
JOVEM ENFERMEIRA formada pela Escola de Enfermagem Maria Pia Matarazzo, Marina 
Lopes de Lima conheceu seu futuro marido, Orlando Villas Bôas, numa das passa-
gens dele por São Paulo. Convidada para uma curta estada no Xingu, as chuvas a re-
tiveram por mais tempo. Embora não soubesse, esse seria o início de uma história 
que a envolveria para sempre. Em entrevista à SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL , Marina 
contou essa experiência que resumimos nas páginas seguintes. 

Não é difícil obter dados biográficos dos irmãos Villas Bôas, onde nasceram, 
como era numerosa afamília a que pertenciam e como integraram a 
expedição Roncador-Xingu para exploração do Brasil Central. Mas a 
senhora aparece sempre de forma discreta, apesar de ser esposa do Orlando e 
ter partilhado com os irmãos a aventura de ajudar a construir o Parque 
Indígena do Xingu. Pode relatar um pouco de sua história pessoal? 
Marina: Eu nasci em Borborema, no interior de São Paulo, onde, há dois anos, 
recebi o título de cidadã. Quando os irmãos Villas Bôas chegaram ao Xingu, em 
1946, eu tinha 9 anos. No ano seguinte minha família mudou-se para São Paulo. 
Éramos 11 irmãos e, com a morte de um deles, ficamos 5 homens e 5 mulheres. 
Meu pai, Lázaro Lopes de Lima, foi um talentoso marceneiro. Fazia peças mara-
vilhosas de madeira. 

Fomos morar na Vila Carrão e só aos 10 anos comecei a ser alfabetizada. Borbore-
ma, na minha infância, era uma "coisinha de nada". Nem tinha escola disponível. 

Como escolha profissional, optei por enfermagem. Posso ter sido influenciada 
por meu avô materno, José Pedro Oliveira, um profundo conhecedor de ervas. 
Lembro-me dele atendendo as pessoas e recomendando erva-de-santa-maria, fe-
degoso, assa-peixe, cana-do-brejo e espinheira-santa, entre muitas outras ervas. 
Fiz minha formação na Escola de Enfermagem Maria Pia Matarazzo. Inicialmente 
trabalhei no Hospital Matarazzo [Hospital Umberto Primo, desativado em 1993]. 
Depois na Cruzada Pró-Infância e no Serviço Social de Menores pelo qual fui, por 
empréstimo, para o Xingu. 

Aqui aconteceu uma coisa engraçada. Eu havia sido recepcionista no consultó-
rio do dr. Murillo Villela, da Escola Paulista de Medicina (EPM) [atual Universida-
de Federal de São Paulo], amigo dos Villas Bôas. O consultório dele ficava na rua 
Benjamin Constant, no centro. Conheci o Orlando ali, porque o dr. Murillo aplica-
va injeções diárias nele. Num fim de semana, com o consultório fechado, ele me 
perguntou como resolveria a aplicação das injeções. "Se quiser, vá até a minha 
casa e resolvemos isso", respondi. Eu morava num apartamento na rua Asdrúbal 
do Nascimento, no centro. 

Isso foi em 1957. Éramos jovens. Eu tinha 20 anos e estava em início de carreira. 
Depois disso o Orlando não apareceu por um bom tempo. Mas um dia o dr. Murillo me 
ligou e disse: "Adivinhe quem está aqui?" e ele mesmo respondeu: "O Orlando e ele pei-
guntou por você". O dr. Murillo então me disse que, Orlando precisava de alguém na área 
de enfermagem, no Xingu, e perguntou se eu estava interessada na oportunidade. 

ENTREVISTA M A R I N A VILLAS BÔAS 
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Respondi que precisaria de 
uma semana para experimentar e 
dar uma resposta. Precisava ver se 
me acostumava. 

E aí começou o 
encontro de vocês, entre a 
senhora e o Orlando? 
Sim e não. O dr. Villela me contou 
que no dia em que foi à minha casa 
o Orlando havia levado um presen-
te no bolso: um vidro de perfume. 
Mas não teve coragem de me dar. 
Ficou um pouco encabulado. O Or-
lando era assim: falava muito, gos-
tava de conversar, mas, no fundo, 
era tímido. 

Então, com este convite a 
senhorafoi para o Xingu? 
Fui. Era para ficar uma semana, 
mas acabei ficando um mês. E este 
período foi suficiente para eu me 
apaixonar pelo Orlando. Só que 
ele não percebeu isso imediata-
mente (risos...). 

A senhora se entusiasmou 
tanto assim? 
O que aconteceu é que quando cheguei lá começou uma chuva 
que não parava mais. Durou um mês inteiro e com isso não 
pude sair antes. Na verdade, a chuva começou durante o voo, 
bastante agitado. Mas em lugar de me assustar, fiquei encanta-
da. Pensei: "Aqui posso ter experiências bem diferentes das que 
tenho na cidade". 

Viajávamos num avião militar, com bancos laterais. A tem-
pestade a certa altura fez com que perdêssemos o contato via 
rádio. Muita gente gritava a bordo e um padre que nos acompa-
nhava ficou apavorado. Para mim, sinceramente, não foi difícil. 
Encarei e descobri mais tarde que esse foi apenas o primeiro de 
uma sucessão de acontecimentos agradáveis. Foi a oportunida-
de de passar por experiências únicas. 

Depois de um mês retornei a São Paulo apenas para oficiali-
zar meu afastamento. Fiquei no Xingu de 1963 até 1975, e esse 
foi um tempo absolutamente maravilhoso. O Vilinha, o primei-
ro de meus dois filhos [Orlando Villas Bôas Filho, advogado e 
professor universitário], viveu quatro anos no Xingu, em meio 
às crianças indígenas, e só viemos para São Paulo quando ele 
atingiu a idade escolar. Em São Paulo eu fiquei cuidando de um 
escritório de apoio ao Xingu, que ficava na rua Capital Federal 
[bairro do Sumaré]. 

Essa foi uma época especial da minha vida. Com freqüência me 
vejo ainda chegando lá, com toda aquela beleza selvagem por todos 
os lados. O Xingu continua belíssimo, mas mudou muito durante 
todo esse tempo. Não havia o desmatamento que agora envolve o 
parque. Do alto, a bordo do avião, você voava sobre um imenso 
tapete verde, a floresta densa que parecia não ter fim... 

Marina Villas Bôas: "No passado voávamos sobre um tapete verde que se estendia em 
todas as direções. Parecia que o desmatamento seria impossível". 

A senhora tem essa longa vivência no Xingu, conhece e é 
conhecida por várias gerações de etnias xinguanas. E 
mantém-se sempre bem informada sobre as condições do 
Parque. Assim, como enxerga o futuro do Parque? E ele 
mudou muito mesmo, desde esses primeiros tempos. 
Para falar a verdade, e isso me custa, os índios estão protegidos 
no interior do parque. Mas estão sem saída, cada vez mais aper-
tados por todos os lados, pelas grandes fazendas e pelas cidades. 
O desmatamento, com conseqüências ambientais, já afeta todo 
o Parque e isso não deixa de ser preocupante. Mas devo confes-
sar também que isso não é novidade. Já nos anos 60, especial-
mente o Orlando, entre os Villas Bôas, prevenia sobre a necessi-
dade de termos preocupações ambientais no Xingu. Ele tinha 
uma visão ampla de ambientalista. Num de seus discursos, 
como paraninfo de estudantes da Universidade Federal de 
Minas Gerais em dezembro de 1972 [reproduzido no livro O 
Xingu dos Villas Bôas], isso fica muito claro. E naquele tempo, 
voávamos sobre um tapete verde que se estendia em todas as di-
reções. O desmatamento parecia ser impossível. 

Mas o Orlando enxergou tudo isso e tratou de preparar os 
índios para enfrentar essa situação, para que sofressem menos. 
Eles estão mesmo cercados por todos os lados, mas enfrentam a 
situação com luta e dignidade. Estão sendo apertados ao mesmo 
tempo que estão se posicionando. Não é porque sou mãe e esposa 
de Villas Bôas, mas o trabalho que foi feito lá também neste senti-
do deu aos índios as bases de que eles precisam para se defender 
hoje. Os visitantes do Parque, por exemplo, passavam por uma 
triagem, e os que estiveram lá deixaram um legado, um exemplo, A ut
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uma referência. É o caso, por 
exemplo, do jornalista e escri-
tor Antonio Callado, do antro-
pólogo Darcy Ribeiro e mesmo 
do rei Leopoldo III da Bélgica, 
que também se encantou pro-
fundamente com o Xingu. Os 
Villas Bôas tomaram todos 
esses cuidados ao filtrar conta-
tos desenfreados. Os que estive-
ram lá sempre deixaram contri-
buições positivas para os índios. 

E como a senhora enxerga a 
situação hoje, exatamente no 
cinqüentenário da criação 
do Parque? 
Neste momento eles ainda 
conservam a identidade, mas 
já não são tão fortes quanto 
nos primeiros tempos. As mu-
danças no Xingu ocorrem de 
forma dramática. Eles mantêm 
uma luta intensa para assegu-
rar sua integridade física, cul-
tural, espiritual. Uma luta 
longa e desafiadora. 

E essa resistência ainda está 
ligada a lideranças ma is 
antigas, que vivenciaram a 
experiência do contato, como 
ocorre com o Raoni, dos 
kayapó. Ou mesmo com 
Ariiaiw, dos yawatapiti, mais 
jovem, mas preparado desde o 
começo para atuar como líder 
IM defesa do Parque. 
É verdade. A resistência está 
muito ligada aos mais velhos e o 
Raoni é um deles. Já o Aritana 
teve muito contato com Cláudio e 
Orlando. Quando os Villas Bôas 
chegaram ao Xingu a etnia do Ari-
tana estava próxima do fim. Ela já não tinha uma aldeia própria e 10 
ou 12 deles viviam em aldeias distintas. No momento da morte do 
grande Aritana, avô do Aritana, eles já estavam dispersos. Então cria-
mos uma casa só para assistência a eles, com as poucas crianças 
tendo cuidados diários no Posto Leonardo. 

O Aritana foi muito bem preparado. Isolado mais de uma vez 
[na adolescência, como parte das preparações para se tornar 
um adulto, o que inclui alimentação diferenciada], foi muitas 
vezes campeão de luta, e isso fez dele um líder muito respeitado 
em todo o Xingu. O pai dele, o Kanato, e o tio, o Sariruá, partici-
param dessa formação. Os yawalapiti só foram recuperados ca-
sando-se com outras etnias. Isso foi estimulado pelos Villas 
Bôas e foi o que evitou seu desaparecimento. Então, os índios 
estão bem preparados, mas isso não será suficiente para impe-

"0 VIUNHA, 0 PRIMEIRO DOS MEUS 

DOIS FILHOS (ACIMA), VIVEU 

QUATRO ANOS NO XINGU EM MEIO 

A CRIANÇAS INDÍGENAS E SÓ 

VIEMOS PARA SÃO PAULO QUANDO 

ELE ATINGIU A IDADE ESCOLAR." 

dir que transformações profun-
das e preocupantes ocorram 
entre eles. O que exatamente 
vai ocorrer ao longo do tempo, 
no futuro, não podemos saber. 

A decisão do governo de 
construir a usina 
hidrelétrica de Belo Monte, 
alimentada pelo rio Xingu, 
ainda quefora dos limites do 
Parque, já em terras do Pará, 
pode impactar o Parque 
física e culturalmente, entre 
outros efeitos? 
A construção dessa usina se dá 
em nome de uma necessidade 
que não é dos índios. Tanto de 
dentro como de fora do Parque. 
Em minha opinião, se puder 
ser evitada, deveria ser. O aban-
dono dessa idéia evitaria um 
dano muito grande não apenas 
ao Xingu mas a toda a região, es-
tendendo-se pelo país e mesmo 
pelo planeta. Eu, a cada vez que 
me refiro a assuntos como esse, 
sou tomada de admiração pelos 
Villas Bôas. Nós somos uma fa-
mília à moda antiga ainda hoje. 
Quando os irmãos estavam vivos 
costumávamos sentar à mesa 
para as refeições e conversar 
muito. O Orlando, em particu-
lar, adorava conversar e falava 
muito. Eles previram inclusive 
a construção de hidrelétricas 
na região e trataram de preve-
nir os índios a resistir a essas 
iniciativas que ferem profunda-
mente as condições da terra 
onde eles vivem. 

Eu e o fotógrafo Renato Soares 
tivemos, rao início de nossa viagem nuiis recente ao Xingu, em 
1" de junho passado, um problema com os kayapó, na aldeia 
Piaraçu, que a senhora conhece bem, quase tia divisa entre o 
Mato Grosso e o Pará. Eles estavam muito agitados com a 
decisão de construção de Belo Monte e nos acusaram de ser 
agentes do consórcio construtor tentatulo convencer o Raoni, 
que se encontrou conosco naquela aldeia, a aderir ao projeto. 
Então, decidiram que iam nos matar. Foi uma situação bem 
tensa e difícil. 
E iriam mesmo, aquilo não foi cena e já aconteceu comigo em 1972. 
Eu havia ficado momentaneamente apenas no Posto Leonardo, 
que à época centralizava as operações em todo o Parque. Os irmãos 
Villas Bôas haviam se deslocado para fazer o contato com os kreen-
akarore, ou panará, conhecidos como "os índios gigantes". 
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Nesse intervalo chegou 
uma carga de vacinas e 
consegui um avião com o 
Francisco Brasileiro e o 
filho dele, João Araguaia, 
para levarmos o medica-
mento até a aldeia txucar-
ramãe [como os kayapó 
também são conhecidos] 
de Porori. Abri a caixa de 
vacinas e, antes de iniciar 
o trabalho, me dei conta 
de que não seria suficien-
te para todos. Então, 
decidi vacinar as crianças 
e os velhos, deixando os 
adultos para uma segun-
da fase, com a chegada de 
mais vacina. A reação 
deles, no entanto, foi sur-
preendente. Eles ficaram 
muito alvoroçados e o 
Raoni se aproximou de 
mim e disse: "Agora vamos 
matar você, porque sem 
vacina pra todo mundo, 
quem não tomou vai ficar 
com risco". Eu argumen-
tei que não poderia fazer 
nada. Simplesmente não 
havia vacina para todo mundo. Então perguntei ao Raoni: 
"Como vocês vão me matar, com machado ou com borduna?". 

Enquanto eles discutiam a situação eu me afastei e comecei a 
rezar. Era tudo o que eu poderia fazer. Eu estava sozinha com 
eles no meio do mato. Estava na mão deles. Rezei e implorei 
para que o avião pousasse logo. Quando o avião chegou havia 
muito papel atirado na pista de pouso e isso chamou a atenção 
do piloto. Eles ficavam atentos a qualquer detalhe, e esses papéis 
espalhados sugeriam que os índios pudessem ter me matado. 

Quando o avião pousou, eles se aproximaram e disseram que es-
tavam brincando. Mas eu sei que não estavam e o Raoni se lembra 
muito bem disso. Eles gostam dessa cena de intimidação e se perce-
bem que você está com medo é pior. Eles criam essa cena e podem 
te atacar a qualquer momento. Não sei de onde veio a calma que, 
naquele momento, tomou conta de mim. Você agiu corretamente 
ao interromper a cena quando eles criaram o "circo" no pátio da 
aldeia e começaram as ameaças. Elas vão num crescendo até que 
alguém faça o primeiro ataque e então os outros acompanham. 

Foi uma situação difícil, mas mesmo naquele momento 
entendi a situação. Eles haviam tido uma reunião de todas as 
aldeias do sul do Pará para discutir Belo Monte. Se matassem 
a mim e ao Renato, criariam unia repercussão na opinião 
pública que chamaria a atenção para ofato e assim 
conseguiriam, ao menos temporariamente, solapar os 
argumentos oficiais para construção da hidrelétrica. Claro 
que temi por nossas vidas, mas entendi que, estranhamente, 
eles não deixavam de ter razão. Tirariam duas vidas, mas 

Experiência com os kayapó:" Eu estava sozinha com eles no meio do mato. Estava nas mãos deles. Rezei e 
implorei para que o avião chegasse logo". 

salvariam outros milhares porque acreditam que a construção 
de Belo Monte, para eles, é o começo do fim. 

Compreendo perfeitamente seu ponto de vista e concordo com 
você. Na verdade, eles não deixam de ter razão. De alguma manei-
ra, por mais desconcertante que seja, estavam agindo em legítima 
defesa. Era a vida de duas pessoas contra a vida de alguns milhares 
deles. É muito estranho, mas absolutamente real. 

Na verdade, devo confessar que não apenas essa experiência, 
mas tudo o que observei ao longo das duas semanas dessa 
viagem, além das entrevistas com lideranças e outros 
representantes de etnias do Baixo, Médio e Alto Xingu, a idéia do 
"começo do fim" se consolidou para m im como uma 
inevitabilidade. Não estou dizendo que o Parque vá desaparecer. 
Provavelmente ele pode até ter sua área ampliada, mas 
especialmente com o comportamento dos jovens, a influência que 
chega defora, em muitos casos pela TV e internet e praticamente 
pelo cerco de fazendas e cidades, o Xingu será outra realidade. 
Creio que isso será muito acelerado pelo desaparecimento das 
lideranças mais velhas, entre elas Raoni, que teve a experiência 
de acompanhar a chegada do branco. 

Concordo inteiramente com seu ponto de vista. Você compreen-
deu claramente o que está acontecendo. Mas acho que a idéia do 
"começo do fim" é a imagem que se aplica para o futuro do Parque 
Indígena do Xingu. Não que ele vá desaparecer, dissolver-se fisica-
mente enquanto reserva. Mas ele desaparece a cada dia com a perda 
da história, dos costumes, do comportamento e das tradições. Num 
certo momento sobrará pouco mais que memórias do passado. RI A ut
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Text Box
Fonte: Scientific American Brasil Edição Especial,  n. 44, p. 36-39,  2011.




