

Parece-me que à relação da Guarassuy com a origem, de que já falámos um pouco, 

corresponde uma subjetividade, ou a constante afirmação de uma diferença.  

O episódio do canibalismo na aldeia, de quando comeu um seringueiro junto com as 

outras pessoas da tribo, descrevendo o ritual e o gosto da carne humana, talvez seja o mais 

revelador dessa diferença.   

 
Entrou um seringueiro na aldeia, para tirar borracha. Então, o chefe da tribo 
falou pra ele ir embora, mas ele não foi. Aí pajé matou ele… Pintou nossa 
cara (isso eu me lembro até hoje, eu era menina) de preto e vermelho, demos 
as mãos, e dançamos em volta do seringueiro… Ele já estava morto e 
sapecando na brasa… Aí pajé botou lenha, acendeu o fogaréu, e jogou o 
seringueiro pra assar, pra a gente comer aos pedaços… Mas antes de assar 
pra gente comer, teve de cortar bluco-bluco (pinto de homem chama na 
nossa aldeia assim), e a nossa “coisinha”… aqui na civilização tem nome 
feio, na nossa aldeia chama tanayara (é nome próprio, né, porque eu vejo 
pessoas aqui na civilização com esse nome, tanayara!!). Então cortou bluco-
bluco de seringueiro, o antebraço, do joelho pra baixo, descartou o pescoço, 
só botou o pedaço que tinha carne, mais gordinho, e assou na brasa… e 
pintou nosso corpo e botou um pedaço na cuia pra gente comer… inclusive 
eu tenho a minha cuia, que eu trouxe, até hoje. Eu guardei de lembrança, 
mas está tudo no vizinho. 

 
_E você não estava com medo de comer a carne humana?  
 
_Não, nós comemos a carne humana. E sabe qual é o gosto que tem a carne 
humana? É um pouco adocicada… e a nossa carne humana parece que é 
trançada de linha, sabe… é dura e branquinha... cozinha cozinha e a carne 
fica dura, igual a carne de jacaré. Você já comeu carne de jacaré? Jacaré é 
um bicho que a gente come, em restaurante né… É igual a carne de jacaré, 
branquinha e um pouco doce. 

 

 

A antropofagia, ou o ato ritual de comer a carne humana, praticada pelos indíos 

Tupinambá na época em que os colonizadores portugueses chegaram ao nordeste brasileiro, 

foi tema de grande controvérsia e fascínio, tanto na forma dos relatos de viajantes, quanto de 

testemunhos deixados pelos missionários que tentaram a todo o custo suprimir esse hábito, 

por eles considerado demasiado “selvagem”. 

Viveiros de Castro, no seu livro de ensaios “A Inconstância da Alma Selvagem”, 
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elabora uma teoria geral da cosmologia indígena, elucidando-nos sobre a importância da 

predação na constituição dessa subjetividade. 

Em “Perspetivismo e Multinaturalismo na América Indígena”, ele explica que 

enquanto para a sociedade ocidental, o homem pertence a uma espécie objetificada e fixa (que 

oculta com máscara humana a sua “essência” animal), para as sociedades ameríndias, o que 

existe é um estatuto de “pessoa” oculto sob a máscara animal. O multinaturalismo faz assim 

uma distinção entre uma essência antropomorfa de tipo espiritual, comum aos seres 

animados, e uma aparência corporal variável, característica de cada espécie, mas que não 

seria um atributo fixo, e sim uma roupa trocável e descartável. Ele seria então o inverso do 

multiculturalismo ocidental, em que a humanidade se divide em várias e distintas formas 

culturais, que escondem sua “essência” animal.  

Aqui os animais são gente e veem-se como gente, sendo presa e predador dos 

humanos e vice-versa. Viver é negociar contantemente a sua posição na natureza, por meio da 

guerra e da caça. Pois é pela consubstancialização, que se efetua essa passagem, através da 

troca de qualidades e poderes de um inimigo ou animal-presa, que é sempre potencial inimigo 

ou animal-predador, no qual só se torna efetivamente depois que é ingerido e retorna ao 

mundo das Almas.  

Assim, em lugar da noção de parentesco biológico, é a afinidade potencial que é o 

processo social de fabricação do indivíduo. 

A etnografia “Comendo como Gente”, de Aparecia Vilaça, é das que melhor descreve 

este processo junto ao povo Wari, um dos últimos que se sabe terem praticado o canibalismo 

no Brasil, até aos anos 70. Para os Wari, o endo-canibalismo e o exo-canibalismo especificam 

a posição da pessoa consumida como fazendo parte do grupo de parentes ou não. O primeiro é 

associado à antropofagia funerária na qual os parentes mortos são comidos, o segundo é 

associado à antropofagia guerreira na qual os inimigos são comidos. No rito funerário a 

pessoa chora, come lentamente e com cuidado a carne que está podre, no rito guerreiro ela 

bebe o sangue e devora com cólera a carne fresca. A maneira de comer é importante para 

conservar a integridade tanto do consumidor como do consumido. No rito guerreiro a ingestão 

do Outro não elimina o Eu, fortalece-o. No rito funerário, o Eu guarda sua faculdade de 

passador das almas e permite ao Outro mudar de corpo e preservar a sua alma.  

Em suma, o canibalismo é  um divisor entre o humano e o não-humano, num 



	
	
	
	

33	

paradigma em que a humanidade não é um atributo fixo de uma espécie – a nossa – ele é 

antes função de uma perspectiva.  

Antes de Guarassuy se mudar para a Rua da Relação, ela foi vítima de um 

acontecimento que remete a esta agência animal: quando estava deitada na sua cama, ela foi 

picada por uma aranha venenosa na perna direita, o que provocou uma gangrena consequente 

que quase levou à sua amputação. Guarassuy, que tem um amuleto de couro de lobo para 

espantar bichos peçonhentos, conta que ele nesse dia estava pendurado na cabeceira da mesa, 

e não no seu corpo, o que explica porque a aranha chegou a picá-la.  

 
 
Eu morava num apartamento térreo, e do lado tinha um muro, que separava 
uma vila de casas, e nessa vila tinha um estofador, que tinha muita sujeira, 
espuma, couro, né… essa aranha veio de lá. Se eu tivesse o colar ela podia 
chegar perto, mas ia embora… e ele estava pendurado na cabeceira da cama, 
não estava no meu corpo. Quando eu olhei ela estava andando correndo pra 
fora da casa. Aranha Marrom, que ela chama. Ela é pequena, tem pernas 
compridas, e pouco pelo. Aí tinha que tomar a vacina antitetânica, e eu não 
fui… aí começou inflamando, e necrosou. Ainda não tinha nem operado o 
fémur… Não sei como resisti tudo isso. É porque sou uma índia forte. 

 

O amuleto, em forma de colar trazido da aldeia, que Guarassuy me mostrou, é feito de 

couro de lobo-guará, animal que se acredita usar da força da vocalização e do olhar para obter 

suas presas, e que muitas lendas xamânicas referem como sendo um espírito de cura e 

proteção.  

Outro episódio, que convoca desta vez o poder do sapo, diz respeito diretamente à 

morte do antropólogo Cláudio Villas-Boas, que Guarassuy diz ter sido atingido no olho pela 

ação deste animal.   

“O sapo esguichou veneno, e foi direto na vista dele… Se bater o veneno na vista, a 

pessoa morre em 28 horas. E ele sabia disso, mas descuidou.”  

Podemos notar então que a sua relação com o branco marca uma oposição fundada 

numa desconfiança, sobretudo pela inveja que ela reconhece na Civilização. 

“Eu nunca tive amigos... Eu tenho conhecidos né, no prédio… pois índio é muito 

arredio... pensa que a pessoa vai fazer maldade, a gente nem fala. A gente não procura ficar 

falando pra ninguém, nem fazer amizade. Eu não confio...”  
 
Aqui na civilização tem muita coisa ruim que nós na tribo desconhecemos… 
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A inveja… Na civilização tem a inveja da pessoa, por mais que a gente não é 
rica, não tem posição de riqueza, a pessoa tem inveja do conhecimento que a 
gente tem… Por exemplo, filho, se está mais adiantado no colégio, a pessoa 
tem inveja… é tudo assim. Então na civilização a gente vive assim, sempre 
com medo... Sempre com medo das pessoas brancas… Porque não é toda a 
pessoa branca que diz assim ‘sou sua amiga’… Eu te dou um conselho, 
minha filha: ‘nunca fala das suas coisas pra ninguém estranho’. 

 

No entanto, esta hostilidade ela será sempre positiva, pois como afirma Viveiros de 

Castro, para os indígenas “nenhuma diferença é indiferente, pois toda a diferença é 

imediatamente relação” (2002, p.164). 

Guarassuy passa deste assunto da confiança diretamente para o da relação com o 

dinheiro: 

“Se eu tiver algo que eu possa servir a pessoa, eu ajudo... Se eu tiver uma nota de 20 

reais eu faço divisão dela: dou 10 pra você e fico com 10... e não quero que paguem pra mim, 

não cobro.”  

Ela conta-me que uma vez um policial a abordou na rua e perguntou se ela tinha 10 

reais para comprar remédio para a filha, e como ela emprestou, ele disse: “Você me salvou! 

Eu vou te pagar.” Aí Guarassuy falou pra ele: “Não, não paga. Não quero!... Você é meu 

colega polícia, então não precisa me pagar… Por favor, não paga.”  

 Este caso pode levar-nos a pensar na diferença entre mercadoria e dom, que Viveiros 

evoca na comparação que faz entre o xamanismo e a epistemologia ocidental: “se, numa 

economia mercantil, as coisas e as pessoas assumem a forma social da coisa, então em uma 

economia do dom elas assumem a forma social da pessoa” (2002, p.359) 

 Viveiros observa que o xamanismo ameríndio parece guiado por um ideal oposto à 

forma de conhecer da modernidade ocidental, que divide e reduz o sujeito a um mínimo ideal. 

Ao contrário, para o modo xamânico “conhecer é personificar, tomar o ponto de vista daquilo 

que deve ser conhecido – daquilo ou antes, daquele; pois o conhecimento xamânico visa 

“algo” que é um “alguém”, um outro sujeito ou agente. A forma do Outro é a pessoa.” (idem) 

 Podemos ver então como Guarassuy contraria a lógica e as regras que constituem a 

subjetividade ocidental, ao demarcar-se do “branco” e da “civilização”, manuseando as 

categorias com jocosidade, inventando a “sua” história através da história oficial. Assim ela 

se inscreve num Comum que tanto pode ser o da corporação da polícia quanto o do seu bairro, 

ativado antes por essa lógica da personificação. 
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Villas-Boas 

 
Eles moravam na cabana, junto com a gente, numa cabana separada só pra 
eles. Eram dois irmãos. Você não viu o filme deles, não? Passou há pouco 
tempo… Eu não vi porque eu já sabia… Tudo o que passou no filme, eu vivi 
na aldeia… Eu já presenciei a verdade em pessoa. 

 

 Talvez nenhuma história personifique tão bem o lugar ambíguo que é o do contato do 

branco com o índio na modernidade, do que a história de vida dos irmãos Villas-Boas.  

 É essa história que é contada no filme “Xingú” que Guarassuy refere, lançado em 2012, 

e que não conheceu especial êxito de bilheteira no país.   

 Orlando, Cláudio, e Leonardo Villas Bôas são esses três irmãos que resolvem deixar a 

vida na cidade grande para se aventurarem no sertão, e para isso resolvem se alistar num 

programa do governo que tem como objetivo mapear a região central do Brasil para levar o 

progresso às terras selvagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Cartaz do filme que Guarassuy afirma ter vivido 
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 No primeiro dia do ano de 1938, já em pleno Estado Novo, Getúlio Vargas faz um 

discurso inflamado à nação, anunciando o programa da Expedição ao Roncador-Xingú: 
 

Retomando a trilha dos pioneiros que plantaram no coração do continente, 
em vigorosa e épica arremetida, os marcos das fronteiras territoriais, 
precisamos de novo suprimir obstáculos, encurtar distâncias, abrir caminhos 
e estender as fronteiras econômicas, consolidando, definitivamente, os 
alicerces da Nação. O verdadeiro sentido de brasilidade é a Marcha para o 
Oeste. 

 

 Se olharmos brevemente para a história de ocupação do interior do Brasil, vemos que 

ela se dá pela ação clandestina dos bandeirantes, à revelia do Tratado de Tordesilhas. 

Enquanto a colonização portuguesa se desenvolve essencialmente margeando a costa do 

atlântico por mais de dois séculos, é a descoberta do ouro que vai dar início no século XVIII 

ao povoamento branco na região centro-oeste (fundação de Cuiabá e primeira denominação 

de “Mato Grosso”).  

No entanto, será só a partir do século XX, através de uma política de integração 

nacional proveniente dos ideais republicanos, que o poder central se irá manifestar de modo 

peremptório na região, como atestam as palavras de Getúlio Vargas:  

 
No século XVIII, de lá jorrou a caudal de ouro que transbordou na Europa e 
fez da América o continente das cobiças e tentativas aventurosas. E lá 
teremos de ir buscar, dos vales férteis e vastos, o produto das culturas 
variadas e fartas; das entranhas da terra, o metal com que forjar os 
instrumentos da nossa defesa e do nosso progresso industrial.   

 

Os irmãos Villas-Boas, que Guarassuy afirma que a resgatam da sua aldeia natal, 

jogam um papel decisivo na legitimação cultural desta política nacional.  

Eles tornam-se chefes da expedição em 1945, e tal como mostra o filme, passam a 

viver atormentados pelo impacto da sua viagem. Numa cena que mostra os efeitos da gripe 

com que eles mesmos contaminaram a aldeia dos índios Kalapalos, Cláudio, sentado cá fora 

na noite enluarada do sertão, desabafa com o irmão Leonardo sobre a sua atuação junto dos 

índios: “Vamos ser o veneno e o antídoto.”  

Para compreender o que desencadeava esta angústia nos irmãos Villas-Boas, faz-se 

então necessário olhar para o contexto da política indigenista que vinha a ser executada pelo 

Estado. 
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Em 1910, o Marechal Rondon, um militar com ascendência indígena12 que participa 

no movimento da Proclamação da República, funda o Serviço de Proteção ao Índio – SPI, o 

primeiro órgão estatal a cuidar dos interesses indígenas, com a finalidade de formar centros 

agrícolas constituídos por trabalhadores nacionais. Parte constituinte do Ministério da 

Agricultura, esse orgão retira das instituições religiosas a responsabilidade da assistência aos 

indígenas, ao mesmo tempo que os prepara para a integração gradual na sociedade. O índio 

seria "transitório" e os procedimentos pedagógicos para que isso ocontecesse seriam 

desenvolvidos no âmbito dos postos indígenas, no aprendizado formal nas escolas dos postos 

(através do ensino do português), ou através do ensino prático nas oficinas mecânicas (casa de 

farinha, engenho de cana, etc). Na prática, diferentes situações ocorreram nas áreas reservadas 

pelo SPI para os índios, num total de 54 reservas até 1967 (Oliveira, 1983, p. 17). 

Esta situação, que supostamente visava proteger as terras e as culturas indígenas, mas 

que promovia a transferência territorial dos nativos para liberar áreas destinadas à 

colonização, é chamada pelo antropólogo João Pacheco de Oliveira de “paradoxo da tutela”.13  

Ela ganha novos contornos recentemente, quando se descobre um relatório que se 

julgava extinto num incêndio há mais de 40 anos - o Relatório Figueiredo. Produzido em 

1967 pelo procurador Jader de Figueiredo Correia a pedido do ministro do interior, o relatório 

é descoberto por Marcelo Zelic no Museu do Índio em 2012, e descreve ao longo de mais de 

7000 páginas, as violências praticadas por latifundiários brasileiros e funcionários do SPI 

contra os índios brasileiros nas décadas de 1940, 1950 e 1960.  

Um dos muitos horrores apresentados no relatório, é a descrição de quando foi lançada 

dinamite de um pequeno avião sobre a aldeia Cinta Larga. Trinta índios foram mortos – 

apenas dois sobreviveram para contar o que se passou. Outros exemplos incluem o 

envenenamento de centenas de índios com açúcar misturado com arsênico e métodos severos 

de tortura, como o esmagamento lento dos tornozelos das vítimas com um instrumento 

conhecido como o ‘tronco’.  

É neste contexto que muitas crianças como a Guarassuy, são levadas das aldeias, para 

servirem de criadas ou trabalhadoras braçais na casa dos brancos na cidade. Segundo o 

	
																																																								
12 TODD, A. Diacon. Rondon. Perfis Brasileiros. Companhia das Letras. 2004. 
13	OLIVEIRA, João Pacheco. "O paradoxo da tutela". In: "O nosso governo". Os Ticunas e o regime tutelar. São 
Paulo/ Brasília, 1988.	



	
	
	
	

38	

relatório, muitas eram trocadas por eletrodomésticos, ou negociadas a troco de dinheiro ou 

favores com o cacique da aldeia. 

Paradoxalmente, o lema que Rondon adotava para as colunas que avançavam pelo 

sertão ao encontro dos índios bravos era: "morrer se for preciso, matar nunca". Pacificar seria 

assim um ideal do indigenismo republicano, que encarava o índio como uma vítima inevitável 

do progesso, e como tal, carente da proteção do Estado. 

Esse mal estar dos irmãos Villas-Boas que se instala ao longo da expedição, e que é 

descrito no filme “Xingú”, encontra na postura humanitária do Marechal Rondon um exemplo 

para a compreensão da estrutura e dos objetivos da agência indigenista, que serve para 

justificar a atribuição de direitos diferenciais. Estes assegurariam aos indígenas a preservação 

de seus usos e costumes primitivos, desde que vivendo sob a proteção dos agentes do Estado 

brasileiro, no interior de terras de domínio público, que lhes eram reservadas em usufruto 

exclusivo enquanto sobrevivessem como culturas distintas da sociedade nacional. É sob este 

entendimento cultural que os irmãos Villas-Boas criam em 1961 o que será a maior reserva 

indígena do mundo, o Parque Nacional do Xingu (uma das medidas do parque na época, era 

por exemplo a proibição de usar chinelos ou andar de bicicleta, para que nada mudasse no 

cotidiano da comunidade.)14 

Cláudio Villas-Boas é o narrador em voz off  que às tantas, já o filme avançado na 

dramática escalada que evoca, conclui: “Porque não há lugar onde branco não chegue. Chegar 

antes, sempre foi tudo o que podemos fazer.” 

 

O índio Awajatu Aweti, da tribo Aweti, localizada no Parque do Xingu, é hoje aí 

cacique e professor bilíngue tupi/português. Em reportagem sobre a atualidade do parque, ele 

afirma que a presença da monocultura de soja e a extração de madeira no entorno do Xingu, 

desde a década de 1980, é um fator que preocupa todos os índios da região. "Se não fosse pela 

demarcação do Parque Indígena do Xingu, estaríamos enfrentando muito mais dificuldade", 

reconhece. Representantes das 14 etnias que vivem lá dentro promovem reuniões para discutir 

	
																																																								
14 Sobre esta discussão, creio ser interessante a comparação com a ação das ordens religiosas antes de serem 
expulsas do Brasil pela metrópole portuguesa, e a oposição que se estabelece entre os interesses da coroa e o 
carácter humanitário das suas missões. Em O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro descreve como o salvacionismo, 
apoiado em discursos eruditos de figuras como o Padre António Vieira, serviu sobretudo para dignificar a ação 
conquistadora. (2006, pp.51-57) 
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os problemas, como a proximidade de hidrelétricas, dentre elas a construída no rio Kuluene. 

“Por causa dela, a nossa água está secando aos poucos. Temos medo de que os peixes acabem, 

pois são nosso alimento". Para o cacique, o trabalho dos irmãos Villas Bôas foi importante 

para a causa indígena: "Mostrou que nós somos seres humanos e não permitiu que os 

missionários catequizassem o Xingu. Por outro lado, acabou permitindo a introdução de 

tecnologias e ferramentas que acabaram sendo jogadas nos nossos rios". 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
																																																								
15 RESK, Sucena Shkrada. História dos índios - Xingu - Um paraíso sob ameaça. in: Portal da Ciência & 
Vida/Revista Literaturas da História. 
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Linha do tempo 
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Capítulo 2 

 

 
A vinda para a Civilização 

 

“Eles me levaram pra lá, para casa dele em Diamantina, onde fui adotada por ele. Ele 

foi meu segundo pai…” 

 

A vinda de Guarassuy para a cidade parece ter sido enquadrada por numa necessidade 

de mão-de-obra, pois ela referiu algumas vezes que trabalhou com a mãe em Minas Gerais, 

antes de ir para casa do presidente Jucelino Kubitshek. Ela trabalhou em canavial, cortando 

cana à beira rio, e pelo que entendi, protagonizou um episódio de tiroteio, que suscitou a fuga 

da fazenda onde se encontrava. 

 
Quando eu cheguei aqui, eu fugi de onde eu estava morando, pra ir no mato. 
Eu fugi, comia frutinha no mato, tinha água caindo, eu me lembro, ainda 
pequena, com a minha mãe. Foi aí que eu fui pra casa do Jucelino em 
Dimantina, onde morei a vida inteira, até me formar. Mas ele não era 
presidente não... ele era professor de medicina você sabia? E compositor. Ele 
fez aquela música do “Peixe Vivo”, do peixe fora de água... que todo o 
mundo canta. (Guarassuy canta) 

 

Podemos ver como Guarassuy continua operando a personificação do mito, 

nomeadamente ao designar o ex-presidente como compositor desta música, que pertence ao 

concioneiro folclórico de Minas Gerais, e que foi tocada no seu funeral. Sendo uma das 

canções de infância preferidas de Jucelino, ela foi entoada aí por mais de 300 mil pessoas. 

 

Como pode um peixe vivo 

Viver fora da água fria 

Como poderei viver 

Sem a tua companhia 
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Os pastores dessa aldeia 

fazem prece noite e dia 

Como poderei viver 

 

Vemos que a letra da música indaga sobre uma relação, que é mediada “noite e dia” 

pelos pastores de uma aldeia. Questionando sua vitalidade, ela compara a “companhia” que o 

sujeito precisa, à própria água sem a qual o peixe não consegue sobreviver. Guarassuy aciona 

então essa vitalidade, ao tornar o presidente o próprio autor da canção. 

Guarassuy fala em seguida do estranhamento que sentiu em relação à sua aldeia, e das 

diferenças de comportamento e de tratamento por parte dos brancos.  

 
Aí estranhei tudo. Quando vim da tribo indígena, num resumo só, eu 
estranhei tudo aqui na civilização. A comida... como eu dormi… eu gostava 
de dormir na rede… Eu não dormia na cama… no colchão macio. Eu 
estranhei aquilo… aí dormia no chão. Até acostumar, foi um sacrifício. E na 
escola? Primeiro dia na escola… as meninas na escola me batiam… 
puxavam o meu cabelo… e o meu cabelo era lindo. O meu cabelo é liso, não 
segura nada no cabelo… agora não, tá feio, tá ficando branco, claro eu tô 
velha, tem de modificar... mas era um cabelo lindo. 

 
Foi tudo muito dificil… A comida então nem se fala. Feijão… eu não 
gostava disso, não. Eu não gostava de verdura. Na mata a gente come muito 
peixe, carne de bicho, assada na brasa… açaí… Índio amassava o açaí, a 
gente comia o açaí… Aqui a gente fala “tomar” o açaí… né não! É “comer” 
açaí… e era puro… aqui já vem misturado… cheio de química. Eu gostava 
de comer sabe o quê? Carne crua… carne de boi, carne de porco, tudo cru. 
Eu gostava de comer assim cru. 

 

“A água nas aldeias, não é gelada igual aqui na civilização. A água o tempo todo é 

morna, lá.” 

Guarassuy não deixa de enfatizar os símbolos-chave, fruto de preconceitos e exotismo 

para o branco, como o cabelo muito liso, ou comer carne crua, etc. Fazê-lo do ponto de vista 

de uma cidadã brasileira, na cidade há mais de 70 anos, amplia o sentido atual e reverso desse 

estranhamento.  

Sobre a chegada à casa de Diamantina, e a adoção pelo ex-presidente, ela conta:   
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Minha mãe fazia companhia na casa, só, mas ficou doente, e ele acabou de 
me criar… Ele era meu pai, assim como ele era da outra filha dele, adotiva. 
Ele tem duas filhas. Quando eu cheguei lá, mocinha, elas eram adolescentes. 
Tanto é que outro dia eu vi na televisão a entrevista da Maristela em 
Brasília, aí o rosto dela parece um maracujá murcho!… Aí eu fui correr no 
espelho, fui olhar o meu rosto, passar a mão pra ver se tem ruga, e olhei 
assim, cadê? Não tem ruga!… Maristela tá velha… Claro, quando eu fui pra 
casa dele, ela era adolescente. 
 
Depois não fui mais a Brasília, perdi o contato com Maristela, não procurei 
contato com ela, mais. Não quero mais contato não… agora eu tou triste 
sabe… hoje pelo menos eu estou alegre, eu amanheci o dia feliz. Graças a 
Deus que você veio aqui, falei até com o meu filho: ‘Carlos eu hoje tou 
muito feliz’… Não é todo o dia que eu estou alegre, não. 

 

Guarassuy amplia sentidos mais uma vez para chamar a si a verdade da história, ao se 

comparar com a filha adotiva do presidente, utilizando a expressão “maracujá murcho”, fruta 

que remete ao seu nome nativo (flor de maracujá), na reivindicação de um estado de 

vitalidade, de quem ainda se mantém “sem rugas” aos 80 anos, apesar da tristeza que sente.  

 

Na biografia que Maria Estela Kubitshek Lopes escreveu, intitulada “Simples e 

Princesa”, ela conta que nasceu em 1941, ou seja, dois anos depois de Guarassuy, e que foi 

adotada com 5 anos de idade. Foi Guarassuy quem me falou neste livro, dando a entender que 

o leu quando ele foi lançado em 2006. 

Na época em que Maristela é então adotada, Jucelino Kubichek era deputado federal 

por Minas Gerais, e a família morava em Belo Horizonte. A casa de Diamantina foi onde 

Jucelino nasceu e passou sua infância e adolescência, antes de se formar em Medicina. Hoje 

ela é um museu aberto a visitação, que conta com um acervo que retrata a sua história de vida.  

O lugar é composto por dois casarões, separados por um pátio. Na primeira casa, há 

documentos antigos, como notas escolares de Juscelino, ata de formatura do primário e 

certidão de óbito de seu pai, além de vários painéis contando a história da sua vida. Na 

segunda casa, há um auditório no térreo, com instrumentos musicais e quadros. No piso 

superior, foi reproduzido o consultório médico do urologista Juscelino.16 

 

	
																																																								
16  GÊ, Azevedo. Casa de Juscelino, museu dedicado ao ex-presidente, em Diamantina. 2014. 
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           Pátio central da casa de JK em Diamantina 
 
 
 
 
 
Simples e Princesa 

 

 

Maristela foi adotada para fazer companhia à única filha biológica do casal Kubichek, 

que era “muito solitária”. No seu livro, ela conta como foi a sua chegada a esse mundo de 

“princesa”, e podemos imaginar então como ele difere e/ou se encontra com o de Guarassuy.  

 
Logo na chegada à casa, eu e Márcia sentimos enorme empatia uma pela 
outra. Imediatamente nos demos as mãos e saímos para brincar. Éramos 
inocentes, sem nenhum pensamento de competição por afeto, espaço, 
dinheiro ou qualquer outra coisa. Tudo o que sabíamos era que teríamos uma 
à outra.  (…) Durante todos os anos que passamos juntas antes de casar, 
dividimos o mesmo quarto. Nós brincávamos muito e criámos uma 
cumplicidade bastante grande, que durou pela vida fora, mesmo depois de 
adultas. O que uma fazia a outra imitava; se uma apagava a luz para dormir, 
a outra apagava também. Mais tarde, se uma queria sair com o namorado e a 
outra estava com preguiça, as duas ficavam em casa.  

 
Lembro que mamãe Sarah colocou vestidos iguais em mim e em Márcia, em 
tecido de organdi branco, bordados e cheios de renda. Lembro-me do bolo 
maravilhoso que mamãe mandava fazer para nós. Era um bolo só para as 
duas. Repartíamos naquelas festas toda a nossa felicidade. (…) São imagens 
de criança das quais não me esqueço. Eram de um significado enorme na 
vida de uma menina do interior que até então não tivera oportunidade de 
defrutar de festas de aniversário e de tantos brinquedos.  

 

É interessante observar a mimese que ocorre aqui, no ato da mãe vestir as filhas de 

igual, tal como se faz muitas vezes com os gémeos. 

“Tínhamos tipos físicos diferentes uma da outra, mas mamãe sempre nos vestia da 
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mesma forma. Era uma preocupação que ela possuía, para que eu me sentisse tão filha quanto 

a Márcia.” 

Como também por exemplo na orientação que a mãe dá para a filha fazer as coisas 

com a mão direita, uma vez que Maristela era canhota: 

“Mamãe me dizia que o canhoto chamava muita atenção, e então começou a me 

treinar para que eu mudasse. Até nesse ponto ela mostrou muito cuidado comigo. Não queria 

que eu fosse ‘diferente’.” 

Ora, se pensarmos no que dissemos sobre a função canibal, segundo a qual “ ‘devorar 

um semelhante’ é exatamente impedir que ele possa devolver uma imagem, constituir uma 

identidade. É, de certa forma, destruir a representação, quebrando o espelho da função 

imaginária.” (Viveiros, 1986, p.646), podemos ver como esta conduta está em oposição à 

lógica da diferença que Guarassuy propõe.  

No entanto, tanto Guarassuy como Maristela parecem ter uma origem semelhante: 

ambas vêm do interior, de uma família sem muitas condições para as criar (Maristela vem de 

uma família pobre de 11 irmãos, enquanto o pai de Guarassuy havia sido morto na aldeia), e 

sentem necessidade ou vontade de narrar o que representou a experiência da adoção nas suas 

vidas. Uma através de um livro, a outra através da entrevista filmada.  

E ambas são princesas, cada uma à sua maneira. Uma por ser a filha do cacique da 

aldeia, a outra por se tornar membro de uma família tão especial. Guarassuy será então 

duplamente princesa, podemos acrescentar: por direito, e por se tornar também ela adotada. 

Ora, além do poder afirmativo de Guarassuy, que temos vindo a perscrutar, 

debrucemo-nos um pouco mais sobre este modelo com o qual é necessário Maristela se 

identificar. 

 
Mamãe sempre se preocupou em termos a melhor educação possível, e por 
isso contratou uma governanta para nós. Monique era uma companhia 
agradável, que nos ensinava regras de etiqueta, francês e cultura geral. (…) 
Já vivendo no Palácio da Liberdade, tínhamos também aula de equitação. 
Nosso professor era da Polícia Militar. 
 
O Palácio da Liberdade era nossa casa, onde nos divertíamos muito. Mamãe 
fazia questão de comemorar todos os aniversários organizando festas iguais 
às dos adultos, com mesinhas enfeitadas com flores e com cadeiras e lugares 
marcados para que todos pudessem comer sentados e ter a chance de 
conversar. 
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É sobretudo na confluência entre a vida familiar e a vida política, que podemos 

discernir sobre a diferença cultural que esse modelo implica. 

“Papai fazia questão de nossa presença em vários eventos. Quando na presidência, nos 

fez viajar por todo o Brasil, participar da construção de Brasília, conhecer a Amazônia e as 

aldeias dos indígenas de Goiás.”  

Quando eu fui entrevistar Marcelo Zelic, da Comissão Nacional da Verdade, ele me 

contou um episódio que achei curioso sobre a ida da família Kubichek a Vilhena, por ocasião 

da inauguração da estrada BR-29, que ligava Cuiabá a Porto Velho. A construção da rodovia 

tinha sido decidida em 1960, e foi uma das mais impactantes para a região oeste do Brasil.  

Marcelo Zelic, na sua habitual tarefa de registrar depoimentos sobre a resistência dos 

povos indígenas, tem um vídeo que mostra um funcionário da prefeitura de Vilhena na época, 

segurando uma fotografia em que está ele ao lado de Jucelino com a esposa e as filhas, em 

cima da estrada que passava ali. O funcionário comenta que fez um discurso em nome dos 

trabalhadores para Jucelino, e conta do pedido de Sarah Kubitshek: 

“As filhas dela queriam ver índio, mas elas queriam ver índio de “bunda de fora”, e 

não tinham tempo de ir na aldeia. Aí eu falei que não tinha problema, que os Nambikwara 

estavam perto, e trouxe o cacique Nambikwara... Ele é este aqui” ( aponta para a fotografia). 

Luta-se pela aceitação ou reprodução de uma determindada norma, como escrever 

com a mão da maioria, não permitir que a adoção se diferencie da reprodução biológica, e na 

imitação da cultura de elite europeia tanto no desporto quanto na educação, para a qual 

contribui a rigidez e o decoro das festas do palácio. Um status que se preserva tanto no espaço 

privado quanto no público, tal como se preserva a distância da aldeia indígena, uma vez que o 

cacique pode vir. E aqui podemos nos perguntar se o cacique estaria em representação dos 

direitos do seu povo, para opinar e decidir em relação ao impacto da rodovia, ou se estaria 

unicamente satisfazendo o desejo das filhas do Presidente.  

Sobre a repercussão da vida privada na lei, basta-nos observar que é graças a um 

decreto de Juscelino de 1957, que os filhos adotivos passaram a ter os mesmos direitos dos 

filhos legítimos. Maria Estela conta que a novidade foi-lhe oferecida como presente de 

aniversário quando ela fez 15 anos, e que foi só a partir daí que passou a chamá-lo de “pai”, 

quando pode finalmente assinar com o nome “Kubitschek”.  
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Já Guarassuy, inscreve-se antes na lógica da “lenda”, quando se refere por exemplo à 

idade do pai, morto na aldeia com 120 anos, ao mesmo tempo que se auto-atribui esse duplo 

poder, fora da jurisdição branca, de ser ao mesmo tempo a princesa da sua tribo, e a filha 

adotiva do presidente. 

 

 

Juscelino	Kubitschek 
 

 

Se o Estado Novo já tinha posto em prática a sua necessidade de levar o progresso aos 

territórios inexplorados do Brasil, a política de desenvolvimento conhece agora uma nova 

época áurea.  

Presidente da República entre 1956 e 1961, é durante a gestão de Juscelino 

Kubitschek, baseada no Plano de Metas sob o lema "50 anos em 5", que se dá a transferência 

da capital para o interior do país, a aceleração dos setores produtivos, e o impulso à indústria 

automotiva.  

Era um Brasil que levantava pela primeira vez a Copa do Mundo e se descobria nos 

gols de Pelé e Garrincha, nas melodias de Tom e Vinícius, no cinema novo, e na arquitetura 

de Niemeyer. 

Guarassuy conta que ela era chamada na época da sua formação em Minas, para 

hastear a bandeira nacional nas comemorações do dia 7 de setembro, que assinala a 

Independência.  

Numa altura em que o debate sobre nacionalismo ganhava força, por conta da 

polarização da guerra fria, com uma esquerda opondo-se à interferência dos Estados Unidos, 

o governo de JK vai na direção oposta, atraindo as empresas estrangeiras e o investimento 

norte americano. Com o objetivo de substituir as importações, ele cria infraestrutura, 

promovendo um modelo extractivista que perdura até hoje. Ele reflete a tentativa  de 

transformar o Brasil em um país urbano, industrial, e vai provocar um êxodo rural que desloca 

mais de 40 milhões de pessoas para as cidades, nas duas décadas seguintes.  

Devido ao reconhecimento da figura carismática do médico (que Guarassuy diz que é 

também compositor) e pai de família que é Juscelino Kubitschek, observamos que ele 
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personifica um tipo de político populista, que lidera em relação direta com as massas. Tal 

como Getúlio Vargas, apelidado de “pai dos pobres”, que conquistou a sua popularidade com 

os seus longos discursos sobre direitos trabalhistas e os destinos da Nação, Jucelino é um líder 

que não estabelece laços racionais, mas emocionais com as pessoas, gerando assim uma 

afeição e uma influência sobre elas.  

O populismo, termo que se presta a várias interpretações17 , foi esse poderoso 

mecanismo de integração das massas populares à vida política, apoiando-se na figura de um 

líder carismático acima de qualquer contestação ou da intervenção de partidos políticos. Ele 

favoreceu o desenvolvimento econômico e social, subordinando muitas vezes essa integração 

a um enquadramento estritamente burguês. No entanto, também pode ser visto por alguns 

como um modo de oferecer maior espaço e representatividade às classes usualmente excluídas 

da vida política, como demonstra por exemplo a retórica da ascensão ao poder do presidente 

Lula da Silva, no Brasil. 

Podemos pensar que esta confiança cega no líder em “defesa dos interesses 

nacionais”, pode encontrar-se ou derivar dessa “comunidade imaginada” que é a nação 

moderna para Benedict Anderson. Ela constitui-se como uma ficção, assente na partilha dos 

mesmos bens e signos, propagados pelos veículos de massa tal como os jornais, ou a 

televisão, que se desenvolvem enormemente nesta época. Disseminada por uma língua 

homogénea, e pela repetição das mesmas imagens consumidas pelos indíviduos em diferentes 

contextos como o barbeiro, a sala de estar ou o metrô, ela baseia-se nessa “confiança da 

comunidade no anonimato que constitui a marca registrada das nações modernas” 18.  

Sobretudo é interessante verificar como esta personificação, como mecanismo da 

mitificação, tal como temos vindo a observar da parte de Guarassuy, opera aqui enquanto 

fenômeno coletivo, elaborando as histórias que compõem o mito nacional. 

 

  

 

	
																																																								
17	Para uma definição do termo, ver O que é o populismo?, Agências de Notícias, 2 de Dezembro de 2016; e 
para uma reflexão sobre o tema, ver o artigo De Trump a Maduro: o que é exatamente o populismo?, El País, 16 
de nov de 2016 
18 ANDERSON, Benedict .Comunidades Imaginadas. Companhia das Letras. 2008. pp.68-69 
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Linha do tempo 
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Capítulo 3 
 

 

Golpe militar 

 

 

Quando Guarassuy vem para o Rio de Janeiro no início da década de 60, ela tem então 

vinte anos, e uma vida pela frente. Se, como vimos, até aqui ela personifica o mito nacional 

através de figuras como os antropólogos Villas-Boas ou o presidente Kubitshek, é neste 

período que essa provocação ganha força, ao desdobrar-se em vários episódios que se 

encontram ancorados no real. 

  Alguns meses antes de ocorrer o golpe militar de 1964, Guarassuy começa a trabalhar 

como camareira de um navio de cruzeiro chamado Princesa Leopoldina. Como já mencionei 

aqui, a caderneta da Marinha Mercante, com os carimbos da sua inscrição anual, é o único 

documento oficial que ela conserva e me mostrou, relativo ao seu modo de subsistência 

durante quase uma década.  

Este navio faz parte de uma frota de quatro navios da Companhia Nacional Costeira, 

chamados de Cisnes Brancos, que vêm inaugurar no país as viagens exclusivamente de lazer, 

pela costa brasileira. Correspondendo à ambição da vida moderna, e ao aumento do poder de 

compra do cidadão médio brasileiro (o salário mínimo nacional nunca foi tão alto no Brasil 

como no final da década de 50), segundo a propaganda da época, estas viagens permitiam 

desfrutar de uma vida com muito “glamour” a bordo. 

Inaugurada a primeira viagem em 1963, ano em que Guarassuy começa a trabalhar no 

navio, a sua atividade é no entanto suspensa por conta do golpe militar que se dá no país no 

dia 1º de abril de 1964, quando o navio passa a ser utilizado como prisão militar e lugar de 

tortura dos marinheiros avessos ao regime.19   

Os motivos que levaram ao golpe de estado, prendem-se com a crise institucional do 

governo de João Goulart, resultado da falha do Plano Trienal, que havia sido lançado para 

combater a inflação. Numa atitude de desespero no final do Plano, ele passa a fazer uso de 

	
																																																								
19 NAVIOS- PRISÕES, Relatório da Comissão Nacional da Verdade: Volume I p. 823 (231 PDF). 2014 
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decretos-lei, tentando nacionalizar várias empresas privadas de petróleo, e desapropriando 

algumas áreas para fins de uma reforma agrária, atitudes que são vistas como “comunistas”, e 

que causam a revolta das classes média e alta brasileiras. Segundo vários historiadores, houve 

apoio ao golpe por parte de segmentos importantes da sociedade: os grandes proprietários 

rurais, a burguesia industrial paulista, uma grande parte das classes médias urbanas (que na 

época representavam já 35% da população total do país) e a Igreja Católica, que promove a 

Marcha da Família com Deus pela Liberdade, realizada poucos dias antes do golpe.20 Ora, 

havendo uma falta de mobilização das camadas populares da sociedade, seria necessário um 

pretexto para desencadear a mudança política que muitos chamam de “Revolução” até hoje no 

país. Assim, vai ser uma crise na quebra da hierarquia e na disciplina da Marinha, que será o 

argumento decisivo a favor do golpe militar.   

A crise precipita-se no dia 25 de março quando se dá um ato de insubordinação dos 

marinheiros no Sindicato dos Metalúrgicos, no centro do Rio, que reivindicavam uma 

melhoria das suas condições na Marinha (como o direito a casar, ou a andar vestido à civil 

fora do serviço). Fuzileiros navais, enviados ao local para prender os rebeldes, acabam por 

aderir à revolta, evidenciando a polarização existente no interior das forças armadas em torno 

do apoio ao presidente Goulart. 

José Alípio Ribeiro, um dos militares cassados e presos no Princesa Leopoldina na 

sequência do Ato Institucional Número Um, foi um dos protagonistas dessa rebelião. 

Simpatizante de Jango (como era conhecido Goulart), ele conta-me em entrevista 21 como foi 

esse episódio: 

 

A nossa política era uma política interna, visando a melhoria da vida dos 
marinheiros… A associação não tinha esse carácter politico-partidário. 
(refere-se à Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil) 
...Muitas pessoas acham que o movimento dos marinheiros foi o estopim da 
coisa... mas o golpe já vinha sido preparado há muito tempo... haja visto que 
o chefe do Estado Maior do Exército foi um dos mentores do golpe... o 
Castelo Branco. Então ele, ao mesmo tempo que estava servindo ao governo 
constitucional, estava por trás maquinando e colaborando com os golpistas.  

  

	
																																																								
20 CAUDURO, Douglas Hinterholz. O papel dos jornais Zero Hora e Correio do Povo no começo da ditadura 
military. PUCRS./ 2015 
21 Realizada na sede da Unidade de Mobilização Nacional pela Anistia – UMNA, a 22 de setembro de 2015	
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 Ancorado ao largo da baía de Guanabara durante quarenta dias, o Princesa Leopoldina 

é um dos seis navios que foram adaptados e utilizados como prisão nessa ocasião pelo regime. 

Além de constituir uma solução a curto prazo para o problema da super lotação das prisões 

públicas, outra justificativa pode ser o fato de o navio ser um local de difícil acesso a 

familiares, advogados e imprensa, percepção corroborada pelo relato de José Alípio Ribeiro e 

outros ex-presos, que ressaltam a incomunicabilidade e o isolamento do navio. Um outro 

aspecto é a possibilidade da Marinha aproveitar a sua própria estrutura para executar prisões 

de seu interesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Postal do navio Princesa Leopoldina, que Guarassuy guardou 
 

 

 

 

 Guarassuy conta que viu muita coisa ruim nessa época, e que conheceu alguns dos 

protagonistas da rebelião dos marinheiros como o Almirante Aragão (conhecido como o 

Almirante do Povo), cuja prisão foi anunciada no jornal junto com a de José Alípio Ribeiro: 

“Ah sim! eu lembro do Aragão. Eu gostava muito dele… Eu queria que ele fosse presidente 

da República.” 

 Sobre a notícia da prisão, José Alípio Ribeiro comenta:  

 
O jornal “Última Hora” colocou todas as suas páginas com aquele histórico 
do movimento dos marinheiros... então numa página vinha a foto do 
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Almirante Aragão, e na outra página vinha a minha foto. Ou seja, de uma 
hora para a outra eu virei um personagem importante... então a partir daí 
acho que eu não tinha salvação!... Como se eu fosse um grande líder... Na 
realidade eu fui contemplado com essa situação, e talvez em função disso me 
jogaram no Leopoldina junto com os oficiais. 

   

 José Alípio Ribeiro é hoje o presidente da Unidade de Mobilização Nacional pela 

Anistia - UMNA, que representa os militares que foram vítimas do regime militar. Quando o 

entrevistei na sede da UMNA, ele me contou que muitos marinheiros e fuzileiros tiveram as 

carreiras prejudicadas por atos institucionais da ditadura, e que os militares representam o 

grupo social urbano mais atingido pela repressão, com cerca de 7500 vítimas, 27 delas fatais. 

Este grupo só é ultrapassado pelo dos índigenas, uma vez que sabemos hoje que mais de 8300 

índios foram mortos durante a ditadura militar, segundo consta no relatório da Comissão 

Nacional da Verdade, criada em 2014 para averiguar as violações aos direitos humanos 

cometidas pelo Estado durante este período. Assim, não deixa de ser revelador que os dois 

grupos sociais mais atingidos pela ditadura militar sejam os militares dissidentes, ou 

simpatizantes com as ideias do presidente afastado, e os indígenas.  

 Isto nos lembra que a disputa pelo poder, como demonstra a análise que Michel 

Foucault faz da relação entre as instituições e o sujeito, tem de ser compreendida como uma 

relação de forças que está em toda a parte, e não como algo que o sujeito cede a um 

governante, como vemos por exemplo na compreensão política clássica dos contratualistas. 

Creio que este fato e em geral a história de Guarassuy, contribuem para demonstrar que    

“não há, no princípio das relações de poder, e como matriz geral, uma oposição binária e 

global entre os dominadores e os dominados, dualidade que repercute de alto a baixo e sobre 

grupos cada vez mais restritos até às profundezas do corpo social” 22. Pelo contrário, vemos 

aqui que o poder se exerce a partir de baixo, de inúmeros pontos, e em meio a relações 

desiguais e móveis. Assim, ele não será uma instituição ou uma estrutura nem sequer uma 

certa potência de que alguns sejam dotados, mas antes “o nome dado a uma situação 

estratégica complexa numa sociedade determinada” (Foucault, p. 89) 

 

 

	
																																																								
22 FOUCAULT, História da sexualidade I: A Vontade de Saber, 1988, pp. 88-90. 
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Princesa Leopoldina 

 

 Com o nome da Imperatriz regente que assinou o decreto da Independência do Brasil, 

este navio construído nos estaleiros de Bilbau, chega ao Rio de Janeiro para começar a viajar 

em 1963 em excursões de Buenos Aires até ao Amazonas, antes de fazer a ponte marítima 

Rio de Janeiro – Santos, para depois ir até Manaus novamente, até ser vendido e acabar a 

navegar no Extremo Oriente. 23 

 Guarassuy conta que fazia a ronda do comandante de noite, que podia desfrutar de tudo 

o que o navio oferecia na sua folga, e que se tornou muito querida pela tripulação, tendo 

inclusive sido fotografada para a capa da Revista Marítima do Brasil, em que aparece no 

convés com o seu longo cabelo comprido. Quando a confrontei com algumas notícias do 

jornal da época, sobre os presos politicos, ela ficou bastante introspetiva, sem querer comentar 

muito: “Ah! O Marechal Taurino… eu lembro… esse homem era terrível.” 

 Além deste estatuto que lhe confere o direito a sair na capa da Revista da Marinha, 

Guarassuy conta que obteve como prémio de trabalho uma viagem a Israel. Ora, uma das 

primeiras viagens que o navio fez foi justamente a Haifa, no norte de Israel, mas Guarassuy só 

começou a trabalhar no navio mais tarde, tal como consta na sua caderneta. Assim, ela arroga-

se de previlégios que não sabemos se são inspirados na realidade do navio, ou se aconteceram 

mesmo. Ela conta que nesta viagem a Israel visitou o túmulo de Jesus, e que a cidade que 

mais gostou foi Telaviv.  

 Além da veracidade ou da invenção destes fatos, parece-me mais uma vez que o seu 

interesse reside no desafio que representam perante a realidade. Senão vejamos: uma das rota 

principais do navio é precisamente a linha de cabotagem até Manaus, entrando pelo rio 

Amazonas, para chegar à cidade onde Guarassuy, segundo a sua caderneta oficial, nasceu. 

Ora, não deixa de ser curioso que Guarassuy, trazida pelos irmãos Villas-Boas da aldeia até à 

cidade, onde se alista na Marinha, volte ao seu lugar de origem neste navio. É como se este 

movimento invertido se inscrevesse num ciclo espácio-temporal que o Estado dita, mas que 

ela narra conforme a sua vontade, mais uma vez saindo fora do tempo cronológico e “oficial” 

dos acontecimentos. 

	
																																																								
23 CARRERA, Nelson A. Os Últimos Transatlânticos Brasileiros, Revista de Marinha, Lisboa, 1997. 
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Caderneta oficial da Marinha Mercante  
 
 
 
 
 
 Outro dado que me chamou a atenção na sua caderneta, é que na categoria “Côr”, 

Guarassuy aparece como sendo “branca.” Ora, se olharmos a história das categorias de 

pertencimento racial nos censos demográficos realizados a nível nacional desde 1872 no 

Brasil, vemos que a categoria “indígena” é abolida em 1900, para voltar a ser incluída só em 

1991 nos questionários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Os indígenas 

declarar-se-iam como “pardos”, categoria no entanto problemática, que é criticada por 

exemplo por militantes do movimento negro por promover um “branqueamento” nas 

respostas, e a negação da “negritude”, dificultando  a criação de uma identidade comum  entre  

os  “não  brancos”	. 

 Parece-me que longe de ser um procedimento meramente técnico, a realização dos 

censos reflete determinados projetos políticos (como a aplicação das teorias de 

embranquecimento da população brasileira do início do séxulo XX), e que o seu dispositivo 

de registro e documentação é parte do sistema individualizante que Foucalt analisa em 
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“Vigiar e Punir”. (1975) Quer seja através de um documento de identificação a uma 

determinada instituição ou na conversão em número ou categoria estatística, Foucalt mostra 

como o Estado procede a um levantamento de uma série de códigos da individualidade 

disciplinar que permitem transcrevê-los, homogeneizando-os. Eles marcam o momento de 

uma primeira ‘formalização’ do individual dentro das relações de poder. A acumulação 

documentária facilita a correlação de elementos, gêneros, categorias, fixação de normas, entre 

tantas outras formas de classificação de indivíduos em si e entre si, e também de sua 

distribuição numa população.24 

 Assim Guarassuy é classificada como “branca”, com uma data de nascimento que 

provavelmente não corresponde ao dia em que nasceu, numa área urbana longe da aldeia 

indígena a que diz pertencer.  

 Podemos conjecturar que ela foi alvo de um “braqueamento” civilizatório, no quadro 

dessa política de integração que a trouxe para junto do presidente, e que permitiu a Guarassuy 

entrar mais tarde na Marinha e no corpo da polícia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   O Princesa Leopoldina navegando com presos políticos (TV TUPI) 
 
 

	
																																																								
24 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão; tradução de Raquel Ramalhete. 29ª Edição. 
Editora Vozes, Petrópolis, 2004. p.214 
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 Podemos então observar como essa relação entre uma visibilidade oficial e a realidade 

dos fatos, ela muda ao longo do tempo em função da ideologia de Estado. Pois se é verdade 

que as notícias da prisão dos militares que foram levados para o Princesa Leopoldina, elas 

aparecem na capa do jornal nesse mês de abril de 1964, e servem de propaganda ao regime na 

televisão quando o navio aparece a navegar na baía de Guanabara25 , também é verdade que 

estas imagens e a informação de que o navio foi tornado prisão, bem como muitos outros 

lugares e nomes relacionados às ações do regime militar, foram esquecidos e ocultados ao 

longo do tempo, sendo necessário o trabalho da Comissão Nacional da Verdade para resgatar 

fatos e fazer operar uma determinada vontade de justiça.  

 Segundo o relatório apurou, os porões dos navios eram então divididos em pequenas 

celas, e em alguns casos os camarotes também serviam de celas individuais. Outros pontos, 

como a área onde a água da caldeira era fervida, o frigorifico, e o local de despejo de fezes, 

também chegaram a ser utilizados como solitárias ou como locais de punição de presos. Estes 

estavam proibidos de conversar entre si, principalmente durante o banho de sol no convés, e 

também não podiam se comunicar com o mundo exterior. Há depoimentos que afirmam que a 

família só pôde ter algum contato após meses de prisão. No seu conjunto, os relatos dos 

presos revelam que nos navios havia infestação de baratas e ratazanas, péssima alimentação, e 

incomunicabilidade em condições torturantes. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
																																																								
25 Navio-prisão Imperatriz Leopoldina com presos políticos baianos, Reporter Esso de 09/04/1964, TV Tupi.  
Cinemateca Brasileira, Banco de Conteúdos Culturais, 13080-08 
26 Relatório: textos temáticos / Texto 1 - Violações de direitos humanos no meio militar. Comissão Nacional da 
Verdade; V2. – Brasília: CNV, 2014. p.24 (PDF)  
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Delegada da Polícia 

 

 “Eu fiz o curso na escola da polícia, na época não tinha a exigência de hoje… Agora é 

inspetora, que chama.”  

 Guarassuy conta que nos períodos em que não trabalhava como camareira no navio, 

exercia a investigação dos crimes que aconteciam na cidade. Quando lhe pergunto porque 

quis tornar-se delegada da polícia, ela explica: 

 
Porque eu queria estar sempre adiante das coisas mais perigosas, para me 
defender e defender as pessoas também, de coisas ruins. Então gostava 
muito de fazer investigações, e meu filho não gosta não… (risos) Nenhum 
dos meus filhos quiseram ser militares… Eles nem sabiam que eu era 
investigadora… ficaram sabendo há pouco tempo. 

 
Na minha época de polícia eu matei dois. Eu nunca te contei? Matei dois, 
graças a Deus. Eu digo graças a Deus que eu matei dois!... O bandido era 
ladrão, ele veio me seguindo... quando eu virei ele já estava tirando a arma, e 
antes dele pegar a arma dele, eu peguei a minha!... Porque a gente que é 
polícia, antes do bandido atirar na gente, a gente atira logo nele!... Então, ele 
ia tirando a arma dele, eu já puxei a minha rápido, eu ainda era jovem sabe, 
eu era rápida, e apertei logo o gatilho e mandei logo bala nele!... Nós 
indígenas temos boa pontaria....o negócio é esse, nós temos boa pontaria. 
Matei um, matei dois, ainda matei o cachorro de queda. Tinha um cachorro 
junto com eles... 

 

 Pergunto se isso foi numa emboscada. 

 
Foi emboscada não, foi passando na rua sabe, de noite, no escuro. Isso tem 
muitos anos tá? Muitos anos. Não esqueço nunca disso. A gente não 
esquece... isso fica na cabeça da gente. Mas não fala de polícia perto do meu 
filho que ele não gosta!... Eu pedi pra sair porque eu não aguentava ver 
aquilo que eu via aqui, na época da ditadura. (Guarassuy refere-se às torturas 
que aconteciam no Departamento de Ordem Política e Social – DOPS) 

 

 Além de Guarassuy ter conhecido alguns dos militares presos, e pertencer à tripulação 

que servia o navio nesta época, a Rua da Relação, onde nos conhecemos, é também onde 

ficava a sede da polícia política da época. Construído em 1910, e tendo abrigado ao longo dos 

anos distintas polícias políticas, o imenso edifício em estilo eclético permanece hoje em 

estado de abandono defronte ao prédio onde Guarassuy mora. No início, o DOPS atuava na 

repressão aos pobres e negros, com base em um discurso contra a “vadiagem” e na proibição 
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das manifestações religiosas afro-brasileiras. Durante o período da ditadura militar, tornou-se 

um dos principais órgãos de perseguição política, prisão, e tortura, estando associado à morte/ 

desaparecimento de pelo menos nove pessoas, segundo o levantamento da Comissão Especial 

sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. 

 Guarassuy contou-me que viu muita coisa acontecer lá dentro, mas que não pode falar 

de nada disso hoje, com receio de sofrer represálias. 

 
Tem um homem aqui, que ele é documentarista também, que me pediu para 
contar o que eu vi aí na ditadura… mas eu falei que não posso falar porque 
vai ‘pegar’ pra mim… Eu falei: ‘se eu comentar as coisas que eu vi ali hoje 
com o senhor, amanhã o senhor já fez o documentário, e eu apareço 
morta’… Assim como aquele coronel que foi morto… ele era torturador, e 
falou tudo… no dia seguinte ele apareceu morto. (Gurassuy refere-se ao 
coronel Paulo Magalhães, que foi assassinado um mês depois de prestar depoimento 
à CNV). 

 

 Guarassuy usa um lenço vermelho no seu andador, como sinal de apoio à PEC 300, a 

proposta de lei que propõe um aumento do salário dos policiais militares, civis e bombeiros. 

Amiga do Coronel Rabelo, o principal defensor da lei, ela apresentou-me um dia o seu 

sobrinho, que frequentava o café da entrada do prédio, e fazia na época campanha pelo tio, 

candidato a vereador pela cidade do Rio de Janeiro. Tratando-a sempre por “inspetora”, ele 

informou-a do resultado da votação, e perguntou pela farda, e eu então percebi que ele havia 

emprestado a Guarassuy o uniforme oficial da polícia para ela poder participar na 

manifestação de apoio à PEC 300. Guarassuy, longe de se mostrar uma vítima na situação, 

reverenciava sobrinho e tio, numa atitude de pura solidariedade corporativa. 

 Apesar de se remeter ao silêncio, Guarassuy disse-me uma vez, que assistiu Dilma 

Rousseff sendo torturada no DOPS com uma vara de ferro que foi introduzida na sua vagina. 

Ela afirmou também que por causa disso a presidente ficou estéril, e que Paula Rousseff não é 

a sua filha biológica. Me surpreendi com estas declarações, que foram depois 

complementadas, nessa tarde de eleições, com a informação de que o Coronel Rabelo teria 

sido o responsável por torturar Dilma Rousseff.  

 Ora, creio que este encadeamento de informações chocantes, depois da força de um tal 

silêncio, não é arbitrário. Ou ele corresponde mais uma vez a uma articulação de um poder 

que se debruça sobre a vitalidade e a expectativa das coisas. Assim, ao mesmo tempo que 
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Guarassuy pertence à corporação, apoiando a sua causa, ela denuncia-a, tornando o Coronel 

responsável pela perda da função reprodutora da presidente, não por acaso, a principal 

oponente da PEC 300.  

 Assim Guarassuy alerta para a implicação das partes ao longo da história, mostrando 

que a leitura da “lei” pode ser relativa. 

 Julgo também que a sua ousadia, agindo em sua defesa e dos outros, e principalmente 

o silêncio a que se remete, convidam-nos a pensar sobre o significado cultural da tortura.  

 

 

O indígena como guerreiro e a violência do Estado 

 

 Em “Sociedade Contra o Estado”, Pierre Clastres debruça-se sobre o que pode 

significar a tortura nas sociedades ameríndias. Sendo o corpo um dos lugares onde a lei é 

transmitida e melhor captada pelos indivíduos, a tortura é uma forma de escrita onde se insere 

no indivíduo um conhecimento, uma lei social: "O corpo mediatiza a aquisição de um saber, e 

esse saber é inscrito no corpo." (Clastres, p.176) Assim, os jovens passam por rituais para 

fazerem parte da sociedade. Estes ritos de passagem são fundamentais, pois ordenam a vida 

social e religiosa dos povos. E a tortura faz parte desse ritual de pertencimento que é aceito 

por toda a sociedade, inclusive pelos jovens que recebem esse sofrimento em silêncio, dando 

provas de resistência guerreira: 
 

Buracos escavados no corpo, agulhas atravessadas nas feridas, 
enforcamento, amputação, a última corrida, carnes despedaçadas: os 
recursos da crueldade parecem inesgotáveis. (…) De uma tribo a outra, de 
uma região a outra, as técnicas, os meios, os objetivos explicitamente 
afirmados da crueldade diferem; mas o objetivo permanece o mesmo: é 
preciso fazer sofrer (Clastres, p. 177)  

 

 O corpo é assim uma memória, e o sofrimento imprime esse sinal na memória do 

indivíduo, uma recordação desagradável que o faz lembrar a qualquer momento o poder da 

sociedade a que pertence. Assim, as funções desse sofrimento nas sociedade ameríndias são 

avaliar a resistência pessoal, significar um pertencimento social, e principalmente igualar 

todos os indivíduos pertencentes ao grupo. A lei primitiva é uma proibição à desigualdade, as 

marcas inseridas nos corpos das pessoas afirmam que todos são iguais, e que não pode haver 
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divisão. Na análise consequente que o autor faz da importância da guerra e de como pode ser 

entendida a violência nestas sociedades sem Estado, ele lembra que “levar a sério as 

sociedades primitivas significa refletir sobre esta proposição que, de fato, define-as 

perfeitamente: nelas não se pode isolar uma esfera política distinta da esfera do social.” 27  

 Ao contrário, se pensarmos no uso que o Estado brasileiro faz da tortura durante a 

ditadura militar, podemos ver que existe uma separação entre a esfera política e a esfera do 

social, uma vez que o sofrimento infligido vai promover não uma igualdade dos indivíduos 

entre si, mas antes uma igualdade dos indivíduos perante a lei do Estado. Assim, a função da 

tortura aqui não será a de fazer os indivíduos pertencer ao corpo social, mas antes a de os 

dividir tornando-os suscetíveis à lei do Estado. Assim, este poder de decidir a identidade do 

indivíduo, através das informações que podem, como já vimos, ser omitidas ou registradas 

oficialmente, torna-se também lembrança infligida no corpo através de um sofrimento que é 

temido, e podemos ver como contrasta com a legitimidade conferida ao indígena, que constrói 

sua identidade como guerreiro através da aceitação positiva do sofrimento ritualístico.  

  Não será o silêncio de Guarassuy uma expressão deste temor? Depois das suas 

investigações e das suas balas certeiras? 

 Sobre o tratamento concedido aos indígenas durante a ditadura militar, observamos a 

continuação da política da tutela, empreendida agora pela Fundação Nacional do Índio – 

FUNAI, órgão que em 1967 vem substituir o SPI na sequência da polémica sobre a sua 

corrupção interna. Esta política indigenista, que visa assimilar o índio à sociedade civil (e que 

só mudará com a amplitude democrática conquistada na Constituição de 1988), é agora 

militarizada e tratada como questão de segurança nacional.28 Um exemplo desta perspetiva, e 

que problematiza bem este contraste cultural que referimos, será a criação das Guardas Rurais 

Indígenas - GRINs, que se dá no início dos anos 70, quando o Estado brasileiro decide dar 

formação militar aos indígenas para tentar impor a ordem nas aldeias. As GRINs eram, 

	
																																																								
27 CLASTRES, Pierre. 2004. A questão do poder nas sociedades primitivas. Arqueologia da violência pesquisas 
de antropologia política. São Paulo: Cosac & Naify. 
28 Se pequenas cadeias e áreas de confinamento eram já mantidas em diversos postos do SPI, é durante a ditadura 
militar que se estabelecem colônias penais indígenas de abrangência nacional. O Reformatório Agrícola Indígena 
Krenak e a Fazenda Guarani são dois centros de detenção de índios, que representam apenas um dos aspectos do 
modelo de vigiar e punir imposto às aldeias nos anos de chumbo. Para saber mais, ver o trabalho do jornalista 
André Campos para a Agência Pública: Ditadura criou cadeias para índios com trabalhos forçados e torturas, de 
24 de junho de  2013. 
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basicamente, milícias armadas com revólveres e cassetetes, integradas exclusivamente por 

índios, e responsáveis por ações de policiamento nas áreas indígenas. Inicialmente implantado 

junto dos Maxakali, no norte de Minas Gerais, o modelo é exportado para vários outros 

estados entre os índios das etnias Krahô, Karajá, Gavião, e Xerente. Aos policiais indígenas 

cabia impedir a invasão de terras, a entrada de pessoas não autorizadas, e a exploração 

criminosa dos recursos naturais nas áreas indígenas. As Guardas eram responsáveis por 

“manter a ordem interna”, coibir o uso de bebidas alcoólicas, “salvo nos hotéis destinados aos 

turistas”, e evitar que os índios abandonassem as suas áreas para “praticar assaltos e pilhagens 

nas povoações e propriedades rurais próximas.29 Os índios considerados “desajustados” ou 

“revoltosos” eram punidos na própria aldeia ou enviados para centros de detenção. 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagens do filme “Arara”  

	
																																																								
29 Portaria 231/69 da FUNAI de 25 de setembro de 1969, publicada em Diário Oficial de 30/09/69, p.45. 
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 O evento, realizado no início de 1970 em Belo Horizonte, tem como patrono o 

ministro do interior General Costa Cavalcanti, e a presença de autoridades como o governador 

de Minas Gerais. Cerca de 80 indígenas desfilam vestindo o uniforme oficial da Guarda, em 

patrióticos tons de verde e amarelo, cantam o hino nacional, prestam juramento à bandeira e 

fazem demonstrações das técnicas de judô aprendidas nos três meses de curso. Este incluía 

noções de armamento, defesa e ataque, comportamento moral e cívico, e até regras de 

higiene.30  

 O que aconteceu depois com as GRINs, foi um desastre.  Quatro meses depois da 

formatura da primeira turma, os jornais relatam histórias escabrosas de espancamentos e 

arbitrariedades cometidas pelos índios-soldados na Ilha do Bananal, no Tocantins. Estas 

notícias davam conta de como um caboclo, acusado de vender bebidas alcoólicas, foi 

obrigado pela Guarda a praticar orgias sexuais na aldeia. A Guarda também teria tentado 

instituir no local uma casa de prostituição, com índias treinadas por uma companheira que 

exercia o ofício em uma fazenda. Talvez isso se explique porque os Karajá que compunham a 

Guarda, contratados pela FUNAI, eram inimigos históricos dos Avá-Canoeiros, que viviam na 

ilha. Ao impor uma nova autoridade nas aldeias, completamente estranha às suas tradições, os 

mentores da Guarda Indígena acendiam um barril de pólvora no ambiente de conflitos 

internos envolvendo caciques, conselhos tribais e outras lideranças tradicionais.31  

 Apartados do convívio familiar, e muitas vezes estrategicamente distanciados dos 

seus, os soldados das GRIN iam aos poucos demonstrando-se incapazes de reconhecer os seus 

próprios parentes e de tratá-los como tal. Os soldados prendiam e maltratavam os tios, os pais, 

as mulheres e até mesmo a si mesmos. Assim se impunha o poder individualizante do Estado, 

e a sua lei. No entanto, podemos observar também como isto vai de encontro a uma filosofia 

política indígena, que prevê esta “metamorfose descontrolada” quando não se cumprem 

determinadas obrigações sociais (por exemplo a interdição de comer carne pós-parto, etc.), 

como é o caso da transformação em 'ĩnmõxa, espécie de monstro canibal, meio-zumbi, que 

deixa de reconhecer os parentes, podendo agredi-los e até matá-los, extremamente temido 

	
																																																								
30 FREITAS, Edinaldo Bezerra de. A Guarda Rural Indígena – GRIN. Aspectos da Militarização da Política 
Indigenista no Brasil. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História –ANPUH. São Paulo, 2011 
31 CAMPOS, André. Treinados pela PM, índios-soldados reprimiam seus pares. Agência Pública, 2013 
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pelos Maxakali. 32  A emanação de um poder autoritário, coercitivo, desprendido dos 

cuidadosos fios de relações com que se tece a sua socialidade, encontra na expressão dos 

Maxakali “quando o índio virou soldado” 33 um sinónimo de uma nova perspetiva, de um 

novo “corpo”. Ao vestir-se como soldado, o índio torna-se um, tal como demonstra uma 

notícia do Jornal do Brasil da época:  

 
O presidente da Funai diz que a Guarda Índigena vai de vento em poupa. Só 
há um problema, o uniforme. (...) O quepe (boné militar) já perdeu toda a 
tradicional seriedade porque logo é enfeitado com uma pena atravessada. 
Finalmente, a fivela e os botões não param no lugar certo, pois, como tudo o 
que brilha, são invariavelmente colocados na testa e nas orelhas. 34 

 

 Deste modo podemos ver que, tal como sugerem os escritos de Pierre Clastres, 

enquanto o Estado impõe a sua lei separando a esfera política do social, a socialidade indígena 

reage a seu modo, contra o Estado. 

 A estrutura das GRINs enfraquece na segunda metade da década de 1970, deixando de 

receber recursos, e muitos dos seus membros são incorporados à FUNAI. Em algumas 

comunidades, é possível encontrar ainda ex-integrantes da milícia. Em entrevista de 2013, o 

ex-GRIN Totó Maxakali demostra essa aparente ambivalência das Guardas: “Eu gostava de 

ser policial, pois recebia as roupas e todos os materiais. Só que os índios não gostavam. 

Polícia não é cultura do índio, é do pessoal branco”. 35 

 Quando fui entrevistar Marcelo Zelic na sua casa em São Paulo, onde mantém o 

Armazém Memória, ele falou-me no seu projeto de reconstituição da memória da resistência 

brasileira. 

 
Quem controla o poder do Estado, as elites que têm se mantido no poder, 
não têm interesse que essas memórias se relacionem com as gerações 
atuais…  Então você tem um processo pedagógico no Brasil em que elas não 
são tidas em conta… É uma pedagogia do esquecimento.  

	
																																																								
32 ROMERO, Roberto. Quando os Tikmu’un viraram soldados. Catálogo Forum Doc, 2016 .pp 239-245 
33 constante no filme GRIN, de Roney Freitas e Isael Maxakali, que vi recentemente no Festival ForumDoc em 
Belo Horizonte 
34  FREITAS, Edinaldo Bezerra de. A Guarda Rural Indígena – GRIN. Aspectos da Militarização da Política 
Indigenista no Brasil. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História –ANPUH. São Paulo, 2011 
35  CAMPOS, André. Treinados pela PM, índios-soldados reprimiam seus pares. Agência Pública, 2013. 
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É muito comum você ter iniciativas de pessoas que acham que estão 
começando a fazer as coisas… nada se começa a fazer. Alguém já fez antes, 
as coisas elas são apropriadas do passado, são transformadas, são elaboradas, 
fazendo outros nexos... e aí você atua no presente. Então, foi vendo essa falta 
de suporte dos movimentos sociais, entre as redes sociais, as escolas, a 
sociedade, e para que elas pudessem fazer essa relação, que eu comecei a 
desenvolver o projeto em 2001.... 

 

 Na tentativa de garantir ao cidadão brasileiro acesso à sua memória histórica, o 

Armazém Memória dedica-se a registrar depoimentos, compilar documentos, relacionar fatos, 

disponibilizando essas informações através de bibliotecas públicas virtuais. 

 Podemos abservar ainda que, enquanto nas sociedades com Estado a memória é então 

articulada por segmentos da sociedade, nos povos indígenas, ela é o motor da sua ação, uma 

vez que o seu percurso no território é definido em função da morte dos seus antepassados. 

 

 Em seguida, Marcelo Zelic me fala da sua colaboração com a Comissão Nacional da 

Verdade. 

 
Nós recebemos um email de uma organização de direitos indígenas, onde a 
pessoa perguntava: ‘Porque é que vocês só cuidam de mortos e 
desaparecidos não-índios? Qual é o sentido disso?’ E desde essa conversa, 
ficou estabelecido que de fato era um erro... e que é preciso olhar o que 
aconteceu durante a Ditadura militar com os povos indígenas.  

 

 Com os trabalhos da Comissão, a descoberta do Relatório Figueiredo e do vídeo da 

formação das GRINs, cresceu a atenção de pesquisadores e da opinião pública por este 

capítulo esquecido da história. No entanto, Marcelo Zelic lembra que não existe nenhum índio 

ou comunidade indígena indeminizado pelos crimes de direitos humanos cometidos nesses 

locais, e que até hoje o Estado brasileiro não reconhece oficialmente a existência de tais 

crimes.  
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Linha do tempo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



	
	
	
	

67	

Capítulo 4 
 
 

Na Rua da Relação 

com o filho Carlos António 

 

 

 No início dos anos 70, a companhia estatal Lloyd Brasileiro, responsável pelo navio 

em que Guarassuy trabalhava, enfrenta problemas financeiros, e como consequência, 

Guarassuy aposenta-se da Marinha Mercante. Com seu marido, um administrador baiano do 

qual ela quase não fala, e seus dois filhos, nascidos respetivamente em 1968 e 1972, mora nos 

bairros de Botafogo, Grajaú e Cidade Nova, até se divorciar em 1982, quando o marido 

abandona a família. Como ele deixa de pagar as prestações do apartamento, Guarassuy é 

despejada e passa a viver com uma vizinha. Em seguida, trabalha um tempo como 

ascensorista, e passa a lavar roupa para fora. Vive com os filhos em vários outros  bairros da 

cidade, até que Carlos, o mais novo, casa, e Guarassuy vai morar sozinha para Bonsucesso. É 

então que Carlos, já divorciado, compra o apartamento na Rua da Relação, em 2007. Depois 

que Guarassuy é picada na perna pela aranha marron, e quebra o fémur em 2008, eles mudam-

se para aqui e ele compra recentemente (em 2014) um apartamento no mesmo prédio para 

morar sozinho.  

 Assim, é este filho que assume a responsabilidade de cuidar da mãe, uma vez que o 

irmão continua casado e com filhos, e mora longe da cidade. Além de fazer as compras no 

mercado, ele assegura a fisioterapia que Guarassuy frequenta no prédio da polícia, e os custos 

gerais com a sua saúde, que se complicou desde 1999, quando ela teve um AVC que lhe 

paralisou parcialmente o lado direito da cara. Desde então, Guarassuy fez fisioterapia, 

massagem, e fonoaudiologia. Mas é este acidente com a perna, e na sequência a fratura do 

fémur, que leva a que precise de um andador para se locomover.  

 Esta redução da sua mobilidade promove uma relação inédita com o espaço, uma vez 

que Guarassuy está circunscrita às imediações do prédio da Rua da Relação, e já não pode, 

como antes, passear na cidade ou participar com os movimentos indígenas nos locais que 
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costumava frequentar como a Casa do índio, na ilha do governador, ou a aldeia Maracanã, no 

antigo Museu do Indio.  

 Assim, é a partir daqui que se dá o nosso encontro, na rua primeiramente, e depois 

ocasionalmente em visitas ao interior do apartamento, que Carlos ocupa ainda no começo da 

minha pesquisa, e desocupa no final dela.  

 Muitas vezes encontro Carlos quando ele chega do trabalho, ou ele está tomando 

banho quando eu subo para visitar Guarassuy. E desde logo noto uma particularidade curiosa 

entre os dois: Carlos costuma deitar fora as coisas que a mãe guarda. Guarassuy queixa-se 

disso na nossa primeira entrevista, dizendo que o filho não gosta que ela tenha objetos 

“inúteis” em casa, como o cabelo que guarda dentro de um saco de plástico, ou o jornal com a 

foto dela, de quando trabalhou como ascensorista nos anos 70.  

 Guarassuy contou-me que todos os seus pertences (fotos, objetos pessoais, etc.) estão 

com um vizinho e com o filho mais velho, uma vez que este insiste em se desfazer deles. Por 

exemplo, depois da filmagem em que me mostra o punhal da aldeia, Guarassuy contou-me 

que Carlos quis deitá-lo fora, e ela o impediu. 

 Intrigada com esta reação, peço a Carlos para me explicar os seus motivos. Noto que 

ele usa a palavra “agitada” repetidamente, para se referir à mãe, e que recorre a diferentes 

termos da Psicologia para explicar o seu comportamento:  

 “Eu fui num salão afro, quando morava na Tijuca, e falei ‘minha mãe tem um cabelo, 

eu vou trazer aqui’. Era quase um metro e meio de cabelo... Aí eu levei lá mas o cabelo tava 

ruim, já não servia. Aí eu joguei fora. e ela ficou danada da vida comigo.”  

 _”Porque você jogou fora?” 

 
Porque aquilo tava apodrecendo… já não tinha utilidade. É que eu sou 
prático. Até talvez por contraponto, ao ver como a minha mãe é né... Acho 
que a gente tem de ter o que serve. O que eu mais tenho é livro de estudo… 
Quando eu não estudar mais, eu vou jogar tudo fora. 
 

 (Carlos licenciou-se em Matemática, mas trabalha como funcionário público da agência 

reguladora de petróleo - ANP, e está atualmente estudando para ser analista.) 

 

Ela gosta é de rua e de ver gente... bater papo, conversar, que ela fala pra 
caramba, contar para os outros que ela é índia... ela afirma nisso. Isso até é... 
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você que estuda Antropologia (se tem um pouco de Psicologia nisso), a 
gente tem de ter segurança do que é né... ficar afirmando muito o que é, é 
meio estranho... porque é que afirma tanto ‘eu sou índia’? 
 
 

 Ao longo da entrevista é notório o comedimento na fala, e a preservação de um 

espaço “privado” (ele se divorciou porque não quer ter filhos, e recentemente também foi 

morar sozinho pois não aguentava partilhar o apartamento com a mãe), que contrasta com 

essa imagem de “agitação” de Guarassuy. Sobre o abandono do pai quando ele tinha 10 anos, 

Carlos diz que na altura tinha ódio dele, mas que agora que é adulto compreende porque ele 

foi embora... sendo a mãe assim como é. Para ilustrar essa “agitação”, ele conta que ela fez 

amizade dando “xau” para uma senhora de uma janela em Copacabana, de quem se tornou 

amiga. Carlos fala que “já nessa altura ela era doidinha”. Ele utiliza ainda outros sinónimos: 

“minha mãe pode ser hiperativa”, de novo (me) enquadrando e a essa compreensão num saber 

escolar e psiquiátrico: 

 

Você já leu sobre ego, id, e superego? Então, isso aí é um confronto 
interno… Eu acredito que ela teve vontade de ser, não foi, e criou esse 
personagem… de ser polícia, de ser brava. Porque a minha mãe é nervosa… 
Você que estuda Antropologia, é aquela questão da mitomania, a pessoa de 
repente acha a vida dela um vazio… e cria uma história. Infelizmente hoje 
eu sou adulto, e falo o que eu vejo. Desde criança ela sempre acumulou 
coisas… eu achava isso normal.  Aí fui vendo, lendo, observando… Nunca 
levei ao psiquiatra para fazer o diagnóstico, mas acredito que seja Síndrome 
de Diógenes (o hábito de acumular objetos), e mitomania... Essa história do 
Jucelino Kubitshek, honestamente, eu não acredito… De repente ela nem 
nasceu na tribo… eu nunca vou saber. 

 

 Carlos faz em seguida uma comparação entre a propaganda e a mitomania: 

 “ É como disse o Goebels, que propagava o nazismo para o Hitler… ‘Uma mentira 

contada várias vezes vira verdade’, e a sociedade alemã acreditou naquilo, que o judeu era o 

problema da Alemanha.” 

 Pergunto se, ainda assim, alguma vez teve vontade de conhecer a aldeia da mãe. 

 
Eu cresci num centro urbano… não tem nada a ver, agora, de ir conhecer. Eu 
cresci lendo livro na escola, e depois com internet, pesquisando… então não 
tem muito sentido, é um mundo que praticamente não me pertence. Nem à 
minha mãe, já… No registro dela ela tá com 77 anos… idade real ela deve 
ter uns 80, 82 anos… ela tá habituada a isso aqui. 
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Creio que se compararmos então este discurso com o de Guarassuy, temos o embate de 

dois mundos. Enquanto que Guarassuy não parece questionar o seu próprio comportamento, 

Carlos tem a necessidade de o explicar através de um olhar psicologizante, que o enquadra 

numa fuga ou num excesso que esconde esse “perigo” de que falávamos ao início a propósito 

da ordem do discurso. Podemos perguntar-nos realmente onde começa e acaba indivíduo e 

sociedade, ao observarmos os modos como esse discurso é pensado e reproduzido. Porque 

Carlos associa a afirmação de Guarassuy a “insegurança” e “vergonha”? Devemos lembrar-

nos como a interdição age segundo o ritual da circunstância, impondo determinadas regras de 

etiqueta e conduta pública, e anunciando o direito de quem fala. Não estará este poder sendo 

revelado por Carlos do mesmo modo que Guarassuy o esconde? Assim o filho, produto afinal 

da Civilização para a qual ela veio resgatada à força da “sua” aldeia, representa o 

esquecimento desse passado mítico, que é subjetivo, e do qual ele desconfia por não lhe ser 

“útil”. E por ser perigoso, pois que ele revela a “agitação” da mãe. Assim, ao rejeitar os 

objetos que a mãe acumula, bem como o nome indígena que ela queria colocar nele (mas que 

o marido não deixou), ao situar-se, em suma, fora da herança cultural que Guarassuy evoca, 

ele sublinha essa diferença. No entanto, na associação que faz, por exemplo, entre o 

mecanismo da propaganda de Estado e a mitomania, Carlos esquece-se que a eficácia dessa 

repetição talvez resida nos meios de que ela dispõe para tornar visível a sua mensagem.  

É interessante ainda verificar que esta reação do filho, afinal formado em matemática, 

que privilegia a utilidade e o recato, em detrimento da espontaneidade dos encontros de rua 

que a mãe provoca, não deixa de julgar a sua invenção (sua patologia) culturalmente. Ao 

negar que possa haver uma identificação com o mundo indígena já que a sua mãe vive na 

cidade há muito tempo, onde há internet e livros, Carlos adopta uma concepção do índio 

como sendo alguém com uma identidade cristalizada, incompatível com os dispositivos 

culturais da vida urbana.  

Neste embate de perspetivas e sentimentos entre mãe e filho, podemos observar a 

expectativa da voz da razão soprando como reação à agitação nervosa da mãe, e a mesma 

regressando através dos símbolos nacionais que suas histórias ativam. Guarassuy abre brechas 

que o filho tapa, como os objetos que traz para casa e que depois ele joga fora, e que eu 

recolho como os vestígios dessa tensão, como peças de um puzzle em permanente 

(des)construção. 
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Na Rua da Relação 

com a vizinhança 

 
 

O que eu gosto aqui no bairro? Não sei, várias coisas…não muita coisa não. 
Tem muito preconceito. mesmo aqui no prédio, tem uma senhora, que tem 
preconceito de mim, porque eu sou deficiente, e uso o andador… se ela abre 
a porta do elevador e se ela vê que sou eu, ela fecha a porta, e não entra no 
elevador junto comigo. Outro dia, quando ela desceu, eu dei um corretivo 
nela, eu xinguei ela mesmo, então ela tomou vergonha na cara. 

 
Os estrangeiros nesse prédio, colombianos, alemães, gostam muito de 
mim… me dão a mão, falam ‘bom dia’. Por falar em bom dia: aqui na 
civilização falam “bom dia”, “boa tarde”, “boa noite”, tudo isso, né. No meu 
dialeto indígena é “marangatuará”… só isso.  
 
Faço a fisioterapia desde que eu moro aqui, onde está escrito “Coligação da 
Polícia Civil”, é lá que eu faço. Têm uma maca pra mim, baixinha, especial. 
 
 
De noite, eu não tenho mais aquele sono… aquela vontade de deitar e 
dormir. Então, eu fico na janela horas a fio… olhando aquela mata lá. 
(Guarassuy refere-se ao Parque Nacional da Tijuca, que se avista do seu 
quarto.)  
 
 

 “Saudade de estar lá… Tem hora que eu penso ‘se eu pudesse voar eu ia ficar uns dois 

dias no mato.’ ” 

 Apesar das suas histórias sobre o passado, é então no tempo presente que elas se 

atualizam, através da relação que Guarassuy estabelece com vizinhos e estrangeiros, sempre 

guardando uma desconfiança do “branco”. 

 Quando fazíamos o caminho para ir almoçar, com o andador, de braço dado, Guarassuy 

encetava conversa com quem passava por nós, com o chaveiro, ou a funcionária do quiosque. 

Incluindo estas pessoas no trajeto, devido à “lentidão” do seu caminhar, Guarassuy fazia-me 

sentir os seus passos e a dimensão desta relação. Diariamente eu testemunhava ou fazia parte 

desta interação, como quando pediu ao funcionário da lanchonete para colocar açaí no peixe 

assado, referindo-se ao costume da aldeia, ou quando chegou o Chicão, atendente do boteco, 

que se sentou do nosso lado mostrando fotos de um casamento em que o noivo era 

marinheiro, e Guarassuy falou que usava na farda a mesma insígnia, no braço.  
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Almoço no dia 6 de junho de 2014 

 

 

 

 

 Guarassuy me contou também que me vê na sua frente, quando deita na cama, e que 

fala comigo. Algumas vezes ela reza por mim, fazendo referência à sua devoção por Nossa 

Sra. de Fátima, a padroeira portuguesa que é celebrada no dia 13 de maio, que curiosamente é 

também a data que consta na sua caderneta como o seu nascimento. 

 Assim, este trabalho constituiu-se na medida desta convivência, enquanto fomos 

vizinhas. Tendo-a apresentado à minha mãe, e a alguns amigos de passagem, Guarassuy 

acompanhou as minhas dúvidas com o curso, ouviu minhas impressões da cidade, e meus 

relatos das viagens a Portugal, onde ela afirma que gostaria de morar um dia. Hoje, vivendo 

eu em Minas Gerais, falamos regularmente pelo telefone, e visito-a sempre que vou ao Rio de 

Janeiro. 
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Mapa do bairro   
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Considerações finais 

 
As pessoas dizem ‘ah você já está há muito tempo na cidade você não é 
indígena mais não, você está há muitos anos no Rio de Janeiro, não se 
considera mais índia’... Mas aí eu sempre falo ‘sou indígena sim e vou ser 
indígena até morrer’... Porque eu considero a minha etnia, a minha tribo e o 
meu povo. 

 

 Se continuarmos a escutar Guarassuy, não podemos deixar de considerar os traços 

culturais que ela traz para a compreensão da nossa realidade, nesse deslocamento que 

constitui o “perigo” identitário que Carlos tão bem identifica.  

 Sabendo que os censos demográficos do IBGE só desde 1991 coletam dados com base 

na categoria indígena, vemos que o censo de 2000 revelou um crescimento desta população 

muito acima da expectativa, passando de 294 mil para 734 mil pessoas em apenas nove anos. 

Esse aumento expressivo não pode ser entendido apenas como um efeito demográfico, mas 

sim como um possível crescimento do número de pessoas que se reconheceram como 

indígenas, principalmente nas áreas urbanas do país. Distribuída por mais de 305 etnias, o 

último censo IBGE 2010 informa que essa população conta com quase 900 mil pessoas. 

Destas, mais de um terço vivem em cidades.  

 Assim, tendo em conta que atualmente 36% da população indígena mora nas cidades 

brasileiras, é imperativo pensar como essa cristalização do índio, entendido como uma 

generalidade remetida à aldeia e ao passado, traduz uma invisibilização dos modos de ser 

indígenas.   

 Voltemos pois às respostas obtidas nas enquetes de rua realizadas no país, de que 

falámos ao início deste trabalho, sobre como as pessoas vêem o índio brasileiro. Um feirante 

em Pernambuco, diz que “nós sabemos que ele é humano, mas tem um génio quase de 

animal”, enquanto outro senhor no Rio de Janeiro diz que “índio parece que não é gente né... 

mas na realidade é”, e fala em preconceito: “para muitas pessoas quando se fala de um índio, 

é como se tivéssemos ainda falando de um selvagem.” ...Outro afirma, numa avenida de Santa 

Catarina, com expressão de asco “o índio é muito preguiçoso”, e outro provoca risos na 

mulher que o acompanha “não, o índio não é preguiçoso, o índio já nasce com preguiça!...”, e 

outro ainda “o índio é muito preguiçoso, quer tudo na mão: quer carro, quer dinheiro, quer 

camioneta, quer remédio, quer médico, e produzir nada... Eu sou contra o índio!”  
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 Julgo que podemos dizer, finalmente, que assistimos ao longo deste trabalho, à 

contradição que envolve a sobrevivência dos índios no Brasil. Por um lado, uma antipatia 

metafísica ao Estado como a invenção do Um, ou seja, a recusa da identidade (o Um) como 

fundamento incontestável da socialidade. Por outro lado, sabemos que o Estado como 

instância capaz de produzir a coisa pública, o interesse geral, é, hoje, no Brasil, quem pode 

garantir os direitos dos indígenas e protegê-los das ameaças da sociedade civil. Em entrevista 

de 2011 à revista Prisma Jurídico, intitulada “A Indianidade é um projeto de futuro, não uma 

memória do passado”, Viveiros de Castro fala sobre esta contradição: 
 
É pois o Estado quem garante a existência, marginal decerto, dessa multiplicidade 
ou alteridade indígena que persiste e resiste no país. Temos de viver com essa 
contradição, os índios têm de viver com ela, e precisamos trabalhar a partir dela. Em 
direção a outras formas de Estado, talvez, ou a outra forma de sociedade, que nos 
livre do Um e liberte os poderes vivificadores do múltiplo. 

 

 Tentei com este trabalho refletir um pouco sobre isto, lembrando que, na contramão 

das histórias da psiquiatria, a loucura não tem de ser abordada em termos de conhecimento 

médico ou científico por via de uma essência ou de uma natureza dada, podendo ser antes 

escavada num nível simbólico, por intermédio de uma busca da experiência e das suas 

condições de possibilidade.  
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Linha do Tempo Geral 
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