
~TUTO~--.l ..... 
-~Data / I 
eoo.31D (J)(/)(j) W ç2i AMAZONIA 71 

= rii nome do padre. da posse. do 
poder e do domínio santo ... 

Argemlro Procópio 

UMA VERDADEIRA CRUZ DE DOIS GUMES SEDIMENTA 
A AÇÃO DA IGREJA E DO ESTADO NO ALTO-RIO NEGRO 
PELA SUBMISSÃO SISTEMÁTICA DE CULTURAS DA RE 
GIÃO PARA QUE MAIS RÁPIDO E IRREVERSÍVEL SE DÊ O 
DOMÍNIO. O RELATO DE ARGEMIRO PROCÓPIO ALI 
NHA DOCUMENTO E REFLEXÃO RESSALTANDO, DE 
FORMA ORIGINAL, OS VELHOS INGREDIENTES DO TE 
MA: TERRA, ÍNDIOS, AMBIÇÃO, FÉ, COMPLÔ,VIOLÊN 
CIA, MISSÕES; MULTINACIONAIS E GENOCÍDIO. 

S ão Gabriel da Cachoeira existe desde 
1 761 e nasceu com a construção de 

um imponente Forte. Foi levantado pelo 
capitão alemão Fllipe Strum, a mando dos 
portugueses, 

Até 1988 ainda são bem visívers as ruí 
nas do Forte. O local onde foi erigido é de 
rara beleza; bem conservado, ele resistiu 
até as três primeiras décadas deste sécu 
lo, quando então foi desmanchado para 
que as pedras de suas muralhas servis 
sem como base da catedral e do colégio 
agrícola-internato de índios - construídos 
pela missão salesiana em São Gabriel. 

Situada à margem esquerda do Rio 
Negro em um dos seus trechos mais enca 
choeirados - tendo como pano de fundo 
altas serras que prenunciam estar relati 
vamente perto da região o Pico da Nebli 
na, que é o mais alto do Brasil - São Ga 
briel foi a "Operação Calha Norte" dos por 
tugueses no século XVI li. 

O Forte, erguido num local de estratégi 
ca importância, por estar bem alto, punha 
qualquer embarcação que ali navegasse 
sob o alcance do fogo de seus canhões. 

Sua finalidade era resguardar esta par 
te do domínio territorial português para 
colocá-lo a salvo da penetração espanho 
la Isto porque a presença militar portugue- 
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sa de então na Amazônia para estar efeti 
vada tinha que ter base de sustentação, 
apoio para os navios que traziam os ho 
mens e suprimentos. 

A área da Fortaleza foi demarcada ali 
muito provavelmente por ser o lugar do rio 
onde pedras e cachoeiras interrompem o 
fluxo de navegação, até mesmo para em 
barcações de pequeno calado. 

Durante muitos meses do ano, o desní 
vel das águas torna o lugar extremamente 
perigoso para os barcos. Daí a maior pos 
sibilidade de controle por parte dos milita 
res de quem quer que, do Atlântico via Rio 
Amazonas/Rio Negro, quisesse alcançar 
o que é hoje território da Colômbia, Vene 
zuela e vice-versa. 

A situação política instável no sécu 
lo XVIII, motivada em parte pela disputa 
dos domínios coloniais por parte das ca 
sas reais européias, obrigava os portugue 
ses a darem mostras de que ocupavam e 
defendiam a Amazônia. 

Quando a França é levada por pressão 
inglesa a desistir das terras que dizia suas, 
muito beneficiado ficou Portugal, o sub 
misso e tradicional aliado da Inglaterra. 

O Tratado de Utrech celebrado em 
1713 reflete esta situação, que se conso 
lida em 1750 com o Tratado de Madri atra- 
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vés do princípio jurídico Utí Possídetis. 
Acabou restando para a França o que 
ainda hoje é a chamada Guiana France 
sa.' Aos portugueses e espanhóis coube 
o maior quinhão das terras amazônicas. 

Praticamente junto com os rruutares no 
século XVIII vieram para a região os mis 
sionários. Membros de ordens religiosas, 
dentre as mais tradicionais e importantes 
da Igreja Católica, lá foram para catequi 
zar índios, ensinar a língua portuguesa, 
enfim lançar as bases para a efetiva colo 
nização amazônica. 

Passaram por São Gabriel, do sécu 
lo XVIII ao século XX, os franciscanos, os 
jesuítas - estes especificamente dali ex 
pulsos por Pombal -, os mercedários, os 
carmelitas e os capuchinhos. A partir de 
1915 aparecem os salesianos, até hoje os 
quase únicos responsáveis pela conver 
são dos índios e caboclos na Prelazia de 
Rio Negro. Agora chamada de Diocese do 
Rio Negro, esta jurisdição eclesiástica en 
globa uma superfície de 286.866 km. 

Ao Norte e Oeste estão a Venezuela e a 
Colômbia. Ao Sul, seus limites são com as 
Prelazras de Tefé, Coari, mais a Arquidio 
cese de Manaus Ao Leste estão as divisas 
com o Território de Roraima. 

Atualmente, por causa do grande nú 
mero de garimpeiros e de gente que se 
ocupa com a produção e o tráfico de co 
caína, cresceu bastante o contingente po 
pulacional na região, apesar de ali não 
chegar a 50 mil o número de habitantes. 

Na bacia do Rio Negro, os rios Uapés, 
Tiquié, Papuri, lçana, Aiari, Cauabóris e 
Marauiá todos servem a variadas tribos e 
comunidades que abrigam aproximada 
mente 20.000 índios. 

Na área do Rio Uaupés e afluentes 
ficam os Tucanos, Tarlanos, Desanos, Wa 
nanos, Tuyucas, Kubeos, Piratapuias, Ara 
paços e Macus. São assistidos pelos cen 
tros missionários de Jauareté, Taracuá e 
Pari-Cachoeira, que atendem a 172 al 
deias. Perto do lcana e rios que neles de 
ságuam ficam 122 aldeias habitadas pe 
los Baniwas, Kuripacos, Warekenas e Ku 
beos. São servidas por um único centro 
missionário. Ali falam a língua Baniwa e o 
Nheengatu. 

Os Yanomami têm aldeias perto de ca 
beceiras de muitos rios; no Cauaboris, Ma 
rurá, na bacia do Orenoco na Venezuela e 
em Roraima. São mais de 8 000 pessoas 
cuidadas pela Missão de Maturacá e da 
Sagrada Família do Maruiá.2 Deve seriem 
brado que a dita torça e o enorme poder 
atribuídos à lgre1a Católica nesta citada 
região repousam no trabalho de apenas 

duas dezenas de padres, alguns dos 
quais beirando os 80 anos. De fato não é 
fácil explicar a ação destes religiosos que 
têm como tarefas o atendimento em es 
colas, hospitais, igreja paroquial, capelas, 
etc. As distâncias entre as aldeias e po 
voados servidos pela paróquia são enor 
mes, demandando muito tempo para se 
rem alcançados. O meio de transporte é 
sempre fluvial. 

A pesar de apoiados pelas freiras e 
catequistas, que também não são 

muitos, a ressonância do trabalho mis 
sionário é indubitavelmente maior que o 
número dos seus agentes pastorais. Dis 
tância, falta de meios de comunicação, re 
cursos limitados, pouca comida e adver 
sidade da natureza, tudo parece pouco, 
diante do objetivo maior deles que é a pro 
pagação da fé. 

Sem dúvida, são muito dinâmicos os 
padres, freiras e catequistas que nas mis 
sões trabalham de forma orgânica e dis 
ciplinada. 

Ensinam os índios a rezar, a escrever, 
a saber o que é Brasil, a vestir como bran 
co, ter pudor e vergonha de andarem nus 
como nasceram, etc. 

A invasão cultural, com a penetração 
de uma rei ig ião estranha, a destru ição dos 
valores indígenas e a própria mistura ra 
cial, fruto do contato dos soldados portu 
gueses com índias, se processam em São 
Gabriel há mais de 200 anos, tanto sob o 
signo da cruz quanto sob o da espada. 
Ainda que segmentos progressistas da 
Igreja Católica sejam hoje grandes críti 
cos do processo de destruição da cultura 
indígena, a penetração do missionário 
com sua mensagem cristã foi e continua 
sendo, senão o pior dos golpes, o começo 
de um processo de extermínio cultural. 

Quando passa a acreditar em Cristo e 
no Evangelhó o índio vira outro. Pode pa 
recer absurdo o parâmetro, mas é como se 
os brancos civilizados tivessem contatos 
com extraterrenos e de repente desco 
brissem que seus valores religiosos e toda 
sua visão de mundo estivessem equivo 
cados. 

A mentalidade colonizadora das igre 
tas cristãs parece sempre ter tido sua ins 
piração na ação dita evangelizadora via a 
domesticação do índio. Primeiro a domes 
ticação da natureza e da cultura. A partir 
desta via é que se transforma o índio em 
vendedor de sua força de trabalho. 

Nas palavras de Pedro Calmon, isto 
significa "juntar o duro esforço coloniza 
dor que começou a domesticar a região 

estupenda: mais do que o tapuia de beira 
no, do que o caboclo 'canchero', do que as 
sedentárias e ralas populações instaladas 
nas cidades amazônicas. Tínhamos de es 
tudar a invasão da cultura pelo vale-sem 
nm; o desdobramento paciente da civili 
zação irradiando os núcleos primários; a 
substmnção gradual dos índios ribeiri 
nhos por uma sub-raça que os desalojou, 
assimilou ou destruiu; o abrasileiramento 
perseverante da planície imensa, graças à 
inteligência e à tenacidade do missioná 
rio, a discreta Cruzada que integrou tudo 
aquilo no patrimônio da língua, do povo, 
da soberania e da fé".3 

Na área de extensão que corre o Ama 
zonas em território brasileiro, mais de 150 
línguas indígenas diferentes são faladas. 
Com freqüência uma é tão afastada da 
outra como o chinês do português. 

A sede da lgreJa pela dita conversão e salvação das almas é muito antiga 
na Amazônia. Tão antiga quanto a sede 
portuguesa de expansão e consolidação 
dos seus domínios coloruars. Por isso, não 
obstante velhas intrigas e brigas domésti 
cas, padres e militares lá estão como que 
em família há mais de dois séculos. Em 
certas épocas lutam entre si e noutras se 
ajudam e colaboram mutuamente, tendo o 
bom senso de recordarem que em 99% 
dos casos seu Deus e sua Pátria são os 
mesmos. 

INTERNACIONALIZAÇÃO DA AMAZÔNIA 
Não há de fato corno negar a importân 

cia da unidade lingüística semeada defor 
ma gradativa e paciente pelos religiosos 
na Amazônia. Do latim ao português de 
suas missas, rezas e lições de catecismo, 
espalharam a unidade lingüística que, se 
não é o mais importante, é um dos mais 
significativos passos no processo de inte 
gração da população nativa. Hoje repas 
sam os padres para os índios a perversa 
lógica de nossa civilização. Já têm como 
comida básica o arroz com teuão, farinha e 
macarrão! Ainda que deforma rala, o caldo 
da cultura brasileira faz tempo que está no 
Alto Rio Negro Apesar da enorme drstãn 
ela e dificuldades de acesso, ele tende a 
engrossar. Vai engrossando não obstante 
interesses estrangeiros obscuros, corno 
por exemplo os dos norte-americanos, 
que criam diversos obstáculos. Entre estes 
estão as emissões radiofônicas em língua 
inglesa e línguas indígenas Suas poten 
tes ondas transmitem bem estruturados 
programas Intermeados por músicas 
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ianques, tudo leva a crer que existem 
poderosos e fortes interesses polftico-eco 
nôrmcos por trás destas ações de propa 
ganda e da invasão político-cultural na 
região. 

Na Colômbia, Venezuela ou no próprio 
território brasileiro atuam muitas missões 
ditas evangélicas. Em seus quadros, vesti 
dos de rmssionános, estão antropólogos 
norte-americanos, geólogos e botânicos. 
Isto leva a crer que o contrabando de ouro 
na área e o plantio de ervas que se trans 
formam nas drogas alucmóçenas já se 
cularmente usadas pelos índios, como o 
epadu, acabam interessando mais a estes 
"envagélicos" do que a própria divulga 
ção das sagradas escrituras, entre os sel 
vagens. A Missão de Estudos Bíblicos, 
que funciona com capital e técnicos vin 
dos dos Estados Unidos da América, pro 
cura fincar raízes, aprofundar seus laços 
com as comunidades indígenas. 

Seria interessante saber se o Serviço 
Nacional de Informações (SNI) possui 
gravações e traduções dessas emissões, 
para que se possa conhecer o exato signi 
ficado do conteúdo e objetivos de seus 
programas. Parece ser propósito desses 
norte-americanos incentivar entre os ín 
dios teses de internacionalização da Ama 
zônia, que se substanciará através da cria 
ção em partes dos territórios brasilerro e 
venezuelano de um Estado Yanomami. 

Desde 1985 a Inspetoria Salesiana 
Missionária da Amazônia vem advertindo 
sobre "a ação individualista e fechada das 
seitas vindas da Norte-Aménca"," 

No que diz respeito às atividades de 
novas seitas religiosas, este fato parece 
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não estar suficientemente aquilatado pela 
comunidade de informações. Nenhuma 
medida concreta foi ainda tomada contra 
essas seitas na Amazônia, onde conti 
nuam agindo às soltas. 

Há que se distinguir a ação dos mis 
sionários católicos propriamente ditos, di 
ferenciando o trabalho dos missionários 
de confissões evangélicas tradicionais do 
verdadeiro banditismo religioso de seitas 
cujos membros em quase sua totalidade 
são estrangeiros. Sabidamente seu tra 
balho é bem terreno e sua motivação mui 
to além da "salvação das almas índias". 

Para alcançar tais objetivos é preciso 
infundir sementes de ódio e revolta nas 
tribos. 

Parece ser propósito dos norte-ame 
ricanos, que têm seguramente dezenas de 
antropólogos na Amazônia a serviço de 
seu governo, universidades e instituições 
de pesquisa, semear entre os índios des 
confianças. Não são poucos os que, no 
exterior, apoiados pelos meios de comu 
nicação de massa e agências internacio 
nais de notícias do mundo capitalista, es 
palham notícias sensacionalistas sobre o 
genocídio indígena. emporcalham a ima 
gem das Forças Armadas e colocam o 
brasileiro como caçador de índio. 

Ainda que em tais denúncias existam 
certas verdades, como por exemplo a in 
vasão de terras indígenas por ganmpeíros 
e mineradoras, nunca é dito que tais mine 
radoras são em sua maioria ligadas a mul 
tinacronars cuias matrizes estão quase 
sempre nos Estados Unidos da América. 
Omite-se também, junto à opinião pública 
internacional, o principal destino do ouro e 
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dos metais preciosos roubados às terras 
indígenas. Mas o pior de tudo é que a ima 
gem positiva, e com freqüência até meio 
apologética que se tenta dar do índio nas 
escolas e nos livros, é substituída pela do 
índio vilão e preguiçoso. Isto graças ao 
cinema ianque. A banalização da violên 
cia, a facilidade com que seus mocinhos e 
heróis derrubam e matam a tiros índios, 
enfim, o Far West mostrado de forma inin 
terrupta desde a década de 40, pela sua 
brutalidade só pode ser comparado aos 
filmes alemães de propaganda contra o 
povo judeu. O conteúdo ideológico da 
maioria esmagadora dos filmes made in 
USA sobre índios, mostrados a qualquer 
hora e para pessoas de todas as idades 
como forma de divertimento e passatem 
po, é mais do que tudo um perverso instru 
mento de genocídio. Sua exportação para 
países onde a luta pela causa indígena já 
enfrenta grandes obstáculos leva a que se 
desacredite das intenções de cidadãos 
norte-americanos que aqui aportam corno 
se fossem os salvadores dos nativos. 

As denúncias de que o grande e novo 
afluxo de missionários de seitas norte 
americanas na região Calha Norte estaria 
ligado ao crescente tráfico de entorpe 
centes, plantações de epadu, contraban 
do de ouro e diamante, se parece ser pro 
cedente, é também incompleta. 1 ncomple 
ta porque se sabe que a presença de sig 
nificativo número de especialistas em 
questões indígenas, antropólogos e cien 
tistas espalhados clandestinamente pela 
Amazônia, se faz desnecessária junto às 
plantações de epadu, do contrabando de 
ouro ou de coca. Seu trabalho ali parece 
ser político e seus objetivos estão bem 
relacionados aos interesses do conheci 
do grande vizmho do Norte. 

f oi graças, por exemplo, a um srsterná 
uco apoio de antropólogos, etnólo 

gos e de muitas entidades norte-america 
nas ligadas à "causa indígena" é que se 
conseguiu fazer dos índios Mosquitos na 
Nicarágua grandes inimigos e combaten 
tes da revolução sandmista Os índios 
Guaüras, entre Venezuela e Colômbia, tam 
bém graças às contribuições de estudio 
sos norte-americanos formaram um "ter 
ritório livre". Se algum dia, porventura, o 
governo colombiano ou venezuelano dis 
cordarem das diretnzes e da aliança que 
os EUA impõem aos latino-americanos, 
seguramente explodirá a questão Guajiras 
como hoje explode a dos Mosquitos na 
Nicarágua. 

A disputa territorial entre a Venezuela e a 
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Guiana, reclamando o primeiro cerca de 
130.000 km2 de terras de Esequibo - ha 
bitado ainda por muitos índios -, mais a 
própria disputa entre Peru e Equador, este 
reclamando 1 75.000 km da chamada Cor 
dilheira do Condor, tudo isto significa ins 
tabilidade na região. Mesmo desejando 
acreditar no bom senso e no sentimento 
de justiça dos árbitros nos tribunais inter 
nacionais, sabe-se de antemão que o pa 
recer favorável é dado ao mais forte, ou 
àquele que contar com grandes aliados, 
ou ainda àquele que pode servir aos inte 
resses dos todo-poderosos. 

Os contenciosos territoriais sempre fo 
ram e continuam sendo boa carta no jogo 
das relações internacionais, tanto para 
países amigos quanto para inimigos. As 
sim, para os Estados Unidos da América, 
quanto mais tardar a solução desses pro 
blemas fronteiriços, melhor e mais bene 
ficiada estará sua intervencionista política 
externa O governo norte-americano está 
atento: muitas são as formas e instrumen 
tos a que pode recorrer para punir ou 
boicotar países que tentem romper o elo 
da dominação político-econômica de que 
são vítimas. 

A tese da internacionalização da Ama 
zônia no atual conturbado cenário das re 
lações internacionais está para voltar com 
renovada força. Apesar de agora bem me 
nos comentada, parece que retornará com 
argumentos sustentados na defesa e pre 
servação ecológica do planeta 

Na década de 60, o Hudson Institui fez 
vir ao Brasil seu diretor Dr. Hermann Kahn. 
Este propôs então inundar parte da Ama 
zônia com a criação de grandes lagos. A 
reação de segmentos nacionalistas das 
Forças Armadas foi tamanha que arqui 
vou-se o projeto. 

Estavam previstos neste megalomanía 
co plano a construção de sete gigantes 
cos lagos. O primeiro, no Brasil, teria sua 
barragem perto de Monte Alegre. Com 
seus 400.000 km2 de terras inundadas o 
lago tomaria até parte da capital Manaus. 

O utro lago estava previsto junto à fronteira da Colômbia com a Vene 
zuela. Seria o lago de Pimichim, a ser for 
mado por duas barragens: uma no rio Ata 
bapo e outra no rio Guamla, Além de ou 
tros três lagos bem dentro da Amazônia 
colombiana, que interligados formariam o 
grande projeto interoceânico do Chocó. 

No Peru, em Oretlana, o lago seria cons 
truído aproveitando-se as águas do rio 
Ucayali. Finalmente, o último projeto, nova 
mente em terras brasileiras, na fronteira 

.., 

com a Bolívia, previa dois lagos através da 
contenção das águas dos nos Paraguai e 
Guaporé. 

Assim se concretizaria o sonho da inter 
nacionalização da navegação amazônica, 
tentada pelos Estados Unidos da América, 
Inglaterra e França em diferentes oportu 
nidades. Tentativas que o parlamento bra 
sileiro veementemente rechaçou no sécu 
lo passado e no século atual, sempre tam 
bém condenadas pelos militares. 

SEGURANÇA NACIONAL VERSUS 
SEGURANÇA ESPIRITUAL 

Atualmente, se o projeto de "Desenvol 
vimento e Segurança na Região ao Norte 
das Calhas dos Rios Solimões e Amazo 
nas" é visto com uma certa desconfiança 
por alguns segmentos da Igreja Católica, 
justa ou injustamente, ninguém poderá 
afirmar que amanhã o Calha Norte não re 
ceba água benta e santas bênçãos apos 
tólicas da lgreJa ... 

Não deve deixar de ser dito que muitos 
internatos católicos administrados por pa 
dres e freiras no Alto Rio Negro, alguns 
com até 400 crianças índias, só consegui 
ram existir graças à comida, roupas e re 
médios transportados desde a década de 
40 pelos aviões da Força Aérea Brasileira. 

O reconhecimento da Igreja à FAB pa 
rece existir e em conventos se nota um fato 
raio· nas paredes das salas de vrsita das 
irmãs salesianas de Manaus e São Gabriel 
da Cachoeira, ao lado de retratos de san 
tos, estão algumas fotos de brigadeiros 
fardados. É d1fíc1I deixar de lembrar que, 
até muito recentemente, a quase única 
presença do homem dito civilizado nos 
rincões mais afastados do país foi a dos 
missionários e rrussronárías, Em seus con- 

ventos, muitos que trabalharam na chama 
da Comissão de Fronteiras, chefiada pelo 
general Rondón e técnicos da Comissão 
de Limites, se hospeoaram.ê 

Os padres com suas missões, durante 
longo espaço de tempo, foram a principal, 
senão a única referência do mundo do 
branco na Amazônia Em seus internatos, 
além da Ave-Maria e outras orações, ensi 
navam-se o Hino Nacional e Moral e Cívica. 
A situação não é muito diferente hoje. A 
quase totalidade dos colégios e escolas 
de religiosos católicos espalhados pela 
Amazônia afora tem convênios Através 
destes é o Estado quem paga padres, 
irmãos e freiras pelo seu trabalho como 
professores. É o Estado quem envia ma 
terial escolar, isto é, cadernos, livros, lápis 
giz, etc. O teor das disciplinas segue o que 
está nos manuais distribuídos, diga-se de 
passagem, freqúentemente com conteú 
dos altamente alienantes. Ensinam para 
uma criança índia quase que o mesmo 
que é aprendido por uma criança paulista. 
No Alto Amazonas os missionários fazem 
os índios recitar as mesmas orações que 
ensinam às crianças de escolas católicas 
em Munique ou Roma. 

A escola manipulada pela Igreja é um 
poderoso instrumento que, de maneira po 
sitiva ou negativa, engajado na realidade 
social ou alienado, \eva o índio a chegar 
mais perto ainda do mundo da dita civili 
zação ocidental. Bem ou mal é também na 
escola que o índio começa a saber o que é 
o Brasil, aprende acontardlnheiro, fazeras 
quatro operações e ler livros, revistas, ter a 
lógica e as armas do civilizado na luta da 
concorrência e do egoísmo no dia-a-dia. 

Na primeira aula e até nas primeiras se 
manas a escola é o inferno para a infância 
índia. Quando podem, e conseguem, até 
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fogem! Existe o choro e enorme medo que 
aos poucos se apagam com a pedagogia 
dos mestres, alguns brinquedos, Jogos e 
os pratos da merenda escolar, sempre 
bem-vindos em barrigas vazias. 

Faz Já bastante tempo que na Amazônia 
os religiosos católicos não têm mais o mo 
nopólio do ensino e controle das escolas. 
Até mesmo dentro de seus próprios colé 
gios o número de professores leigos é 
bem maior que o dos próprios religiosos. 
Isto entretanto não equivale à perda de 
espaço da Igreja na competitividade por 
áreas de influência na Amazônia com as 
Forças Armadas e outros segmentos da 
sociedade civil. Da mesma forma que exis 
te para os militares o conceito de seguran 
ça nacional, pode-se inventar o de "segu 
rança espiritual" para a lgrcJa A seriedade 
com que os padres e freiras encaram a es 
cola como um campo próprio para a ação 
evangelizadora dos índios e caboclos é 
grande; cuidam muito de preparar os lei 
gos com quem trabalham como forma de 
remediar a chamada crise das vocações. 
Os seminários que formam jovens para a 
vocação sacerdotal e religiosa estão cada 
vez mais vazios. Nenhum ou pouquís 
simos índios querem ser padres. Ordens 
religiosas de importância mundial, como a 
dos benedumos, dominicanos e carmeli 
tas, entre outras, começam já a desapare 
cer aqui e seus conventos desabitados 
são vendidos. Na Amazônia boa parte 
deles virou ruína. 

O Brasil, apesar de ser a maior nação 
católica do mundo, é um país extrema 
mente pobre em termos de candidatos 
para o sacerdócio. Isto não obstante o alto 
nível de instrução que se recebe, da esta 
bilidade econômica e garantia de um dig 
no nível de vida e bem-estar. A obrigato 
riedade dos votos de castidade e obediên 
cia é com certeza a causa que afasta o 
público Jovem das clausuras, dos seminá 
rios e dos muros dos conventos. A estra 
tégia adotada pela Igreja Católica na Ama 
zônia e alhures é a de contar com o serviço 
do leigo. Assim, nos colégios salesianos 
os catequistas e mestres são recrutados a 
dedo. As irmãs ou padres não apenas 
olham o curriculum acadêmico das candi 
datas. Não é só com uma entrevista que se 
decide o processo. Querem saber os reli 
giosos que tipo de vida leva a professora 
leiga, se é casada, solteira, etc. Isto porque 
geralmente mãe solteira e gente divorcia 
da não dá aulas em colégios de freiras. 
Sondam igualmente que credo profes 
sam; quem não for católico, ou quem tiver 
uma vida rehçiosa relapsa, terá poucas 

Humanidades 18 

chances. 

E xístern casos de esposas de militares 
que são transferidas com seus mari 

dos para regiões da Amazônia, levando 
consigo diploma de habilitação no magis 
tério e boas experiências em centros de 
ensino qualitativamente muito superiores 
às escolas das difíceis e afastadas áreas 
da Amazônia. Apesar de permanecerem 
por 2 ou 3 anos nestas localidades, e se 
disporem a trabalhar como mestras nasci 
tadas escolas, com freqüência não são 
aceitas. Isto presumivelmente porque o 
que se sabe de tais candidatas, ao ver das 
freiras, é insuficiente para recebê-las em 
suas escolas. No caso de terem que ser 
despedidas por uma razão ou outra, man 
dar embora uma esposa de militar-que é 
também autoridade na região - traz pro 
blemas. Assim, em vista da necessidade 
de controlar a tudo e a todos que em seus 
estabelecimentos de ensino trabalham, 
não obstante a carência de recursos hu 
manos qualificados, preferem os religio 
sos outras opções. 

O zelo, ociúmeeoardorquetêmos mis 
sionários pelo ensino e pelas escolas 
atualmente em funcionamento graças ao 
dinheiro do Estado-mas ideológica e tec 
nicamente controladas pela Igreja - mos 
tra a superficialidade dos conflitos entre 
Estado e Igreja na Amazônia. O que existe 
agora é uma mais equilibrada divisão de 
trabalho, redtvisão de esferas de influên 
cia e redistribuição de áreas de atuação. 

Do mícro deste século até o início dos 
anos 70, o trabalho de assistência aos ín 
dios e à comunidade cabocla nas peque 
nas aldeias e povoados recaiu quase que 
unicamente sobre os ombros da Igreja. 
Hospitais, escolas, a produção rural onun 
da do trabalho das crianças e Jovens ín 
dios nas hortas dos ginásios agrícolas dos 
padres e das freiras, tudo praticamente é 
fruto de um árduo processo, para alguns 
cheio de idealismo e para outros cheio de 
fanatismo religioso. 

Más línguas dentro das famílias tradi 
cionais, desde o passado 1nim1gas confes 
sas dos padres pelo fato destes sempre se 
oporem à escravidão do índio, afirmam ca 
tegoricamente que não é só da fé e do 
idealismo que vivem os missionários não. 
É dito que há decênios, nas maletas dos 
superiores religiosos que pela Amazônia 
esporadicamente passam para visitas es 
pmtuais e de inspeção eclesiástica, quilos 
de pepitas e diamantes de bons quilates 
se vão. Que o ouro existente nas reservas 
indígenas há tempos é conhecido pelos 
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missionários, etc., etc. 
A região onde está localizada a cidade 

de São Gabriel da Cachoeira era para os 
portugueses, sob o ponto de vista estraté 
gico e geopolítico, de notória importância. 
Foi por isto inclusive que em São Gabriel, 
em São Felipe e em Marabitanas, de 1 754 
a 1 763, fortalezas foram erguidas. Ocupa 
das por bom número de soldados, seus 
canhões- bastante poderosos para a épo 
ca - mostravam seu poder de fogo e a 
determinação portuguesa em defender 
suas conquistas. 

Dado o descaso pela memória histórica 
nacional, hoje o Forte de São Gabriel é um 
amontoado de terra. Seus canhões de 
ferro foram recolhidos e atualmente deco 
rama entrada da Prefeitura Municipal. 

Ao que parece, a presença dos militares 
portugueses, que durante longos anos vi 
veram em tais fortalezas, iniciou o proces 
so de miscigenação racial na aludida re 
gião, até hoje com fortíssima predominân 
cia do elemento indígena. 

A sociabilidade das índias do Rio Ne 
gro, a tradição do casamento exogâmico, 
o comércio intertribal, o gosto de viajar, a 
curiosidade pelo novo e pelo estranho 
estão entre os fatores que levaram a soci 
edade índia do lugar a um relacionamento 
com os soldados portugueses, isolados e 
sem mulheres de sua raça. 

Alcionílio Bruezzi, do Instituto Histórico 
Geográfico de São Paulo, em "Dados da 
Etnografia do Rio Negro", afirma que, du 
rante o século XVIII, várias expedições 
portuguesas, chamadas tropas de resga 
te, percorreram os principais afluentes, fa 
zendo o descimento dos gentios para os 
aldeamentos. 

J:: m 1554 foi enviada de Portugal a l.i grande comissão demarcadora dos 
limites setentrionais do Brasil. A maior par 
te dos soldados que a compunham, termi 
nados os trabalhos, foi dando baixa para 
se casar com as índias, e aí se estabelecia 
definitivamente. É dito que muitas leis ré 
gias foram proclamadas desde a criação 
da capitania de São José do Rio Negro. 
Tais leis estimulavam o casamento de 
brancos com índias, até que em 1 785 uma 
nova disposição regulamentar, não se sa 
be o porquê, passou a proibir o casamen 
to de soldados com nativas.6 

Mas não foi por causa dessa lei que o 
processo de anarnzacão deixou de ocorrer 
nesta parte do Brasil. As enormes distân 
cias, as corredeiras e quedas d'água, que 
na região são verdadeiras arapucas - in 
clusive para os melhores barcos com os 
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mais experientes timoneiros -, é que de 
vem ter dificultado o acesso até São Ga 
briel, fato que afetou tanto o movimento 
dos militares quanto o dos padres. 

Deve ser lembrado que este obstáculo 
muito contribuiu e fez com que congre 
gações e ordens religiosas disciplinadís 
simas, e de comprovada coragem pelos 
seus seculares empreendimentos no Ve 
lho e Novo Mundo, abandonassem São 
Gabriel da Cachoeira e a maior parte do Al 
to Rio Negro. Não foi só o Forte que já no 
período da Independência, em 1822, pa 
rece terficadovazio,sem os soldados por 
tugueses. O abandono e a retirada das Or 
dens, logo por outras substituídas e que 
novamente se iam, não são muito comuns 
na Igreja. Geralmente designadas pelo Pa 
pa, quando se instalam em um lugar aí per 
manecem durante séculos. 

A pobreza em peixes do Rio Negro, a 
inexistência da caça abundante nas den 
sas e espessas florestas, onde abaixo das 
copas das vistosas árvores tudo é um 
emaranhado de troncos e cipós, afora a 
terra hoje quase imprestável para a agri 
cultura dentro das técnicas que atualmen 
te se conhece, tudo isto torna extrema 
mente precárias as bases de sobrevivên 
cia do homem na região. Foi contado 
pelos caboclos que não poucos padres 
passaram fome e que esta praga já matou 
muitos índios e brancos no Alto Aio Negro. 

A precariedade dos meios de subsis 
tência na selva amazõnica modificou há 
bitos, diferenciando em muito as táticas e 
técnicas das missões católicas de outras 
espalhadas pelo Brasil e América Latina. 

No Alto Rio Negro, ao contrário dos 
jesuítas nos territórios das Missões no Sul 
do Brasil, Argentina e Uruguai, os missio 
nários tentaram mas não conseguiram 
montar uma infra-estrutura agrícola suficien 
temente produnva lsto impediu a auto-sufi 
ciência tradicional dos conventos eseminá 
nos, onde tudo se produz. Da Europa à 
América Latina os monges e freis tinham 
seu gado, seu leite, fabricavam seus pró 
prios sapatos. Cardavam e teciam a lã para 
se vestir. Tinham carpintarias onde faziam 
móveis e até pequenas instalações side 
rúrgicas onde fabricavam instrumentos 
agrícolas e peças empregadas nas suas 
construções. Das olarias para fabricar tijo 
los aos vinhedos com muitas parrerraspara 
produzir o vinho usado em suas missas, 
nas missões do interior o único produto 
vindo de fora parece que era o sal. 

A dita pobreza do solo da floresta ama 
zõnica, a dificuldade em produzir pasta 
gens resistentes para comportar um nú- 

mero de reses sunciente para transformar 
o empreendimento numa obra lucrativa, 
não fez ainda os missionários desisnrern 
da Amazônia. Nem mesmo a terra que em 
São Gabriel da Cachoeira não dá liga se 
quer para montagem de uma olaria para 
fabricação de tijolos e telhas impediu que 
uma enorme igre1a e um colégio de boa 
dimensão fossem construídos. Como? 
Parte foi feita de pedras. O restante de tijo 
los e telhas que, trazidos em embarcações 
procedentes das cercanias de Barcelos, 
demoram cinco dias para chegar. 

O agrupamento de índios com comuni 
dades de duas, três, quatro mil almas ou 
mais, como no Já citado Terntóno das Mis 
sões no Sul, fot mrcraírnente tentado e não 
deu certo na Amazônia. 

Agora nem mesmo os internatos exis 
tem mais. Os missionários optaram por um 
trabalho nas tribos, evitando seu agrupa 
mento por não terem como estabelecer 
uma agricultura suncrentemente produtiva 
para alimentar muita gente reunida. 

Deixando aos índios o cuidado do pró 
prio sustento, e por não terem como acon 
selhar uma tecnologia de coleta ou plantio 
mais adequado do que a Já usada e co 
nhecida pelos ditos selvagens, os missio 
nários salesianos, desde 1915 no Alto Rio 
Negro, respeitam mais do que noutras par 
tes do Brasil o modo de produção indí 
gena. 

T iraram também de seus ombros uma 
grande carga: a responsabilidade da 

sobrevivência do convertido. Graças à fa 
ma da má qualidade das terras, puderam 
durante mais de 50 anos catequizarem re 
lativamente em paz os seus índios, longe 
das monoculturas, posseiros e latifundiá 
rios fazendeiros. 

Esta paz parece ter seus dias contados: 
os missionários salesianos, considerados 
dentro da Igreja Católica no Brasil como 
conservadores, drstanciados de assuntos 
políticos, começam a sentir "arder a pi 
menta nos próprios olhos". Vale dizer que 
nos territórios de sua atuação pastoral já 
ocorrem a invasão das terras indígenas e o 
assassinato de índios por garimpeiros. As 
suas tradicionais boas relações com o go 
verno perigam. 

Ordens religiosas antigas e dentre as 
mais tradicionais da lgreJa, como a dos 
padres dominicanos, que no Brasil, na dé 
cada de 60, foram acusados de estar en 
volvidos com a guerrilha urbana e hoje 
com Frei Belo fazendo abertos elogios a 
Fidel Castro - rasgado inimigo do seu su 
perior máximo, o Papa João Paulo li-, em 
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audácia, de longe ultrapassam os come 
didos salesianos. 

Outras ordens e congregações, como 
a dos jesuítas, carmelitas, capuchinhos, 
beneditinos, desde o Concílio Vaticano 11 
estão de fogo cerrado contra o que enten 
dem como íruusnça social. Isto para não 
falar dos franciscanos que já da Idade Mé 
dia se posicionam a favor dos pobres, con 
denando a luxúria, o fausto dos opresso 
res inclusive entre altos escalões da pró 
pria Igreja, lutando por reformas sociais 
mais justas. 

É dentro desta tradição que continua 
a atuar, entre outros, o cardeal franciscano 
Dom Paulo Evaristo Arns, cardeal de São 
Paulo, e Leonardo Boff, este último con 
denado pelos tribunais da inquisição do 
Vaticano ao silêncio. 

O distanciamento dos assuntos políti 
cos nacionais por parte dos missionários 
salesianos lhes tem valido veladas críticas 
por parte das congregações cujos mem 
bros estão mais próximos da teologia da 
libertação que a maioria dos seguidores 
de Dom Bosco. 

Quando da visita de João Paulo li ao 
Brasil, sua viagem até Manaus foi ponti 
lhada por enormes questionamentos, não 
só por antropólogos mas por gente da pró 
pria Igreja. Causou muitíssimas polêmicas 
o fato de missionários salesianos terem 
levado índios de tribos da floresta para 
dançarem em Manaus para o Papa ver. Foi 
dito que, como numa escola de samba 
para turistas, nativos foram postos a exibir 
suas danças e rituais religiosos dos mais 
sagrados. 

Tal fato, denunciado inclusive no exte 
rior, teve entre o próprio clero muitos críti 
cos. A congregação salesiana procura 
atuar agora de forma distante da do pas 
sado Suas diretrizes pastorais parecem 
estar recebendo ventos de renovação. Por 
isso suas atitudes, na maioria dos casos, 
não são as mesmas das do antigo prelado 
Dom Pedro Massa. Este fazia os índios e 
índias sentirem vergonha de sua nudez. 
Transvesti-los de escoteiros era para o 
bispo grande honra e progresso. Em seu 
livro, "Pelo Rio Mar", publicado em 1933, 
na página 93, ilustrada com duas fotos, lê 
se: "aqui está uma demonstração do tra 
balho dos Salesianos no Rio Negro. Em 
cima dois indiozinhos, ainda com os seus 
trajes Selvagens, mal adivinham o que vão 
ser dahí a mezes. escoteiros da terra aben 
çoada do Brasil. Que transformaçãot Co 
mo isto faz bem à nossa alma de brasi 
leiros!" No verso da mesma página exis 
tem outras ilustrações: a de um menino ín- 
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d10 entre feixes de cana-de-açúcar e bana 
nas. Abaixo, noutra foto, o mesmo perso 
nagem servindo café. Sobre tal, o citado 
bispo tece o seguinte comentário· "aqui 
está um pequeno Tucano que vai causar 
satisfação aos generosos amigos ben 
feitores das Missões Salesianas. Era sel 
vagem, vagueava pelas matas, sem paes· 
vivia a vida dos macacos. Agora, agaza 
lhado pelas Missões, é um guryz1nho solí 
cito e serviçal, trabalha bem e vae ser um 
grande brasiíeiro!"? 

Durante décadas e décadas o trabalho 
missionário na Amazônia vem lutando por 
tais transformações. Se, atualmente, pa 
dres e freiras começam a fazer uma espé 
cie de "mea culpa, mea máxima culpa" ten 
tando respeitar mais a cultura indígena em 
seu trabalho catequético, em essência 
poucas coisas mudaram. 

A devoção para com o fundador dos 
salesianos, Dom Basco, e santos como 
Domingos Sávio e Maria Goretti continua 
sendo divulgada e infundida entre os ín 
dios, juntamente com ideais de humilda 
de, obediência e castidade. Fica então 
muito difícil para a Igreja contestar os mi 
litares que muito recentemente começa 
ram a recrutar índios da região para servir 
nos batalhões da selva, transformando-os 
em soldados via o elogio da dísciphna e 
bravura. 

E stes fatos são apenas para reforçar a tese da enorme semelhança entre o 
trabalho do padre e do militar na Amazô 
nia. Não existe nenhum antagonismo en 
tre suas estratégias e as contradições no 
seu trabalho no presente são tão passa 
geiras quanto as do passado. 

EFICIÊNCIA DO TRABALHO MISSIONÁRIO 

Como é sabido, no Brasil, desde o perío 
do colonial a lgreia tem se posicionado 
contra todas as tentativas de escravidão 
do índio, apesar de terem em seus con 
ventos o negro como escravo É conheci 
do o zelo jesuítico na defesa do seus tra 
balhadores livres. Da mão-de-obra que 
depois de catequizada e convertida em 
pennava-se em pagar seus pecados por 
meio do suor do rosto. Depositavam os ín 
dios pontual e religiosamente o fruto de 
seu trabalho, suas colheitas. nas mãos dos 
seus defensores da chamada Sociedade 
de Jesus. 

A enorme discussão teológica que du 
rou do século XVI ao século XIX, elucidan 
do a questão de se o negro tinha alma ou 
não - que permitiu ao clero tradicio 
nal, de vez em quando desobedecido 
pelos "progressistas", negar-se a dar o sa 
cramento da comunhão aos negros, na 
Amazônia teve igualmente suas conse 
qüências. Lá cerca de 14 mil negros foram 
introduzidos pela Companhia Geral de 
Comércio entre 1755 e 1778. Mercadoria 
barata que era, o negro no Brasil nunca 
teve por parte da Igreja a defesa que essa 
dedicou ao índio. 

Em consequência dos trabalhos for 
çados e do status de escravo, os filhos da 
África foram praticamente eliminados. Es 
te é um dentre os muitos motivos pelos 
quais quase inexiste a influência étnica do 
negro na região amazônica aqui estudada. 

N o Alto Rio Negro, além dos mrssioná 
rios e soldados portugueses. foram e 

são os nordestinos grandes responsáveis 
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pela presença do branco. Faz mais de sé 
culo que contingentes de população es 
poradicamente aportam do Nordeste. Não 
só por causa da seca que o Nordeste é tro 
cado pela floresta tropical, não. O bom 
preço pago por especiarias no ciclo das 
drogas do sertão, o ouro encontrado nos 
garimpas conhecidos na área desde o sé 
culo XVIII, a procura da seringueira no sé 
culo XIX, programas governamentais de 
povoamento, como aquele que Getúlio 
Vargas criou nos anos 40, levando para a 
Amazônia os chamados soldados da bor 
racha, tudo isto tem ajudado o nordestino 
a procurar o Alto Rio Negro. 

Hoje, no Município de São Gabriel, mui 
tos são os cearenses e maranhenses pro 
prietários de pequenos bares e armazéns. 

Pequenas capelas, restos de ruínas de 
imponentes residências às vezes encon 
trados ao longo dos rios, tudo mostra que é 
bem velha a presença do homem do Nor 
deste na Amazônia Lá as famílias, apesar 
de há muito estarem misturadas ao san 
gue tndígena da terra, conservam alguns 
traços e hábitos culturais bem típicos do 
Nordeste. 

A construção de bom número de ca 
pelas - quem viaja de barco não raras 
vezes enxerga nas margens toscas cons 
truções amparando uma pequena cruz-é 
outra prova da forte presença da lgreJa na 
Amazônia. 

Ainda que nestas capelas não resida 
nenhum padre ou freira, elas periodica 
mente são assistidas por algum religioso e 
de vez em quando missa ali é celebrada 

Os pequenos templos foram edificados 
em lugares acessíveis e próximos às vá 
nas comunidades. Ficam geralmente à 
beira-rio, num bom ponto de atraque para 
barcos. Tais igrejinhas até hoje ainda são o 
ponto de referência da vida social. Quan 
do missas, terços, bênçãos e orações so 
lenes são por lá realizadas, bom número 
de caboclos e índios catequizados com 
parecem. Batizados, crismas, casamen 
tos são por lá feitos. Invariavelmente, du 
rante as missas celebradas reza-se pelas 
autoridades constituídas Pede-se a Deus 
bênçãos para o Brasil, para o povo. etc. 
Ficam desta maneira as rústicas capelas 
como que um ponto de referência para 
lembrar de algum modo o Estado 

Por serem bem situadas, as capelas 
com seus catequistas acabam não raras 
vezes se transformando em escolas Lá o 
professor é quase que sempre o catequ.s 
ta. Ele colabora tanto nas cerimônias litúr 
gicas quanto sabe transmitir para outros o 
que lhe ensinaram os rel1g1osos sobre a 
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língua portuguesa, aritmética, história, 
geografia, mais a vida de Jesus, de Maria e 
de alguns santos. São na verdade os cate 
quistas que dão uma continuidade siste 
mática ao trabalho dos religiosos, que 
bem assrsnoos e reciclados não se per 
dem no tempo. São eles que através prin 
cipalmente do exemplo e da sua contínua 
presença na comunidade motivam a po 
pulação nativa a bem aceitar e adorar o 
Deus dos missionários. Sua responsabi 
lidade, se no passado já era grande, hoje é 
muito maior. Daí o zelo dos padres pela 
sua dita formação. A falta de vocações sa 
cerdotais- já abordada mais acima- obri 
ga a Igreja a preparar melhor os leigos que 
colaboram no trabalho missionário. Mui 
tos catequistas são índios e por isso tam 
bém rezam e ensinam em sua própria lín 
gua. A maneira sua de transmitir a mensa 
gem cristã é captada com mais facilidade 
pelos nativos. Os missionários hoje estão 
sensíveis aos valores culturais do índio. 
Assim, de padres estão passando a ser 
quase que etnólogos, porque sabem que 
é muito mais rápido transmitir seus ensi 
namentos em se comunicando a partir dos 
elementos da própria cultura dos índios 

Ledo engano pensar que as missões 
não estão se modernizando, que os pa 
dres pressionados pela insuficiência nu 
mérica não esterarn aumentando a eficiên 
cia do seu trabalho. Se as igrejas hoje nas 
áreas das missões não estão abarrotadas 
de gente, como antigamente, não é por 
que estejam perdendo espaço Ao invés 
de ter um enorme público que ora sem sa 
ber o que está fazendo, ou que escuta o 
.paore falar por simplesmente escutar, ho 
je os missionários estão estrategicamen 
te empenhados na formação de "tropas de 
elite", mais evançehcarnente falando, pre 
param o verdadeiro fermento da massa. 
Esta tática está sendo empregada, diga-se 
de passagem, também no meio urbano, 
daí resultando as comunidades eclestars 
de base. A Igreja Católica hoje no Brasil se 
preocupa mais é com a qualidade e não a 
quantidade de seus fiérs, e isto parece ser 
o que acontece nas missões da Amazônia. 
Tentando respeitar os valores e a cultura 
do índio, para transmitir a mensagem e a 
chamada "palavra de Deus" com eficiên 
cia, em seus princípios de observação, o 
religioso atualmente evita interpretações 
pessoais. Tolerante, ele suporta os hábitos 
dos prirrsnvos, deixando coisas ridículas 
de lado, como, por exemplo, pedir aos 
índios trajes apropriados para entrar na 
Casa de Deus. Os padres hoie são treina 
dos para possuir uma sadia curiosidade e 
evitarem o subjetivismo. "Não Julgar os fa- 

tos segundo os critérios e preconceitos de 
nossa cultura. Não generalizar indevida 
mente, Julgando poder interpretar um fato 
só porque o presenciou uma vez'". Tais 
princípios de observação são típicos do 
rnrssionáno moderno, que estranha inclu 
sive a facilidade com que antropólogos 
escrevem sobre índios depois de algumas 
semanas ou meses de visita à selva. Raros 
são os antropólogos que passam mais de 
5 anos ininterruptamente com os índios. 
Muitos dos que lá vão e voltam geralmen 
te levam sua comida, remédios essencrars 
para qualquer branco, e o inseparável diá 
rio, que geralmente de volta à terra da civi 
lização se transforma em livro. As observa 
ções do missionário raramente são fruto 
de menos de 1 O anos de trabalho Junto da 
ou das comurndades indígenas. Seu ob 
jetívo maior não é estudar o índio mas sim 
sua conversão. Daí ser dura e paciente sua 
missão. Se não tiver bases numa funda 
mentada experiência de vida, os frutos de 
seu trabalho podem 1r água abaixo. 

Dada a prolongada convivência, o pa 
dre faz amigos e aliados. Consegue ah in 
formantes de confiança, etc. O rrussioná 
rio, depois de anos no lugar, conhece o ín 
dio que se não tem nome acaba batizado e 

recebendo algum. Sabe a história dos 
clãs, de suas casas, seus remédios, seus 
territórios de caça, pesca, suas roças e 
muito mais. Daí o penetrar do religioso na 
írlosofta social do índio. Vale dizer, ele en 
tra como telespectador e ator nas manifes 
tações, nos movimentos culturais. Penetra 
inclusive nos fenômenos estéticos e não 
deixa passar nada 9 

S ob seu controle ficam as atvicaces 
do moivlduo e do grupo, para poste 

riormente reinventá-las nos cerimoniais 
católicos. Hoje o dito sacrifício da missa, 
os cânticos, enfim, toda a liturgia católica 
está sendo orientada no sentido da aces 
sibilidade. Se adaptam de forma quase 
que perversa ao gosto da massa catequi 
zada. É o meio encontrado de cativar a al 
ma Segundo os salesianos, "particular 
mente instrutivo para a compreensão da 
alma de um povo é o estudo do ciclo da vi 
da humana, que parece encerrar em si o 
maior número de elementos culturais de 
um povo".1º 

Dentro do ciclo da vida humana é bom 
lembrar que estão os fatos, leis, usos, mi 
tos, crenças, atitudes, gestos, educação, 
ritos, sistemas de parentesco, doença, ve 
lhice, morte, rituais, juventude, visão sobre 
o além-túmulo e muito mais coisas. 

A figura geralmente bondosa, paterna 
lista ou mesmo enérgica do missionário 
acaba deitando raízes fundas na comuni 
dade indígena. Ele não é apenas um co 
nhecedor da história da tribo. Ele divide 
até saudades, perguntando sobre os pa 
rentes que já morreram, sobre os antepas 
sados. Conversando sobre os que já se fo 
ram ou respeitando crenças de nunca 
falar sobre eles, indiretamente os padres 
até os mortos tomam como seus afiados. 
Quando permite a tradição indígena, o 
nome dos falecidos é lembrado e o culto 
dos antepassados fica reincorporado à 
nova religião apresentada como reden 
tora 

O rmssionário de hoje considera qual 
quer índio, qualquer cultura, como compe 
tente e possuidora de meios para posicro 
nar-se diante de novas situações. Pare 
cem até jurar que os índios são capazes 
de assimilar ao seu universo cultural ele 
mentos e fatores de novas culturas. Esta 
visão dinâmica da Igreja Católica é, ape 
sar das aparências em contrário, se não 
igual, extremamente semelhante à do go 
verno brasueiro e a que têm os militares, 
que hoje trabalham na Operação Calha 
Norte, sobre o índio. 

O missionário através do seu ideal, de 
sua fé e devoção se julga no dever e no 
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direito de converter o índio, ensinar-lhe o 
caminho do céu e transformá-lo em bom 
cristão. O militar por sua vez através de 
seu patriotismo, idealismo e civismo se 
sente também na obrigação de não impe 
dir que se faça do índio um cidadão, mos 
trando-lhe seus direitos e obrigações para 
que desfrute das vantagens da dita civili· 
zação ocidental cristã. 

Ao observador imparcial fica muito difí 
cil tomar o partido de um ou outro, Já que o 
primeiro quer integrar o índio na fantástica 
lé de seu Deus e o segundo nas grandes 
vantagens da cidadania e do progresso 
capitalista do seu país. 

Se um tem direito de mostrar seu Deus, 
outro sua pátria, então porque não o cien 
tista? Digamos, porqueimpediroantropó 
logo e o etnólogo de fazerem suas visitas 
e, ao cabo de algum tempo, produzirem 
conferências e aulas, escrevendo sobre 
os costumes e a vida dos selvagens? Vale 
dizer, ganharem o seu pão de cada dia ta 
lando e escrevendo sobre a vida e costu 
mes do índio na academia. 

Nesta cadeia de argumentação está no 
ar a ideologia da integração. A problemá 
tica é muito mais complexa que a simples 
resposta a se o índio tem drreuo ou não aos 
benefícios da nossa civilização. C1v1l1za 
ção que permite até hoje a segregação ra 
cial num país chamado África do Sul, na 
da faz contra a discriminação que sofrem 
os trabalhadores estrangeiros na Europa 
Ocidental e que gera uma sociedade alie 
nada como a dos norte-americanos, cuja 
maioria parece acreditar que sua prospe 
ridade é fruto de seu trabalho e não da pi 
lhagem que seu governo faz do Terceiro 
Mundo. Desta civilização que apenas 
no Brasil perrrute a aproximadamente 
20.000.000 de crianças viverem na margi 
nalidade, é que se pretende mostrar as 
vantagens para os índios. 

A regra geral da impunidade 

T ais questões, todas já muito discuti 
das e com respostas prontas, depen 

dendo do ponto de vista e da ideologia de 
quem as defende, torna difícil moral e etni 
camente recriminar a Operação Calha 
Norte, cujo objenvo maior é a integração 
nacional através da prosperidade e do de 
senvolvimento. Fica complicado igual 
mente atender aos anseios dos que gos 
tariam de ver a Igreja Católica, em seu afã 
de "salvar almas", o mais longe possível 
dos índios. Esta reflexão pode ter desdo 
bramentos, ser usada tanto por garimpei 
ros quanto por produtores de drogas em 
áreas indígenas. Ainda que ninguém duvi- 

Humanidades 18 

de das ambições e da falta de escrúpulos 
dos caçadores de riquezas na Amazônia, 
fazer deles o bode expiatório, os únicos 
culpados pela desgraça do selvagem, é 
sinal de muita parcialidade e falta de visão 
histórica da complexidade amazônica. 

Dos aproximadamente 600 alvarás de 
pesquisa em terras indígenas, apenas 1 /6 
foram outorgados a estatais. A grande par 
te está nas mãos de grupos e empresas 
multinacionais. Obter um alvará de pesqui 
sas significa, com muita frequência, con 
seguir um instrumento para sonegar im 
postos dos cofres públicos. Em nome de 
levantamentos preliminares acaba-se pro 
cedendo à exploração e comercialização 
de metais preciosos até o esgotamento 
total da jazida.11 Quando a riqueza acaba, 
a empresa desmonta sua infra-estrutura, 
leva suas máquinas e parte para novas "li 
cenças de pesquisa" noutras lavras. Agra 
decem ao Ministério das Minas e Energia 
a concessão publicada no Diário Oficial 
para a pesquisa. convidando técnicos pa 
ra in loco observarem, é claro, que não 
existem riquezas, depois de dois, três ou 
mais anos de intensas buscas, prospec 
cões e "enormes prejuízos"112 

Na área conhecida como Cabeça do 
Cachorro, em que o Brasil faz fronteira com 
Venezuela e Colômbia, a lei que existe é a 
lei da selva. Lá existem partes inteiras de 
rios transformadas em condomínios fe 
chados: ninguém pode entrar. Nas mar 
gens, guaritas com sentinelas atiram para 
matar em qualquer cidadão que ali pene 
tre sem autorização expressa da "firma 
pesquisadora" Em alguns casos são atira 
dores e jagunços contratados Vestem far 
das do Exército e matam índros que pro 
testem ou lutem, resistmdo à invasão de 
suas reservas. 

Cenas como as ocorridas em janeiro de 
1985, quando as terras dos Surucucus em 
plena área Yanomarrn foi invadida por pis 
toleiros fardados com uniforme militar, pos 
teriormente expulsos pelo próprio Exérci 
to-que conta aliás com o respeito de mui 
tos índios - não são, com certeza, únicas 
na Amazônia 

Se nas partes ditas mais civilizadas do 
Brasil a impunidade é regra geral para a 
corrupção e o banditismo, não é difícil ima 
ginar o que se passa então nas longín 
quas terras amazônicas. O 

Argem1ro Procópio. professor adjunto do Departarnen 
to de Ciência Pounca e Relações tnternacronals da 
UnB, é PhD em Socroloqia pela Universidade de 
Berlim, Alemanha 

Bibliografia 
1. Ferreira Reis, Arthur César A Amazônia e a 

79 

cobiça internacional. 2~ ed. Rio de Janeiro, 
Edinova Limitada, 1965, O 127. 
2. Uma entrevista com Dom Walter Ivan. IN. 
Boletim Salesiano, n? 5, São Paulo - Brasil. se 
tembro/outubro de 1986, PP 13-15. 
3. Massa, Pedro Dom· De Tupan a Cristo-Ju· 
bileu de Ouro das Missões Salesianas do Ama· 
zonas, 1915-1965 Rio de Janeiro. Ver o prefá 
cio. 
4. Cadernos M1ssionános-lnspetonaSalesia 
na Missionária da Amazônia- n? 3- Manaus, 
novembro de 1985, p. 17. 
5 Ver Relatório do Maior Boanerges, anos de 
1929 e 1930 para a Comissão de Fronteiras do 
General Rondon Ver Relatório de Maurício 
Sobrinho, médico da Comissão de Lrrmtes, 
dezembro de 1929. Bibhoteca do Ministério 
das Relações Exteriores do Brasil 
6. Bruezzi. Alcronlüo Alves da Silva. "Dados da 
Etnografia do Rio Negro" ln: De Tupan a Cris 
to pp. 78 e 79 
7. Massa, Pedro Dom. Pelo Rio Mar Rio de Ja 
neiro, Est de Artes Graptucas C. Mendes Jú 
nior, 1933, p. 33. 
B Cadernos Missionários - Inspetoria Sale· 
siana Mrssionána da Amazônia. 1 -0 itineran 
te: evangelizador e etnólogo Manaus. [unno 
de 1980 
9 Cadernos Missionários obr cu 
10. Cadernos Mrssrorvános obr. crt, p. 6. 
11 Procópio, Arqerruro, A miséria do colono e 
o ouro no Araquaia e Arnazôrua ln- Rocha, 1984 
pp.121-144 
12 Rocha, G.A (org ): Em busca do ouro: ga 
rimpas e garimpeiros no Brasil. Rio de Janeiro, 
Ed. Marco Zero, 1984. 

Resumen 
EN NOMBRE DEL PADRE, DEL POSE 
SOR, DEL PODER Y DEL DOMINIO 
SANTO 

Una verdadera cruz de dos filos sedimenta la 
accrón de la lgles1a y dei Estado en Alto RÍo 
Negro debido a la surnrslón srstemátrca de tas 
culturas de la reg1ón con el finde dominarias en 
la forma más rápida e rrreversibte. EI relato de 
Arpermro Procopio relaciona documentacrón y 
reílexrón. y así resalta, de manera original, los 
vietos ingredientes dei tema. uerra, mdlos. arn 
brción, fe. cornplot, víolencia, rrusiones. multi 
nacionales y genoc1d10 

Abstract 
IN THE NAME OF THE FATHER, THE 
FEUD, THE FORCEAND OFTHE HOLY 
DOMINION ... 

A veritable two-edged cross underpins the 
actron of Church and State m lhe Upper R1ver 
Negro, arrned ai systernaticalty subdumç the 
cultures of lhe reqron, the more raprdly and 
irreversrbly to consummate dorruruon Arge 
miro Procopro's account blends documentand 
reüectron and, in an onçinal manner, unders 
cores the old inqredrents of the issue land 
mdrans, arnbrtlon, faith, intrigue, vioíence, rrus 
srons, rnulunatronats and genoc1de. 


