As m i s s e s p r o t e_ s t an te s atuantes entre os índios do norte
do Mato Grosso e Rond6nia, em sua maioria, permanecem insensí veis ao "novo rnissionârio da teologia da libertação", que eh~
gou a comover algumas de suas cong~11eres cat6licas. no caso,pe
lo menos, das duas mais importantes organização, o Summer Insti_
tutc of Linguistics (SIL) e a New Tribes Mission, ambas de origem norte-americana. Em tudo assemelham-se ainda hoje à descrição que delas fez L~vi-Strauss (p.256): '' ... Mais les
Missions
protestantes américaines qui cherchaient à pénetrer dans le Mato
Grosso central autour de 1930, appartenaient à une esp~ce parti
culi~r~: leurs membres provenaient de familles paysannes du Ne
braska ou des Dakota, oü les adolescents étaient ~lev6s
dans
une Croyance littérale à l'enfer et aux chaudrons ~'huile bouil
lante. Certains se faisaient missionaires comme on contracte une
assurance. Ainsi tranquilisés sur leur salut, ils
pensaient
n'avoir rien d'autre i faire pour le mériter; dans l'exercice
de leur profession, ils témoignaient d'une dureté et d'une inhu
man i tê révol tantes''.
Até o que diferencia o SIL da New Tribes, termina por aproximi-las. Assim, se o SIL recruta entre os de obedi~ncía b!
tista, metodista-luterana, episcopais e presbiterianos, a
New
Tribes move-se entre evangélicos e fundamentalistas. Ambas, no
entanto, têm Sl:las sólidas bases na "maioria silenciosa" interio
rana do sul dos Estados Unidos.
O SIL foi fundado sob o patrocínio da Igreja Batista
do
Sul, em 1934, pelos . missionários Richard Legster e William Carneron Towsend, e tem sua sede na cidade de Califórnia de . Santa
Ana (ALAI-p.116). A New Tribes Mission foi fundada por Paul W.
Fleming em 1942, e sua sede também se encontra na Califórnia.
·~m exército de anjos'', é o título de um estudo indispensável sobre a New Tribes. Seu autor, Rubem César Fernandes ( p.
141), afirma: "Assim, a pergunta sobre as bas e s sociais da New
Tribes remete ao cruzamento de dois tipos de vínculo, um sócioeconômico, outro confessional, onde se encontram os setores subalternos da sociedade norte-americana que pertencem ao círculo
de paróquias p r o t e st an t e s afetadas pelas campanhas por um "novo
ó
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nascimento". Esta rede.de paróquias espalha-se por todo o terrl:_
tório, mas o eixo maior está no chamado Cinturão Bíblico" (Bible Belt) que parte do sul e se prolonga pelo Mid-West.
Os da New Tribes contemporizam menos do que os do Summer,
embora travem a mesma guerra santa contra os papistas, ecumênicos, comunistas, não-crentes em geral e os "selvagens"
Índios
em particular. A primeira concessão do SIL ~ sociedade laica ~
sua própria denominação, uma cobertura para a Wycliffe
Bible
Translation, a instituição-m~e. homenagem ao primeiro tradutor
da Bíblia em ingl~s - Wycliffe.
O SIL, assim como a New Tribes, apresentam-se como lin
guist~as experimentados. A maioria dos governos q~e os hospe
dam minimizam os efeitos de seu proselitismo e~erbado
sobre
as minorias nacionais. O que conta~ o oferecerem-se como especialistas em disciplinar povos indígenas a objetivos desenvolvi
mentistai que implicariam em maior unidade nacional. Eis o que
explica ter o Summer sido aceito por governos mais ou menos po
pulistas como os de Lázaro Cardenas no México (1935(, Velasco I
barra no Ecuador (1952), Jacob Arbaenz na Guatemala (1952), Paz
Esteusoro na Bolívia (1955), Rojas Pinilla na Colômbia (1959)
Omar Torrijos no Panamá (1970) e tantos outros. Governos
com
independência da política externa norte-americana, chegaram
a
receber o SIL, .c omo o de Kwa!Ile Nkr umah de Ghana, em 1962.
No entanto o apoliticismo tão apregoado pelas missões pr~
testantes norte-americanas em meio indígena está longe de
·ser
convincente. Apesar das tentativas do SIL, sua presença nos pai
ses que se autodenominam socialistas ê nula. Ao contrário,
em
particular nos anos da guerra-fria, após a 2a. guerra mundial ,
estas instituições foram sempre identificadas como instrumentos
da política agressivamente expansionista dos Estados-Unidos.
Estas instituições missionárias estão, assim, subordina das 1s determinações dos confrontos político-ideológicos
dos
países onde operam e das relações internacionais. O SIL, por exemplo, foi expulso do México em 21 de março de 1983. O colégio
de Etnólogos y Antropólogos Sociales de México repetidamente ce~
surou a atuação destes missionários. No entanto, o que
parece
mais ter pesado na decisão de presidente foram os folhetos
do
11
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SJL com uma versão, favorável ao mexicano Miguel de la
Madrid
E.U.A., do conflito territorial com o México no século passado.
(Fnzio - p. 6).
O SIL foi também expulso e readmitido em vários
outros
países da América-Latina, conforme mudavam as inclinações, por
exemplo, dos governos do Perfi, Ecuador, Panamá e Co16mbia. Fo rarn também convidados, em 1965, a sair do Camboj~, regressaram
com Lon Nol em 1970 e mais tarde definitivamente expulsos
do
.
Kampuchea. O estudo do grupo terceiro mundista canadense Agence
Latino-américaine d'Information (ALAI), intitulado ''El Instituto Linguístico de Verano instrumento del Imperalismo", demons tra que a atuação do SIL identifica-se com os interesses
dos
E.U.A. Sua presença na Ásia verificou-se em cada momento delic!
do para a política externa norte-americana, como a revolta <los
Huks nas filipinas, a queda do nacionalista Sukarno em Papua Nova Guiné, as guerras do Vietnam, Laos e Kampuchea, no Nepal e
nas revoltas das minorias étnicàs na Tndia. Encontram-se os mes
mos missionários na África durante os conflitos de fronteira en
tre Ghana e Togo, em movimentos separatistas como a guerra
de
Biafra, no Camerun, na costa do Marfim e na África do Su~. Após
a revolução cubana, seus missionários intensificam sua ação nos
países circunvizinhos.
A coincidência de interesses entre os missionários e
os
E.U.A. é quas€ total. No caso do SIL, além de sua atuação acompanhar os interesses político-econ5micos norte-americanos,
a
United States Agency for International Development (USAID)
-e
foi financiadora _de sua ação, nas décadas de 50 e 60, pelo me nos no Nepal, Vietnam, Papua-Nova Guiné, Guatemala e Bolívia.
.
As ligações destas seitas com empreendimentos econom1cos
concretos em países do hemisfério sul, também são frequentes. A
mais pitoresca, se não fora trágica, é a intervenção do SIL entre os Incas do. Ecuador, em favor da Shell Oil Company. Um
f~
lheto publicitário do próprio SIL (ALAI - p.136) conta que, devido aos repetidos ataques dos Índios às empresas petroleiras ,
os missionários, com a ajuda de membros da tribo convertidos e
conseguiram
de alto falantes instalados nas asas de um avião,
que os Índios permitissem a exploração de petróleo em seu terri
'
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tório Lmemo r i a L. Eis o testemunho de um missionário: "En tanto
que los indlos se desplazam, notificamos a las compaiiias petr~
leras. Como resultado de esta Íntima coordinacion por radio y
teléfono, a través de nuestra oficina de Quito, no se ha perdi
do una viela hasta e 1 momento. Bendito Se a Di o s :
Um
outro
1nissionârio, John LindsKoog, em uma revista da Wicliffe relata técnicas para "c oriven ce r " os Incas a entregarem suas
· te!_
ras. Através de microfones jogados na aldeia, aprendiam por ri
dia os nomes dos principais líderes. Depois estes eram chama dos pelos alto-falantes do avião, e con:=lui: "El clamar a
la
gente por su nombre ha significado mucho para ganar la confian
za de los salvagens".
Seria, no entanto, ingênuo atribuir, por exemplo,
os
US$ 8,7 milhões de dólares que financiaram o SIL em 1973 e os
US$ 7 milhões da New Tribes em 1979, apenas ao apoio CIA,
da
USAID ou das multinacionais. Estas missões, e a base social que
as sustenta, como explica Fernandes (163 - 164), atuam tamb~m
'no sentido inverso ( ... ) alimentam ideologicamente as tendências mais beligerantes da política exterior norte-americana" .
Ou a í.nda (p. 162), referindo-se às Novas Tribos: "Ne s t e con't ex
to, a pregação de Paul Fleming retoma o sentido expansionis
ta e propriamente missionário da White América. Atualiza a dou
trina do Manifest Destiny elaborada no século XIX, segundo
o
qual os Es t ado s Unidos teriàm não só o direi to como o dever de
expandirem-se através de todo o continent~ norte-americano,cu~
prindo missão civilizadora
Aliás, o SIL está muito mais próximo e comprometido com
a ação governamental norte-americana do que a New Tribes, embo
ra ambas representem apenas a expansão religiosa que pretendem
acompanhar a expansão político-econômica do Império. No entanto, entre os índios, os mission~rios das Novas Tribos têm
se
mostrado ainda mais intolerantes que os do SIL, se ê possível
11•

1
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uma comparação de graus de fanatismo. Para os Índios a diferen

ça não é grande: vem sempre o etnocentrismo religioso agredir
seu modo de vida,
ou não de platarformas político-ide~
lógicas. Ambas as organizações missionárias são abertamentecon
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servadoras e também não escondem seu anti-comunismo tfpico da gue!
ra-fria. O SIL, por exemplo, atribui a Deus tanto o golpe de estado de Lon Nol, quanto a vit6ria desgovernada Indonésia contra are
helião dos Huk, e a revolução marxista. (ALAI-p.125).
O SIL deixou rastros indeléveis em sua história recente
no
hemisf~rio Sul. Dificilmente poderão ser perdoados por Deus ''pecados'1, corno o da colaboraç~o ativa contra as minorias étnicas duran
te a intervenção militar norte-americana no Sudoeste asiãtico, em
particular contra os montanheses Vietnamitas. O North American Con
gress for Latin American (NACLA) denunciou também a desastrosa intervenção do SIL na Colombia, onde se v~ que seu oficialismo
nao
tem limites, e que seu apoliticismo não é mais que uma fachada:''em
1970 (O SIL) facilitou apoio aéreo, de rádio e interprétes à polícia nacional e às unidades militares comprometidos na repressão da
insurreição armada dos indios Guahilos (ALAI-p.135)~
Yonne Leite (p.61) comenta, com razão,que não são apenas as
atividades linguisticas do SIL q~e sugerem reações tão extremadas
como o sequestro e morte de um de seus missionários na Colombia e
o recebimento de um prêmio da Unesco pelo seu programa educacional
Papua-Guiné. A verdade é que o SIL ~ sobretudo uma instituição po·1ítica, antes mesmo de sua justificação religiosa.
·Considerar o SIL a New Tribes congêneres, como apenas criat~
ras dóceis da CIA e da USAID é frequente em uma certa esquerda. A~
sim mesmo uma interpretação reducionista. Há, sem dfivida identificações inegáveis. Mas não se pode esquecer, por exemplo, e como ar
gumenta Fernandes;ª importância que estas missões tem para ma~ter
a fé das paróquias conservadoras do sul dos E.D.A., em guerra contra infiéis, cat6licos e protestantes ecumênicos e liberais do nof
te dos EUA e da Europa. Igrejas protestantes reunidas no Conselho
Mundial de Igrejas com sede em Genebra, que vem apoiando alguns mo
vimentos de libertação no terceiro mundo, ao invés de co-irmãs são
vistas como inimigas pelo SIL e New Tribes.
.
.
Nem por serem mais religiosas e menos agentes secretos,estes
missionários diminuem a violência cultural que caracteriza
sua
açao entre as minorias nacionais em vários países do
hemisfério
sul. O SIL nasceu para levar a Bíblia, cbmo informa um documentoda
Wycliffe, às duas mil tribos, cujas línguas não foram reduzidas a
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escrita, par~ que estas tribos possam ter noçoes das Escrituras,
literatura e hinos cristãos, pelo menos, do Novo Testamento, em
sua própria língua . (ALAI-p.117).
Apoiados em milh6es de d61ares a mais, em 1975, o SIL dispunha de 2.693 missionários em 21 países e a New Tribes 864
em
16 países. Das duas mil tribos que pretendem atingir, apenas
o
SIL, em 1975, encontrava-se entre 675 grupos diferentes, nos lugares os mais longínquos do globo. O SIL em 1975 era a maior
a
gência religiosa norte-americana voltada para o estrangeiro
e
a New Tribes a oitava, sendo a segunda das .dJ·ás orientadas à con
versão de Índios.
Quem são estes missionários?
Todos os mesmos fanáticos, com a mesma revoltante desuí,nanidade a que se referia Levi-Strauss. Fernandes estudou a origem
de 10 8 membros da New 'lr i b e s : "A que carreiras estes missioná.
rios abdicam? A maioria absoluta abandonou uma posição nos escalões mais baixos das classes assalariadas. São ex-carpinteiros ,
funileiro, pedreiros, mecânicos, trabalhadores agrícolas, escriturários, balconistas, enfermeiros, agentes de seguro, donas de
casa. Vieram, a maior parte (72), do setor inferior de serviços,
e também do operariado. Ao menos no caso desta missão, é pelam~
bilização das classes subalternas que a Cristandade avança sobre
os povos não alcançados.
· O SIL, ~ue faz mais concessões ao resultado do que a
New
Tribes, procura recrutar mais seletivamente, contando com ·
um
maior número -de linguistas. Mas em ambas as missões, geralmente,
a tão propalada formação linguística reduz-se a seminários de um
ou dois meses e reciclagens, enfim, algo suficiente para demonstrar comp~tência a militares, universitários e governantes populistas do terceiro-mundo.
A condição de linguistas também para a New Tribes, é uma
simples camuflagem. Dos 108 miss~onários ·no.Brasil, em 1975, ap~
nas um era linguista de formação. Em um folheto de 1981, eis como se auto-define a New Tribes: :e uma associação missionária de
fé, fundamental em sua doutrina e de caráter nominacional, form~
da de crentes dedicados à evangelização dos povos indígenas ainda não alcançados". Ao definir as obrigações de seus militantes,
11
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o foJ.heto acrescenta: "s ubm i s s ão e constante andar com cristo,
possuir o desejo de a Lcanç a r os perdidos com o evangelho
Os "perdidos" e "não al c an ado s " são os povos indígenas.
Toda a linguagem destas missões~
o de uma cruzada extempori nea. -O SIL e a New Tribes são milenaristas e anunciam o
fim
<lo mundo. Meia hora de conversa~
suficiente para supreender se o interlocutor com o mais aberto racismo, de preferência cog
tra judeus, negros e índios. Se não bastasse o caldo de cultura em que se formam os missionários no sul dos EUA, ainda
se
acrescente a exacerbada emulação em que se preparam os profi~
sionais nas agências especiais de pregaaores em meio indígena.
A Etnologia, a Antropologia e a História são campos
do
saber absolutamente estranhos· i formação dos pregadores, aliis
desnecessários a seus objetivos proselitistas. Os missionários
são preparados em um clima de militarlismo e desconfiança, tipo
guerra-santa~ O "mito de origem" da New Tribes, relata Fernandes (p.154), é uma sucessão de martírios pela conversão de sel
vagens, a "Mina de Ouro de Cor Morena", na expressão de Fle
ming. O SIL e a New Tribes treinam seu pessoal em Boot Camps ,
ã maneira militar. "Raramente as pessoas percebem, em que medi_
da o t~abalho missionário corre,paralelo ao dos lutadores
da
selva do Tio Sam'', diz Flemi~g. No SIL, a mentalidade é amesma, os seus Boot Camps estão também localizados na Califórnia,
com uma sucursil no México. O apoio logístico aos combatentes
da Bíblia é feito pela "Jungle Aviation and Radio Service"
(SARS), que, em 1976, já dispunha de trinta aviões.
"Perdidos" e "não alcançados" não são as únicas catego rias para definir o Índio. O fundamental é que ignoram a
Bi
blia e a "civilização". Um documento do SIL de julho de 1976,
(ALAI - p. 139) refere-se aos Índios como obstáculos ao pro
gresso", ( ... ) grupos de gente que no ~;i., aprovechedo nada del
progresso científico en los Últimos dos mil~nos ( ... )", que vi
vem "en la guerra de Satanás", "Ninas", supersticiosos",
"en
el pecado y la ignorancia" etc •.. Propõem-se a salvar os ín
dios do inferno, "castigo e
perdidos".
Ora, para o
etnocen trismo destes crentes, os ín
dios, descritos como analfabetos e sujos, apenas serão salvos
1'.
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aderindo~os valores da sociedade norte-americana, à sua religião
e estreita noção de progresso. Os povos indígenas são vistos e~
mo vítimas do pecado original, e apenas serão salvos uma vez alcançados pelas verdades protestantes. Os _caridosos pregadores
disp6em-se a afrontar todos os perigos para salvá-los. Na verdade, sua caridade é relativa: passàm apenas meio ano entre os ín
clios seguindo depois para seus países de origem para "recicla
gens" e campanhas para coletas de fundos. A caridosa opção pelos
Índios ·evita-lhes ainda o desemprego, ou ainda o ritmo pesado e
monótono dos ofícios reservados pela "civilização aos de condi ção operária. O próprio fundador da New Tribes, de volta da Cali
fórnia, descreve sua conversão aos índios, resumida por Fernan des (p. 150): "Esperava-o também um emprego nas máquinas da refi
naria local, alternando semanalmenie os turnos da manhã, datarde e da noite. ( ... )Uma noite, encarando o companheiro de trab~
lho que manejava a outra chave da vilvula ( ... ), Paul Flemlng s~
freu uma crjse existencial e fez a opção de sua vida". Que
nas
Aprendi
palavras so próprio Fleming:
uma coisa": o conhecimento
da vontade de Deus não chegou a mim gradualmente, mas quando em
desespero me d i spus a jogar todas as cartas em Jesus Cristo".
No Brasil estas agências de pregadores são iguais a si me~
mas. Tanto o SIL, quanto a New Tribes aqui chegaram na década de
50. O SIL pelas mãos _do governo Juscelino Kubistchek, em 1956,em
bora sua pres~nça fosse oficializada apenas em 1959.
A revista Religião e Sociedade (p. -59 a 73) promoveu
um.
debate "Os missionários da Igreja" sobre o SIL no Brasil, bastan
te esclarecedor. O antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira,
da
Universidade de Brasília, pronunciando-se contra a volta do SIL
em 1980, relata que, recusada uma proposta de convênio com o SPI,
pelo seu diretor José Maria da Gama~Malcher, o SIL buscará legitimar sua ação no Brasil através de instituições científicas.
"Nesses meados dos anos 50 ~ explica o- professor Cardoso -todos nós acreditávamos que o SIL, malgrado a natureza missionária
de seus integrantes e a ideologia_ catequética da entidade, poderia ser orientado de modo a· criar no Brasil-uma tradição de trabalho na linguística descritiva- (tagnêmica) dos idiomas tribais.
Os professóres Darcy Ribeiro, então no Museu do !ndio e Luiz de
11
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Castro Faria, do Museu Nacional, foram praticamente os inspirad~
res desse convênio no· que diz respeito ã vinculação dos linguistas do SIL a tarefas estritamente científicas''.
O SIL em muitos outros países conseguiu instalar-se desta
mesma maneira como instituição educativa, atrav&s de
convênios
com universidades (Camerum, Nepal, Ghana, Costa do Marfim, Nig~ria, Honduras e India) ou com os Ministérios da educação (Bolí via, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Suriname, Vietnam). Nas Filipinas seu convênio deu-se tamb~m com o Mi
nist~rio da Defesa Nacional.
No caso brasileiro, talvez como em nenhum outro, o SIL,de~
de o início de seu trabalho foi convidado a ater-se a trabalhos
científicos. Na verdade, como em outros pa1ses, esta agência pro
- :;,
fis s ional de conversão rc ligiosa, ocupava no Bras i 1 u~---~~~vio. YoE_ ,
ne Leite (p.62),
do Museu Nacional, conta que, até 1965, apenas
a Universidade do Paraná batia-se por um departamento de Linguí~
tica. Em 1960.cria-se, sob a direção do Dr. Aryon Dall'Igra Ro drigues, um departamento especializado na Universidade de Brasília. "Apoiava-se assim o raio de ação acadêmica do SIL - prossegue Leite - e sua imagem de linguistas. Ganhava maior projeção .
Os membros do SIL que colaboraram na Universidade de Brasília e
posteriormente no Programa de P6s-Graduação em Linguística do Mu
seu Nacional (1968~1972) deram aulas, orientaram teses publica das, deixaram marcas positivas naqueles que foram seus
alu · nos( ... )".
O conv~nio oficializado em 1959 com o Museu Nacional colocava o SIL sobre a orientação dos antropólogos da instituição. O
SIL respondeu positivamente, amoldando-se, pelo menos aparente mente, às restrições que lhe eram feitas, em particular a
de
ater-se. ao trabalho linguístico. "Chegaram a colaborar com ou
tras instituições de pesquisa~ lembra Yonne Leite~, como
o
Centro Brasileiro de Pesquisas Éducacionais, e, por solicitação
de Darcy Ribeiro, participaram do Projeto de Pesquisas em Cida des Laboratórios, apresentando um levantamento linguístico feito
em Leopoldina, Minas Gerais".
Com a ditadura militar que se seguiu ao golpe de 1964, e a
criação da FUNAI em fins de 1967, o SIL pôde enfim prescindir do
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aval acadêmico que cobria suas atividades. Um ano após a sua cons
tituição, cm 1969, a FUNAI assinou convênio com o SIL. Este acordo seria renovado cm 1973. Yonne Leite observa a transformação
11(
•••
)
O SIL começa a se distanciar do mundo universitãrio. Fecha
seu escrit6rio no Rio de Janeiro e paulatinamente seus linguistas
mais qualificados vão sendo transferidos para outros países.Agora
sua face pedag6gica e religiosa p6de se expandir e o lado acad~mi
co não lhe tem mais utilidade. Durante uma época ·do convênio com
a FUNAI' o Surnmer teve um bom raio de ação: um de seus membros tinha assente no Conselho Indigenista, seus dirigentes e
técnicos
traçaram os rumos da educação bilingue, formaram monitores indig~
nistas, comandaram de certo modo o programa assistencial ãs populações indígenas brasileiras".
Sua prática de~tro do convênio com a FUNAI serã a do
mais
estreito oficialismo. Aceitou atuar em regiões onde' o governo pr~
tendia abrir estradas cortando os territ6rios tribais e suas cartilhas saudavam o progresso e os grandes feitos dos generais. Mudou-se com "armas e bagagens" para Brasília onde privou do poder
at~ 1977, quando intrigas palacianas levaram ao rompimento do con
vênia com a FUNAI. Saiu de algumas áreas indígenas, mas permane ceu em seus centros de Cuiabá, Manaus, Belém e Porto Velho.
Em
sua s~de central em Brasília, corno na de Washington, os primeiros
dois andares são destinados ao SIL e os seguintes i Wycliffe Bi ble Translatipns, a mautenedora dos catéquéticos.
Nestes anos a ação do SIL expandiu-se. Em 1975 contava com
17~ missionários, um total de cerca de 300 funcionários e 63 ba ses em povos indígenas. Aviões, barcos, tipografia, meios de com~
nicação, auxiliares e datilógrafos, nada comparável à penúria da
pr6pria FUNAI ou das universidades brasileiras. Preveniu-se tam bém contra qualquer mal estar nacionalista, traduzindo sua denomi
naçao para Instituto Linguístico de Verão (I.L.V.). Ocupando
a
mesma sede em Brasília, criou-se em 1983 a Associação Linguística
Evangflica Missioniria (ALEM), com que pretende articular-se

com

outras agências protestantes atuando no Brasil em meio indígena.
Quanto à New Tribes, nunca fez, nem pretendeu, conversões a
antrop61ogos e linguistas. Menos preparados que o SIL, s~issi~
nários são francamente apenas fanáticos da conversão. Contou com
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maiores dificuldades que s~~ congenere para renovar conv~nios. Permaneceu sempre, no e1{tànto ,·- nas áreas .i n d i g en a s em que pôde en t r a r ,
aproveitando-se de jogos de cumplicidade local e das autoridades fe
derais. Não goza da capacidade diploinática so SIL, mas termina por
aproveitar-se dela. :E mais abertamente uma· associação de crentes des
tinada i conversão indígena.
Nem por isto conta com menores recursos, sendo a segunda entre as ag~ncias missionárias norte-americanas especializada em po vos indígenas. No Brasil, em 1979, contava 198 missionários norte americanos, ou treinados nos E.U.A. (Fernandes - p.134).
Assim como o SIL, a New Tribes procurou descaracterizar-se e~
mo agência puramente norte-americana, recrutando apóstolos também na
Europa, Canadá e Japão. Vendo-se combatida, a New Tribes
procurou
ampliar o recrutamento de missionários brasileiros, contando em 1979
com 69 deles em seus quadros, sem incluir os instrutores indígenas
e os informantes. Também traduziu sua sigla para o português, crian
do a sucursal Novas Tribos do Brasil (NTB).
Três décadas de presença do SIL e da New Tribes no Brasil per
mitem hoje um balanço. Em dezembro de 1983, quase clandestinamente,
a FUNAI estabeleceu novo convênio devolvendo a educação indígena ao
SIL. O então presidente da FUNAI, Otavio Ferreira Lima, alguns min~
tos antes, protelava cinicamente a autorização pedida por antropól~
gos para um projeto-piloto de promoção cultural bilingue entre
os
Nh amb i qua r a •.

Aryon Dall'Igua Rodrigues (p.l) considera que das cerca
de
100 línguas indígenas estudadas no Brasil, por volta de dois terços
o são por motivação religiosa. Os linguistas brasileiros, assim como os antropólogos, são praticamente unânimes em condenar a entrega
da educação indígena a fanâticos religiosos. Yonne Leite, do Museu
Nacional, explica que o SIL não percebeu "que a situação da linguí~
tica mudava: aos poucos estudio~os dos anos 60 juntava-se uma consi.
derável força oriunda de doutores e mestres., formadas no Brasil
e
em universidades estrangeiras, com orientações variadas; e conscien
tes da necessidad/ de sua participação no encaminhamento de ques

t6es do desenvo,lirnento e pritica linguísticas
Acrescenta que as
contribuições de missionários à linguística existem, "porém
serao
sempre casos isolados, de alguns pesquisadores, o que não serve pa1'.
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ra credenciar a instituição corno um todo".

.

O Br~sil mudou relativamente e talvez a possível democratiz!
ção cm curso permita hoje à sociedade brasileira tratar mais direta e responsavelmente as suas relações culturais como as minorias
étnicas. Apenas 110 campo da linguística, apesar do lamentável fe chamento, pela ditadura> do departamento especializado na Univers!
dadc de Brasília, outros centros de formação e pesquisa prosseguiram o trabalho corno a Unicamp e o Museu Nacional.
No Congresso da SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ci~ncia em julho de 1984, antrop6logos e linguistas debateram a
importincia da participaçio de especialistas na formulação e aplicação de programas culturais em meio indíg~na. Condenaram o dorní nio. quase monopólico dos. missionários sobre o estudo das
línguas
indígenas (Leonel Jr. p. la.).
. ' renovaçio
Apesar do caráter sigiloso que a FUNAI deu~
de
seu convênio com o SIL em dezembro de 1983, a reação dos meios uni
versitários é já bastante i~portante. Tanto o Departamento de Linguística da Universidade Estadual de Campinas, quanto o DepartameQ
to de Letras da Universidade Federal da Bahia divulgaram documen tos condenando o convênio. Ambos os pronunciamentos ressaltam o ªQ
surdo de entregar-se a urna instituiçio estrangeira e de tipo religioso. Trata-se de urna obrigação que cabe ao estado laico brasilei
ro. Na verdade há profissionais brasileiros competentes e capa:es
de formular UJll programa de estudos e promoção das culturas indígenas. A tentativa de usar o SIL, que no convênio camufla seus objetivos religiosos em filantropia e a assistência social, deve-se ao
oficialismo acrítico e oportunista que as missões vêm praticando no
Brasil.
Nunca se viu manifestações destas missões em defesa da ter ra, da saúde ou da cultura indígenas. -Durante os· 20. anos de di tadu
ra militar, ern·que se agravou o esbulho e a violência sobre as populações indígenas, jamais se viu estas missões juntarem suas
n2
ze~ idos

indignados. Justificam-se por serem estrangeiros e, por-

tanto, apolíticos, devido ã legislação de estrangeiros que proíbe
a participação sob risco de expulsão. Muitos foram, apesar da proi
bição, os antropólogos e linguistas, que·, por diferentes rneios,op~
seram-se tenazmente ao etnocédio que se pratica no Brasil. e con
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tam hoje com o reconhecimento dos índios e da comunidade cicntíf_i
ca brasileira.
O SIL escuda-se hoje em seus objetivos filantrópicos.
Desis.
tiu de legitimar-se como linguistas. Esta abordagem fora possível
nos anos 50-60, quando nossas universidades estavam despreparadas
para avaliar seu trabalho. Hoje a situação modificou-se. Em
·seu
trabalho sobre o SIL, Yonne Leite mostra o caráter errático
da
contrjbuição dos missionârios como linguistas. As cartilhas
não
partem do mundo dos alfabetizandos. Redundam em flagrante contrabando cultural e apologia do governo. A maioria deles são despreparados e simples coletores de dados, c9m uma produção apenas iitil
quando aproveitados por linguistas de melhor formação. Os traba -.
lhos são sempre realizados sem uma vis~o de conjunto da língua e~
tudada e os temas escolhidos aleatoriamente.
Na verdade a linguística~
apenas um meio para o SIL, a New
Tribes e cong~neres para aproximarem-se do mundo tribal. A língua
não é vista como riqueza cultural, mas como simples instrurnentode
conversão. Quanto à New Tribes, jamais prestou urna só colaboração
à linguística ou à antropologia. E o SIL pretende ''reduzir''
as
línguas indígenas à escrita. Nesta ambígua expressão, talvez este
ja o seu propósito.
Alguns missionários argumentam com o direito do índio à liberdade religiosa. Não hâ nad~ de mais falacioso. Não
reconhe cem ao próprio . índio o direito à sua cultura e reivindicam o direito de imporem o fanatismo de algumas seitas do Sul dos EUA, a
culturas anteriores ao cristianismo. Liberdade religiosa seriaper
mitir aos índios, neste caso, o conhecimento das milhares de op ções religiosas que há no planeta e não apenas a visão racista,do
expansionismo norte-americano.
Não há razões políticas, nem educacionais ou sociais
· que
permitam à FUNAI abdicar de suas responsabilidades em favor des tas seitas. Devem os missionários obedecerem aos mesmos critérios
a que são submetidos os demais pesquisadores em território indíg~
na. Em primeiro lugar, ouviu os próprios índios. Não se justifica
que residam prolongadamente nas aldeias como o fazem. B ridículo
que a FUNAI limite e dificulte a presença de médicos, antropólo gos, linguistas e outros profissionais e autorize jndiscriminada-
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mente estes missionirios que, ademais, trabalha em flagrante de~
respeito ã Constituição que garante ao índio o direito i sua cul
tura, e o protege contra o terrorismo das seitas fanáticas e etnocêntricas.
Apenas uma firme atitude da comunidade cientifica, das associações pelos direitos humanos~ dos sertanistas mais experien
tes, poderi por fim i açio nociva destes missionários. Sua pre sença em irea indígena apenas deverã ser autorizada caso a caso,
explicando o interessado a que vem, e como pretende ajudar os í~
dios. Para tanto, uma certa visão ambígua não ajuda muito. Anth~
ny Luger (p.65), por exemplo, antrop6logo do Museu Nacional, co~
<lena a presença dos missionirios. Mas ressalva: ''( ... ) Para ci tara termilogia de Roberto Da Matta, os linguistas do SIL repr~
sentam mais um agente entre muitos que os Índios podem manipular
'
.
para assegurar sua sobreviv~ncia. Quanto maior o niirnero
destes
agentes, ele sugere, melhor para os Índios. A situação é p~or p~
ra a sociedade indígena ( e provavelmente para qualquer sociedade) quando existe somente uma agência autoritária controlando to
dos os aspectos de suas vidas. Em relação aos outros missioná
rios atualmente trabalhando em áreas indígenas, os missionários
do SIL interferem pouco, de urna maneira direta, na vida civil e
religiosa dos grupos".
Não se pode imputar ao professor Anthony Seeger, qualquer
vacilação na defesa dos Índios. Aliás condena a presença do SIL
atualmente no Bras i 1. Mas se deve criticar um certo .e qu.Ivoc o , Os.
índios dificilmente chegarão a "manipular" este pequeno exército
de manipuladores profissionais do SIL, New Tribes e congêneres .
Muito antes, precisam os Índios garantir e adquirir os instrumen
tos para a autodeterminação em seu território. No momento, o que
podemos é lutar, junto com os índios pela democratização do país
e da FUNAI. ;ais urgente é sem diivida a abertura do contato dos
índios com agentes não-autoritários, por exemp l o , com as forças
democráticas nacionais, não para que os manipulem, mas para que
a eles se aliem pela sua emancipação. A ação missionária destas
seitas milionárias, mais poderosas que os demais "agentes", du rante as Gltimas três d§cadas, não perm~te tratá-los como um si~
ples interlocutor. As comunidades indígenas organizam-se, aumen-
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taram seus amigos em nossa sociedade e não t~m porque tolerar
seus inimigos declarãd~s como intermediirios, aliãs demasiado
onerosos à sua cultura e dignidade humana.
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