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etornar ao Xingu é mais que uma viagem no espaço. É 
também uma viagem no tempo, na realidade um mergu
lho no contínuo espaço-tempo, ainda que nem todo via
jante possa ter essa percepção. 

Desta vez vamos por terra até Canarana, cidade ao 
sul da reserva, a uns 100 km do Kuluene, onde se pega uma 
"voadeira", um barco com possante motor de popa, ou a balsa 
dos índios que desce mansamente o rio. 

O ideal seria a voadeira. A balsa é lenta para chegar até Piaraçu, 
aldeia onde temos encontro marcado com o cacique e pajé kayapó 
Raoni, quase na divisa entre Mato Grosso e Pará Nosso trabalho se 
inicia lá, numa conversa com o líder kayapó que resiste à construção 
da usina hidrelétrica de Belo Monte. Mas não temos mais que duas 
semanas, e o Parque soma uma área equivalente à da Bélgica. 

Em Canarana embarcamos num "Corisco" um pequeno mono-
motor. Vamos perder contato com as praias alvas do Xingu, especial
mente nos trechos em que o rio faz curvas fechadas e, na margem 
oposta ao movimento mais rápido das águas, forma essas praias 
brancas como o sal. Na terceira das viagens para a América, em 2 de 
agosto de 1498, quando descobriu a foz do Orinoco, Colombo pediu 
permissão ao papa para entrar no que pensou ser o Paraíso. Se nave
gasse pelas águas do Xingu o comandante dispensaria a formalidade, 
tomado pela beleza transcendente. 

O trabalho está em aberto, indefinido como a rede de rios que se 
estende sob as asas do monomotor, lampejado pelo sol como um pe
queno diamante alado. Já em Canarana sentimos a transformação. O 
ruído da metrópole ficou para trás e em algum momento, ainda no 
estado de São Paulo, a atmosfera havia mudado de cor. O ar é 
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translúcido, leve e fácil de respirar. Daí a vantagem de vir por terra, 
preparando o coração e a mente para um diálogo com outro mundo, 
diferente do universo cartesiano que fica cada vez mais para trás. 

Nossa tarefa, de alguma maneira, é aproximar esses mundos, 
estimulando um diálogo possível e necessário, mesmo sem qual
quer garantia de que isso possa vir a ocorrer. Universos paralelos, 
como os da cosmologia, talvez não sejam independentes entre si. 
Talvez a estrutura de cada um deles dependa de uma interação 
entre mundos. No caso a que nos referimos, não pela física, pelo 
comportamento exótico da mecânica quântica, ou da gravitação, 
mas por ação da antropologia comparada. 

Alguns fatos já estão evidentes nesta etapa da viagem, quando so
brevoamos fazendas a perder de vista, a caminho do Parque. Canara-
na mudou muito e não necessariamente para melhor. O hotel Tanga
rá, por exemplo, já não tem aviões estacionados a menos de dez 
metros da recepção. Por ali, agora, passa uma via ruidosa que interfe
re no sono de um hóspede logo ao amanhecer. Pior que isso: o antigo 
café da manhã, acompanhado de 15 tortas frescas e diferentes, prepa
radas sob supervisão da antiga proprietária, é parte do passado. 

A proprietária atual, simpática, diz que "os tempos são outros". O 
café não chega a ser ralo, mas não se compara ao de alguns anos. Uma 
perda injustificável, metáfora de uma época aparentemente sem sen
tido. O Tangará, na realidade, não existe mais. 

A representação da Fundação Nacional do índio (Funai) já não fica 
em Brasília, mas a umas poucas quadras do hotel. A burocracia, no en
tanto, não se alterou um milímetro. Talvez tenha ficado até mais com
pacta e pegajosa, se é que isso é possível. 

Temos um esboço do que pretendemos fazer, mas o trabalho, es
pecialmente o trabalho de campo, 
numa abordagem como essa - a come
moração dos 50 anos de criação do 
Parque -, se impõe por conta própria. 
Somos observadores da história. De
vemos manter os olhos bem abertos o 
tempo todo e registrar o que pudermos 
ver. Depois disso a história irá se 
compor naturalmente, como o leito do 
rio que avança no rumo que as águas 
definirem, com base na gravitação. 

Inicialmente pretendíamos, por 
exemplo, fazer um breve relato sobre 
a saga do coronel inglês Percy Faw-
cett que, em 1925, desapareceu no 
Xingu na companhia de seu primogê
nito, Jack Fawcett, e um amigo do 
rapaz, Raleigh Rimmell. Eles faziam 
uma busca mística pela cidade 
perdida que o coronel chamou de "Z". 
O que pode ter sobrado dele, ou dos 
dois rapazes, é o crânio que Orlando 
Villas Boas mostra ao lado. Mas nem 
isso é possível saber pela recusa da 
família do explorador em oferecer 
amostras para comparação de DNA. 

Mas a historia preferiu outros rumos. Não esperávamos por 
problemas com os kayapó, na aldeia Piaraçu, e foi uma sorte 
termos saído vivos de lá. 

Quanto a Belo Monte - a enorme hidrelétrica que começa a ser 
construída no leito do Xingu, já em terras do Pará -, aparentemente 
recuamos socialmente no tempo. Voltamos a uma época mais sumá
ria, de pragmatismo insensível à sorte dos povos da floresta, da pre
servação de culturas ancestrais e tesouros naturais. Belo Monte é um 
fantasma do governo dos generais e suas obras faraônicas, muitas 
delas abandonadas, como a Ferrovia do Aço, mesmo depois de literal
mente enterrarem investimentos. 

Belo Monte, neste momento, é o armagedon bíblico para os 
kayapó, daí a ameaça de Raoni de pegar em armas e retomar a guerra 
que suspendeu há décadas por conselho dos irmãos Villas Boas. Eles 
o advertiram desde o início para a ilimitada cobiça dos brancos. 

O mundo cartesiano, além dos limites da reserva, pouco se impor
ta com as do universo mágico de uma cultura mitológica, no interior 
do Parque. Como disse há mais de um século e meio o cacique Seattle 
em resposta à oferta da compra das terras de seu povo pelo governo 
americano, os brancos são estranhos que "vêm à noite e roubam da 
terra tudo quanto necessitam. A terra não é sua irmã, nem sua amiga, 
e depois de exauri-la eles vão embora". 

No Xingu, de certa maneira, a realidade é ainda mais complexa. 
Grupos de índios isolados - sem contato com outros grupos indíge
nas - não terão chance de serem ouvidos, se o governo se dispuser a 
construir a hidrelétrica que enfrenta resistências em muitas frentes. 
Mais uma vez eles terão seu destino marcado pela decisão indiferente 
ao fato de ocuparem aquelas terras desde tempos imemoriais. 

O homem branco, expressão que emergiu dos faroestes america
nos e se inseriu na cultura nacional como terminologia insuspeita, 
disputa uma corrida contra o tempo em relação a tudo que deseja 
fazer, e isso os índios não podem compreender. 

A febre de posse e dominação dos brancos os deixa cegos 
para compreender esse delírio. 

Mas essa é uma questão sobre a qual eles se recusam a pensar. 

Ulisses Capozzol i é editor da SCIENTIFIC AMERICAN BRASIL. 
Renato Soares, fotógrafo especializado em imagens indígenas, é 
diretor da Imagens do Brasil 
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Text Box
Fonte: Scientific American Brasil Edição Especial Xingu 50 anos, , n. 44, p. 6-9,  2011.




