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Contribuições cobrera situse&o religiosa 

do grupo que vive r® a Ide. ia IJova Esporas-ja •

lío rses cie abril, cora a presença dc padre, a professora 

dava um sinal ccm sino (enche da) para avisar os noradorea fia
V - '  Ü -  v '  t * / -i t, ̂  < a  \

aldaia que logo^iniciaria a missa, Todos ©om eereção vinheia.

Isso ocorria especialmente nos domingos de manha,

ITo dia '20,06*78, de. noite, a professora foi convidada 

por Z, para lr no terreiro, Primeiro ria o quê ir * mas òepols 

foi, Encontrou. uni as 4 velas em cima da mesa que estav coberta 

com uaia toalha, K, estava inclinado para frente apoiando as e 

Hão© nos joelhos?.posição ous mnnieve durante o teapo todo, 0 

principal ora o X., que numa hora dessas prometeu que faria, 

sair fogo pela bunda delef /, Profa. disse que queria ver se 

J»*\ faria cair neeme. A Profa, nuo apagava a lanterna para ver o

que c Z, fasia, apesar da repreensão de FP; pois tinham apaga

do as velas da mesa. Aliás, a Profa. teve que entrar pelos fun

dos e era na <?ha da CP, * C. estava sentada nua canto e ela teia 

& função de transformar para o bem o que vem pelo X, Este. sempre 

trabalha de olhos fechados. MP diesutiu muito com a profa., di- 

ssBndo que aquilo era coisa sagrada, ao mesmo tenpo que exalta

va suas próprias virtudes* Com a intervenção do CP, E? deisou

ds discutir com a Profa,
r íi

Pai a Profa, ioi na cosa de KG pedir esclarecimento* Es

te dissa que isso , era coisa de índio, que Apiaká sempre fezia 

assin. AÍ a Profa, perguntou se sempre usa raia vela, se chama

vam espírito sets apulhas,.. o que ela conhecia corso próprio 

de índio não era parecido a isso não. Isso é macumba.

Ro dia seguinte as crianças que estiveram no terreiro 

foram na aula, A profa, conseguiu que as crianças falassem sobre 

as sessões, embora ums: das meninas (que dorme na siescaa casa òíè. . 

profa..) ouises. e impedir as demais de falar.

Disso foi conhecida a segu.ir.te lista. Segue copia ano

tada pela profa,, com informação das crianças; 

presidente: PC 

vicepresiderjte: EG 

ra i nha: Cg

os que trabalhar: chamam os espíritos 

Z - o espírito tranca e destranca tudo.

N - chama sereia (mãe dfágua) canção de fego e tocuia 

H - baixa o espírito líurum ,

JG- - esrírito Z 'Pe? itro
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PP - cato cio da mata vir^esi 

AJ5 - baixa o espírito pana preta 

'R.— o pena amarela 

A - o espírito ronda

AG- - também fas parte cio espírito sereis 

JE - baixa o espirito sete flechas.

HE - o espírito z é botadeiro 

S — o espírito sete canga 

C - o espírito cnchuvelhudo 

ÃK — o enchu Joao 

(BI - o Robertinho

JF - o espírito sete encruzilhadas

JP — o espírito sete poeira

MP - o espírito de facutinha e o de odines

P - o espirito derruba tudo do pai João

S - o espírito acaba tudo

AS - o espírito Tíaria Z^anipuera

MJ — o espírito Líãe dSágaa

I - São Jorge guerreiro âe, rei do Sol

]D - o espírito a Cigana

C - o espírito ISsrgarida que toca o espirito mau que vem no X

De tardesinha, AM comentando a capacidade dos pages, fa

lou que os Apiaká arredio’ devem estar sabendo que estão queren

do encontrá-los. Ai- JE acrescentou rtpcr isso que X descobriu q 

a voa de ira estava cirna"* Coa isso querendo comparar o tra

balho atual coe a,capacidade dos pajés antigos.

ITo dia 2 2 * 0 6 a Profa, queira continuar o levantamento 

a respeito dos trabalhos realisados. Mas nenhuma s±r criança 

sais abriu a boca e disseram que tinham apanhado em casa por 

ter falado. A A teria dito que a inae a aiaeaçara de cortar os de

dos cos a faca... Quem falou para as mães que as crianças tinliam 

contado as coisas na escola foi o C, e no EG- foi sua filha menor.

(Esta, nos últimos dias quase não pisa na casa da Profa., efabo-
j. - - ̂  -ra antes quase nao sai'a caqui.

Haquela tarde, estando a profa. fora de casa, vieram 2 

mulheres, e uma delas, D? disse ter vinde para dar os no:;;es 

certos, pois as crianças não tinhas entendido bea. e por isso 

deram c doso errado. Pediu pela lista da Profa. e se falou p/ 

ela que nao es sabia onde estava. 0 padre pediu então para to

mar nots dos nones certos para entregar depois à profa. cf.segue
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Pessoa - Gula 

X -  Iparaguaçu 

H - Cuj aba

!7 - Sauara (Tb é do £K que não trabalhou)

AM - Jaramutum

JG - Javosipeva { é o de entrada)

AG- - Sua ri 

Á - Putip 

K£ - Bonibo 

JP — Í51n±mu.

JE - Ingú

S - Tanítá (chefe, l g de e.ntxada

H - Caniga (sesão do BC q a i  I pre-sidsnte e não trabalha)

MP - Maniveru: o chefe ás todos ( é da linha brantsa)

BG é servente gue rtç.m o Edgar (entregas o que precisa ace que 

trabalham, p* er», peixe, carne, cigarro**,

Sp D e í£P £50 da linha branca, e baixa õe qualquer ura. deles, 

os outros são da linha preta®

Seguem alada outras informações da mssaa pessoa e anotadas na 

hora: ^

Costumam trabalhar em dia de sábado. £ conforme os antigos,

IvIP e AIÍ sao os velhos que est&Õ ensinando, como taiabém o H,

0 que fas giraaeato, ventania, e o oue dá o nomej quando ti

ra padrinho e Eadrinha - quem tira ita língua é c guia do Aií.
0 dia es que gente quer assistir, deixa os cru, e só fica na 1 

linha branca,

0 dia em cue a linha está aberta é para os.que estão aprenden

do; mas no dia que fecha só quando precisa. Quem? -.nós abre, 

Quando MP quer aaber notícia da irmã dela, ela abre, A turma 

do LS trabalha todos* Tlão sei. Acho que já. morreram toãos,

A linha preta ê que cura. Só ias benefício.

Ha hpra que baixa a minha (D) linha ou da mãe (EP)f nenhum exu 

fica* 0 pai (C?) vai explicar ainda*

0 dia que tiver da linha branca, pede assistir* ívso sei se vai 

gostar.

0 JP queria ficar sem nome, mas.ai pressionaram, porque

se alguém fica sem, atrapalha os outros*»•
~ *i 

Tia conversa da Profa, com MZ, perguntou jjgIo nome deis

e ele disse que o que as crianças cerram é o que estava certo.

Ele viu que (tudo isso) não estava certo, nas foi forçado, pois
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não entrasse o espírito o iria prejudicar, líegou eer mestre 

e confirmou &ue ir so era coisa introduzida pele JP (us elemen

to civílisaão que pretendia caear com D), Assistira duas ses

sões. Disse claramente nus isso nao é colea Se indío nao (ele 

é c-onsidera dc como melhor conhecedor aos costumes Apiaká)•

Ha diversos, gue em conversa particular, afirmaram não 

estarem de acordo, mas são forçados.

ITo õa 24-»C6 & Profa* fora conversar com o presidente e 

esposa, Aquele não falara nãoç enquantoesta' disse gue os Sayabi 

(trrupo tribal vizinho) fiseram fucnico. Quando a Profa. men

cionou gue AG e £ I estavam bem casados ;eexii porque o "'santo”

JT fizera o casamento, ela disse: então também tem que j?alar 

com o vice-presidente. "lüão predisa diser quem é, gue já tenho 

anotado. Voces gue sSo batinados, eu admiro que deixem o Espí- 

rito Santo para tosar qualquer espírito por aí. O.q^e reclamo 

de voe&s ê o esconderijo que fazem disso para mis... 11

Conversando com o vice-preo. soube que este como o ÁO 

m o  estão muito ligados com a k  coisa, ms.s se viras obrigados 

a entrar. No entanto guem está bem imbuido da coisa é o João. 

Este falou que até mudava de vos quando baixava o espírito e 

acrescentara que a;jora a linha estava fechada. A Profa, disee 

que queria vê-lo quando abrisse a linha de novo* A Profa. cha

mou à responsabilidade os pais, que são batizados e pediram o 

batismo para os seus filhos. Ela acha que com é maie a 3ÜJ que 

está ligaca, assim,também é mais a MG que está envolvida com 

a questão. A profa. disse que por enquanto nao se poderia fa

zer missa* I
|

Com essa choque diminuiram, quase desaparecendo as vi

sitas à casa da profa. onde também é escola, onde costumavam 

vir para visitar e também para ficar jogando jogos de mesa, 

especialmente de noite.

Quando estava revisando a ficha religiosa, ds uma fa~ 

isilia, a dona - tratando da questão do batismo - acha necessá

rio que se £aea o casamento de sua filha.e.assim se possa ba- 

tisar o filho deles que está para nascer.. • Xsembrou que.se 

árivesse ficado em Porto dos Gaúchos teria virado crente. Rsou 

ssuito católica, c Sr, pode ver que tenho Bíblia em essa-" 0 

padre respondeu que es religião se deve ser bem uma ceisa ou 

outra. Lembrou que o batizado é mais um compromisso do gue um 

privilégio. 0 nariâo não negou, que essa noutra coisa" tinha 

começado desde janeiro com o JP, .'Ele ccntsicera que o unico.es.- 

sal católico mesmo áaui é se-u EG e espose. Porgue cs outros...
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Desntro cas conseqüências pastorais...

Numa reunião -feita cotü os hoaensp aaando alguns acha-’r
ram que tinha terminado (no dia 19*0?)t PJ tocou no assunto de. 

religião, de não aer possível arlotar o canga e o catolicismo.. • 

Quando terminou de colocar o probnlema, H ouô estava cexondo 

ooa as revolvei de pau, apontou para PP disendo í não fala se 

não to m a t e i e  2 riu, tarabem A gootou da 'brincadeira e riu.

BG- observou que ia chovor. Parecia qas não qeriats tratar do 

assunto, inclusive C.P. queria ir, achando que estava no fisu 

AÍ PJ disso que não, que precisava uma declaração# Responde

ram que aqui não tinha congá* PP logo disse que tinha eongá 

mesmo era no outro lado (assim desviou a atençao) • EG- primei

ro disse que se tivesse alguma coisa falariam» Acrescentou 

queixoso: ntudo ven quebrar em cina de nossas costas.8 

CP disse que havia pouca missa e bcia que houvesse todo dia, 

ia que estão reunidos. Queixou que a Profa. nao dava cateque

se para as crianças. Depois CP contou cc-iac, entre os Eunduru- 

ku, napropria missão Cuaiiiru, os indios tinhaza feito uma irma fi- 

car sentada paralisada uns dois a trSs dias ate que.os índios 

a tiraram de lá de nove. Isso ele contou com emoção para dizer 

o que os índios sãc capasea de fazer. BG- lembreu como sua mu

lher fora curada pelos Kayabí, quando ela estava à beira da mor

te. ITa reunião ninguém confira ou e nem refutou que essas 

coisas tinham começado desde que vem o JP.

(Informe lateral: que o J. falou para una Eayabí de que

os Kayabí iriam morrer seco e seria bem ela mudar quanto antas.it

Iúas elu confessara acreditar nun Deus e nao nuem oaalcuer coisa.
<*• ■*.

lícd dia $1.09,78* estando na csa de cpv MP pergunteu 

ao padre come ficava a missa para o domingo, conforme já pedi

ra no dia anterior. Ho domingo ara aniversário de B. AÍ o pa- 

drê falou que nao.conhecia o que eles acreditavam, referindo-sss 

aos nomes que a. P. dera. I£? explicou que isso era da mesa braai- 

ca, da vovó Sta. Rosa. É para faassr o bem-, para curar a dor de 

dente, dor de cabeça, mau-olhaso, quebranto. É mesa S branca 
porque usa altar (para resar) cora toãlha branca, eos vela, e 

nuem jj trabalha usa roupa bracca*”A gente resa e bense para 

curar, usa também remédio do nato.

Insistiu disendo que ,!fui criada no meio doe. civiliza— 

dos, me considero como civilisada embora iseja mestiça. Sempre 

andei no meio dos c-ivilisadcs. Tíunca ncrei en maiocaj acho que
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ninguém daqui morou; a bem ciscr nin/ruem e indic, pois ninguém 

fala a lingua.w

Recordou por onde passara, ôesde Santarém onde tinha os 

PP. franciscanos, de quem recebera instrução religipsa» A gen

te segue a pfblia, por issc deve sar uma coisa boa* Pui quase 
até Manaus, pelo Amazofcas; depois subimos pelo Tapajós onde,na 

missão encontrei franciscanos. Eu âesfie pequena trabalho» con

forme aprendi ce mihha mãe.”

0 pe. perguntou se a mesa branca era outra religião qus 

a católica ou nao? "Deve ser uma religião porque seguimos a Dêtis 

e deve ser boa porque seguimos a SÍolia.

Lembrou que a maior festa ex̂ a de S. Raimundo, dia /30*

08, que foi um grande parteiro, Ela já atendeu muitos partos.

O mau-olhado se cura colocando uma vasilha de água em 

cimo £q cabeça e se resa ate ' z  água começar a esquentar» Áesim 

tira a cuentura da cabeça.

C? não- ficou presente a conversa, saindo e entrando*

0 £adre. perguntou se a mesa branca era o mesmo que aquilo que 

a Profa, assistira. Disse que nao, e criticou a Profa. que vie

ra sí e atrapalhara tudo; entrcu anui dizendo que queria ver, 

que queria ver c diabo, qu-ria ver o diabo, queria ver o diabo.», 

nParei de discutir cora ela porque o CP falou e s parecia que 

ela estava alterada?

Perguntou-se quem é que mandava nesses trabalhos para 

se poder ter alguma informação. Picou quieta um tempo.11 ITao sei, 

tem que falar com quem trabalhai' E não citou nome nenhum. In

formou que continuam 2 X por semana.

Mostrou uma.carta.de P. Surico, bispo da "Igreja Apos

tólica*1, Taubaté, C.P. 15.700, 01000 - S&o Paulo - SP. Este tem
!

o programa cia "TIora nilagrosa” que muitos õeles escutam.

Disse,MPf que muitas vezes tira o terço» Sempre qüe a 

Profa* não está ela tira o terço...

O paãre pediu, se nic houvesse problema, para assistir 

um trabalho seu, Pou oue podia, só que agora estava em falta 

de vela benta e oagua benta. Perguntei cs m bensia: "Eu mesman 

Ja nue quer descobrir".

Cantou um canto breve, diaendo que esse era o que abria 

para De&fsSst®.. Por tudo o que indica, esta está sendo preparada 

para suceder a mãe,nos trabalhes. Varias respostas foram sugeri

das por ela.

Concluindo, por enquanto ba.o poderia o padre rosar es

ta missa por nao compreender o suficiente ainda, e porque não 

combinava bem a crença cela com a missa. ... Tatuí t05e0c-.78


