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1. Introdução
Esse artigo é resultado do trabalho de Campo realizado para a disciplina
Identidade e Cultura (Bacharelado de Ciências e Humanidades – UFABC). O tema
escolhido perpassa a própria identidade do brasileiro, o qual desde a colonização
caracteriza-se miscigenado, infelizmente não enxergando, porém, de forma clara, as
várias vertentes históricas que dialogaram para formar as identidades brasileiras que são
conhecidas hoje. O tema central solicitou que passássemos por quilômetros de asfalto,
estradas de terra e um rio, foi a busca por conhecer todo o universo indígena: sua
cultura, seus costumes, crenças, tradições e peculiaridades, algo a ser observado,
embora após mais de 500 anos da colonização, ainda continuamente atual e pertinente à
nossa realidade.

Figura 1: Manchetes demonstram como o tema da cultura indígena continua relevante.

Escolhemos um verdadeiro desafio e com isso buscamos algo único e original,
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algo que pudesse tanto instigar um debate produtivo como fomentar uma reflexão
individual e, ao mesmo tempo, coletiva em cima da nossa relação social com os
primeiros donos das terras brasileira. Nosso trabalho de campo foi, de certa forma,
arriscado e audacioso, porém sustentado por até mesmo nossas dúvidas pessoais de
como seria conhecer a nação indígena, e nossa vontade de tornar mais visível o
cotidiano atual daqueles que já habitam e conhecem a paisagem brasileira muito antes
de nós. Foi uma coincidência bem-vinda e um tanto quanto agradável descobrir que a
cidade de Mongaguá, no litoral sul do estado de São Paulo, além de ser o local de
residência de um integrante --Richard-- abriga, também, três aldeias indígenas Guaranis.

Figura 2: Autores em visita a Aldeia em Mongaguá (SP).

3. A viagem
Por motivos de acessibilidade, a comunidade indígena escolhida foi a Aldeia
Aguapeú, localizada a aproximadamente 80 Km de São Bernardo do Campo. O acesso à
aldeia há anos atrás era providenciado pela Prefeitura de Mongaguá, que reconhecia a
comunidade como patrimônio histórico e cultural da cidade. Com a atual gestão, porém,
as relações entre prefeitura e aldeia se distanciaram, fazendo com que o acesso ao local
fique restrito a apenas pessoas autorizadas pelo cacique. Foi por isso, portanto, que o
integrante do grupo morador da cidade, Richard, procurou informações uma semana
antes do dia da visita, desde o Departamento de Turismo até a própria cede da
Administração Pública de Mongaguá. Mesmo assim, contudo, foram as mesmas
respostas obtidas: era preciso a autorização do cacique e, como a gestão da cidade não
mais mantinha relações com a comunidade indígena, a visita teria que ser feita por conta
própria. Esta foi a primeira dificuldade.
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Figura 4: Terminal Jabaquara.

Figura 3: Viagem de micro-onibus alugado.

Figura 5: Vista durante a viagem.

Foi realizada uma nova reunião com o grupo e a partir das ideias propostas, foi
resultado o seguinte trajeto:


Saída do Terminal Jabaquara em direção a Mongaguá, descida no Bairro Itaóca.



Saída do Bairro Itaóca por meio de um micro-ônibus alugado.

Foram realizadas pesquisas de alugueis de veículos que
nos levassem ao às proximidades da aldeia. A procura foi
por preços acessíveis, e o micro-ônibus que nos levou
ofereceu o serviço de ida e volta do local por R$80,00 reais.
Valor inicialmente dividido em seis, o que custou R$13,35
para cada integrante do grupo.
A viagem do Terminal Jabaquara a Mongaguá
Figura 6: Terminal Jabaquara.

também foi pela opção mais acessível. A Taxi-Van Peruíbe,

empresa que faz viagens de São Paulo ao litoral sul, foi a escolhida pelo grupo, o que
custou R$25,00 pelo trajeto.
Todo o custo de ida a partir do Jabaquara custou então R$38,35 para cada
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pessoa.

3.1. Partida
Às 8h45 saímos do Terminal
em direção ao ponto do Taxi-Van,
sem a presença, infelizmente, da sexta
integrante

Agnes

Vencato.

Onze
4

minutos depois, após encontrar uma
van disponível e contratar o serviço,
começamos nosso percurso de São
Paulo até Mongaguá. A viagem foi

Figura 7: Viagem de ônibus.

pela Rodovia Anchieta e com belas vistas da serra do mar e da engenharia das vias que
direcionam-se ao litoral. As paisagens eram admiráveis, no entanto, após 56 minutos,
tivemos de desembarcar no Bairro Itaóca. O micro-ônibus alugado já encontrava-se no
local, portanto a transição entre um veículo e outro durou menos de 5 minutos, tempo
levado também para Richard encontrar-se com sua mãe, presente no local, para apanhar
sua câmera que seria utilizada para registrar fotos da aldeia.
Do Bairro Itaóca à Aldeia Aguapeú foram precisos 20 minutos e às 10h34,
estávamos na frente do Rio Aguapeú.

4. Uma vez lá
A

Comunidade

Indígena

Aguapeú tem seu acesso restrito a
apenas a Avenida José Cesário Pereira
Filho, que se encontrava alagada pela
cheia do rio que fica em seu final, o
Rio Aguapeú (também conhecido
como

Rio

Bixoró).

É

preciso

atravessá-lo para entrar na Aldeia.

Figura 8: Acesso à comunidade, Av. José Cesário Pereira Filho.

Essa foi a nossa segunda dificuldade: Não tínhamos barco nem ninguém que podia nos
ajudar na travessia.
Por conta da cheia do rio, as casas tinham suas calçadas cheias de água e os
carros com suas rodas metade submersas não chegavam até o final da rua. Além disso,
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muitos insetos eram vistos e alguns mosquitos de início já nos picaram. Muitas árvores,
um céu bem limpo com poucas nuvens e a dimensão que era observada naquela
paisagem trouxe bastante contraste para o que os integrantes da equipe eram
acostumados a ver em uma cidade de
altos prédios e poucas áreas verdes.
Essa surpresa agradável, resultou em
uma maior diversidade de fotos das
paisagens que víamos: céu limpo,
árvores, um longo rio. O contato que
tínhamos naquele instante com toda a
Figura 9: Resultados da cheia do rio.

diversidade

natural

foi

um

dos

primeiros impactos a ser refletido mais
tarde.
O motorista do micro-ônibus, Ricardo, enquanto conversava com um morador,
conseguiu convencê-lo a nos levar para o outro lado do rio. Três integrantes - João,
Richard e Victória - se dispuseram a serem levados inicialmente, visto que a nossa
terceira dificuldade era a que mais nos deixava inseguros: o pedido de autorização ao
cacique para que pudéssemos realizar o trabalho de campo naquela comunidade.
Minutos depois, os três integrantes
já se situavam no outro lado do rio, e,
seguindo o que foi dito pelo morador,
começaram o trabalho de subida do morro
a fim de conseguir o contato com o
cacique. Mais tarde, as duas integrantes
Júlia e Juliana também foram direcionadas
ao local.

Figura 10: Travessia do rio.

4.1. O contato com os indígenas
A primeira tarefa que tínhamos que cumprir ao descer do barco era localizar o
cacique. O que sabíamos até então era que somente ele poderia autorizar ou não o nosso
trabalho de campo naquele local. Por essas razões ficamos restritos também na captura
de imagens do lugar até que recebêssemos o consentimento do cacique.
Os primeiros três integrantes a subir pelo caminho de terra daquele morro mata
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adentro levaram cerca de 10 minutos para encontrar o primeiro indício de pessoas no
local. Notamos algo que, à primeira vista, pareciam moradias (conhecemos mais tarde
que eram na verdade uma escola e um posto de saúde) e também duas pessoas sentadas
conversando.
A primeira a proporcionar contato conosco foi uma garota indígena que dizia ser
sobrinha do cacique. Segundo ela, teríamos que ir até sua casa, que localizava-se longe
de nós naquele momento. Alex, o garoto que conversava com ela (em Guarani), foi o
responsável por direcionar essa parte da equipe para onde queríamos.
Durante todo o trajeto naquele caminho, encontramos animais soltos,
observamos o leito do rio que por ora apareceu visível, vimos uma nascente de água
cristalina e algumas passagens de água que parecia provinda de nascentes mais altas. A
medida que andávamos, o contato com Alex tornava-se mais restrito. O garoto, que
mais tarde nos revelou ter 14 anos, respondia muito pouco às nossas perguntas - na
maioria das vezes eram respostas monossilábicas.

Figura 11: Travejo a pé pela montanha.

Pouco a pouco, durante todo o percurso, passamos por algumas moradias.
Entramos naquela comunidade com a intenção de estabelecer contatos com os
indígenas, mas as primeiras impressões deixaram claro que não seria uma tarefa fácil.
Enquanto observávamos os domicílios, os moradores aparentavam incomodados e
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tímidos, muitas vezes se escondendo por trás das portas.
Após minutos de caminhada, conseguimos chegar à residência do cacique. O
primeiro contato com o porta-voz da aldeia foi melhor do que o esperado por todos.
Dias antes da viagem foi elaborada uma autorização por dois integrantes do grupo
juntamente com a Professora Ana Maria Dietrich; documento com pedido de aprovação
da nossa presença para ser realizada toda a pesquisa. Ao apresentar o documento ao
cacique, realizamos um breve diálogo que, felizmente, resultou em uma resposta
7

positiva: podíamos seguir em frente com nosso trabalho de campo.

Figura 12: Cacique da aldeia.

Após o consentimento do representante da aldeia, conseguimos capturar
melhores imagens de todo o local, continuamos, porém, com certa dificuldade ao
registrar o comportamento dos moradores, principalmente das mulheres, as quais
pareciam mais caseiras que os homens.

4.2. A aldeia

Todo o espaço que passamos foi
registrado em fotos e vídeos. À primeira
vista, todas as construções pareciam bem
precárias,

notamos,

por

estar

bastante

explícito a nós, um possível descuido amplo
com a estética do local em que os moradores
Figura 13: Casa depredada na aldeia.

situavam-se. Nos espantamos com as paredes
semiacabadas de algumas casas, e até mesmo
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algumas outras depredadas, sem condições de alguém sequer dormir dentro; algumas
não tinham sequer teto.
Percorrendo o chão, em todo o momento ao nosso lado haviam espécies de
mangueiras que distribuía a água para todas as famílias. Algumas delas desembocavam
em baldes improvisados para a lavagem de roupas, outras iam para dentro das casas.
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Figura 14: Sacos de lixo espalhados pela floresta.

A energia elétrica era racionada por toda a aldeia. Em algumas partes as fiações
ficavam à altura dos nossos ombros. O curioso, depois explicado pelo cacique, foi uma
placa solar instalada entre um conjunto de casas. Observa-se aí uma maior integração
entre a sociedade pós-moderna e o
modo de vida e os costumes
tradicionais dos indígenas. Em
contrapartida, foi percebido a
ausência de postes de luz entre as
moradias, e dentro das casas a
maioria das lâmpadas estavam
Figura 15: Edificações da aldeia.

queimadas ou sujas, nos deixando

em dúvida se realmente a energia fornecida era de fato utilizada e se realmente fazia
diferença para eles a existência de eletricidade.
Outro ponto que nos fez alusão à sociedade pós-moderna foram as vestimentas.
As roupas que vestiam e até mesmo as que registramos nos varais não eram como, antes
de chegar lá, imaginávamos.
Por toda a aldeia não vimos nenhum indígena vestido diferente de nós. Os
mesmos padrões de camiseta e calças eram vistos. As crianças menores, de
aproximadamente 4 anos, enquanto brincavam em troncos de árvores caídos e corriam
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atrás dos cachorros e gatos dispersos pela comunidade, não usavam calçados e algumas
eram vistas seminuas, mas apenas as crianças pequenas. Os adolescentes e adultos
vestiam desde chinelos até calças jeans, ou seja, as roupas integralmente eram iguais às
nossas, dos mais novos aos mais velhos.
Dois pontos que eram de uso público também nos chamaram a atenção. Logo na
entrada da aldeia havia uma escola e um local que mais tarde foi nos informado ser o
posto de saúde. Ambos aparentemente mal cuidados, não muito diferente das moradias
das famílias. A escola abrigava alunos de ensino fundamental e ensinava as matérias
básicas, sobretudo o guarani e a língua portuguesa - banheiros e sala de aula tinham em
suas placas de identificação as escritas nas duas línguas. O que nos chocou também foi a
situação precária dos sanitários. Cada moradia tinha banheiros fora das casas,
construídos em alvenaria. Contrapondo a parte externa, que era bem estruturada com
paredes firmes e com bom acabamento, a parte interna era extremamente suja e
aparentemente inutilizável. Os vasos sanitários pareciam entupidos e em alguns haviam
pedras e galhos de árvores, ao nosso ver, impossível de ser utilizado.

Figura 16: Escritório na aldeia.

Localizados atrás dessas estruturas, se situava o orquidário da aldeia. Descrita
por um dos moradores do local, que nos guiou para a amostra das plantas, as orquídeas
plantadas ali tinham duas saídas - para a venda e para uma competição entre as outras
comunidades indígenas locais que também cultivam orquídeas. Verifica-se nesse último
ponto que alguns costumes ainda são preservados e a convivência com outra aldeia, para
eles, não gera nenhuma desavença até mesmo nessas espécies de competições.
Após aproximadamente duas horas de transições pelo território na aldeia, a
equipe se direcionou novamente à moradia do cacique, desta vez com o intuito de
entrevistá-lo para obter todas as informações necessárias da aldeia. Mais alguns minutos
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mata adentro, cachorros e gatos eram observados transitando, assim como galinhas nos
meios dos pés de mandioca.
Chegando na moradia do cacique, uma outra observação, já feita antes mas
agora concreta, foi o comportamento submisso da mulher. Para um local de melhor
acomodação de todos, fomos levados à casa do vice cacique, e lá havia uma mulher
indígena que, se não fossem as imagens de nossas câmeras, teria passado despercebida,
por sua dispersão instantânea do lugar em que íamos ficar.
10

Figura 17: Grupo reunido na aldeia.

Lá então, ao nos apresentarmos mais brandos, conhecemos o nome do cacique e
seu vice, Sérgio (Popyguá-sabedoria, em Guarani) e João (Miri-pequeno deus), e nos
sentamos atentos a conhecer mais afundo aquela realidade.

5. Relação entre os estudos de Stuart Hall, Baumann, Pierre Nora e a Aldeia
Indígena Aguapeú

Para Hall, as sociedades do final do século XX têm
sofrido uma mudança estrutural que se irradia nas
transformações das “paisagens culturais”, antes sólidas e
estáveis, como o gênero, a sexualidade, a etnia, a raça e a
nacionalidade. Tais transformações influenciam a formação
cultural

das

pessoas,

que

acabam

ficando

divididas

periodicamente entre os velhos e novos padrões. Na aldeia
Figura 18: Sociólogo Stuart Hall.

indígena, pudemos observar que enquanto os mais velhos
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tentam preservar a cultura herdada de seus descendentes, os mais novos possuem certa
flexibilidade para a cultura que presenciam na cidade, incorporando-a aos costumes da
aldeia. Não era difícil encontrar rádios
tocando

músicas

estrangeiras,

refrigerantes nas mesas dos moradores, e
jovens com celulares nas mãos. Grande
parte das moradias, a escola e o posto de
11

saúde foram construídos com a ajuda da
prefeitura e consequentemente com a
estrutura presente na cidade, contribuindo
para a interação entre essas duas culturas

Figura 19: Filha do Cacique segurando um celular.

divergentes.
Com relação aos estudos de Bauman,
Inicialmente, pode-se analisar a relação entre o
território ocupado e a identidade para os índios, onde
o foco principal é a luta pela terra. Antes da
conquista de território, essa relação é marcada pela
noção de território sem fronteiras. O índio era
nômade

e

sua

identidade

cultural

agrícola

caracterizava-se por um sistema de rotatividade do
Figura 20: Sociólogo Zygmunt Bauman.

espaço e equilíbrio ecológico natural. Com uma

demarcação do território, o índio concretiza sua identidade e se considera parte daquele
lugar. Na perspectiva de Bauman, há a existência de duas vertentes indenitárias no meio
indígena: “comunidades de vida” e “comunidades de destino”. A primeira se caracteriza
por comunidades que vivem juntas em ligação absoluta, se isolando dos demais povos.
Já a segunda se baseia em comunidades indígenas que são fundadas unicamente por
ideias ou por uma variedade de princípios. Então, para Bauman, a necessidade da
definição identidade somente surge do conceito de “comunidades de destino” (fundadas
por ideias), onde há uma visão ideológica e conteudista de identidade, a partir de uma
comparação com as “comunidades de vida”.
“É porque existem tantas dessas ideias e princípios em torno
dos quais se desenvolvem essas ‘comunidades de indivíduos que
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acreditam’ que é preciso comparar, fazer escolhas já feitas em outras
ocasiões, tentar conciliar demandas contraditórias e frequentemente
incompatíveis” (BAUMAN, 2005, p. 17).

Nora afirma que com a globalização, grande
quantidade de informação disponível e acessibilidade ao
conhecimento, o registro de memória se tornou cada vez
mais complicado, fazendo-se necessário a criação dos
chamados, de acordo com Nora, lugares de memória.
Relacionando os tais lugares com a aldeia indígena,
podemos classificar as aldeias como próprios lugares de
memória,

funcionando

como

registro

histórico

e

preservação cultural. De acordo com Nora, não há a
Figura 51: Historiador Pierre Nora.

defesa de que no tempo presente há uma ruptura total do

presente para com o seu passado, mas na verdade há um exame do passado no presente,
o passado sendo revisitado no presente. No entanto, um exame e uma revisitação que
acontece de acordo com as necessidades do próprio presente. Então, olhando para a
cultura indígena, podemos observar essa constante relação entre o passado e o que foi
preservado até o presente, mesmo que com influências do meio pós-moderno
urbanizado. A cultura indígena continua funcionando como lugar de memória, onde,
vivenciando-a, poderemos entender, até tirar certas conclusões a respeito de
acontecimentos históricos e a nossa origem cultural.

Culturas e a Aldeia Indígena
“O pressuposto de que não é possível separar cultura popular
e de elite de maneira fixa, congelada e polarizada, ganha cada vez
mais espaço na produção do conhecimento histórico, de modo que os
pesquisadores tem se convencido de que ambas as formas culturais se
comunicam e, sobretudo, são polissêmicas, mutantes, forjadas por
mediações, atualizadas e reatualizadas em cada contingência
histórica específica. ” (DOMINGUES, 2011, p.416).
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Relacionando a visão de Domingues com o povo indígena, podemos afirmar que
o conceito de cultura popular (folclore, costumes, comportamento) e cultura erudita
(arte clássica, realizada por letrados e com prestígio social) são complementares e não
vertentes opostas de um estudo cultural. Tal relação pode ser observada no cotidiano
peculiar dos indígenas. Tanto os costumes, as formas de subsistência, a religiosidade, o
artesanato, quanto à língua própria (Guarani) são formas de cultura que, de certa forma,
se modificaram ao longo dos anos, mas ainda preservam sua essência histórica no
13

mundo pós-moderno.

6. A volta
Quatro horas naquele espaço foram utilizadas para fazer todo o trabalho de
observação. A riqueza de belas imagens naturais, de nascentes d’água á grandes árvores,
contrastavam com o modo de vida simples e descuidado dos indígenas. As últimas notas
que tivemos foram os lixos jogados nos cantos dos locais, os montes de sacos pretos
jogados em um baixo relevo nos intrigaram. Por que ali estava poluído? Teria isso sido
herança da sociedade pós moderna também?
Descemos para o leito do rio com a mesma dúvida que tivemos ao chegar. Como
atravessaríamos para o outro lado? Felizmente encontramos Alex, o garoto indígena que
inicialmente nos conduziu até a casa do Cacique, e ele se dispôs a nos levar.
Após a travessia, o barco foi parado no começo da avenida, ainda alagada. Todos
tiveram que descer do barco com a água do rio alcançando os calcanhares. Contatamos
Ricardo, o motorista do micro-ônibus, para nos buscar naquele mesmo local que ele
havia nos deixado. Às 15h00 já estavam todos dentro do veículo em direção ao centro
de Mongaguá.
Como todos estavam cansados, foi
decidido ir de ônibus da empresa Breda, já
que o valor da viagem era o mesmo
(R$25,00)

e

não

tínhamos

mais

a

preocupação de chegar em um horário
determinado.
passagens

Após
e

a
a

compra
viagem

das
de

aproximadamente uma hora e meia, às

Figura 22: Viagem de volta no ônibus Breda.

18h00 o ônibus estacionava no terminal rodoviário Jabaquara.
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A partir de então, o grupo se separou. A volta para casa de Julia e Juliana foi de
metrô até a estação Guilhermina - Esperança, e João, Richard e Victória se dirigiram a
São Bernardo do Campo de trólebus. Passados mais uma hora e trinta minutos, às 19h30
todos estavam em suas casas.

7. Sensações do dia seguinte
O caminho até a tribo foi longo e difícil,
14

refletindo, no dia seguinte, dores nas pernas, costas,
reações alérgicas a picadas de mosquito e queimaduras
de sol. Durante a visita tivemos que andar muito, e
como não havia lugar para almoçar, todo o nosso
alimento estava nas mochilas (água, lanches, fruta,
refrigerante, salgados), além das câmeras fotográficas,
documentos e materiais para anotação. O peso era
grande, mas isso não nos afetou muito, à medida que o
cotidiano daquele povo ia cada vez mais despertando

Figura 23: Reação alérgia de picada
por mosquito durante a viagem.

interesse em todos os integrantes.
Baseados no inverno de São Paulo, fomos até lá com blusas de frio, calças e
calçados fechados. Quando chegamos em Mongaguá, percebemos que o tempo estava
quente e abafado, nos fazendo sentir muito calor durante todo o trajeto. Em resposta á
isso, bebemos muita água, nos causando, consequentemente, vontade de urinar. Os
banheiros das residências dos indígenas estavam, a nosso ver, sem condições adequadas
de uso, causando desconforto durante o retorno ao centro de Mongaguá.
Outro ponto importante durante
a volta pra casa, foi que, ao atravessar o
rio, descemos do barco e fomos
andando até o ponto de encontro com a
van. Na descida do barco, a água ainda
estava mais ou menos na altura do
joelho, encharcando os tênis e calças
que estávamos usando. Tudo secou no
Figura 24: Decida pelo rio a pé.

corpo mesmo, e percebemos os efeitos

disso na chegada a São Paulo. Na cidade a temperatura caiu muito, dando aquela
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sensação de “congelamento” nos pés. Em consequência disso, no dia seguinte, a maioria
dos integrantes iniciou um processo de resfriado.
Um dia após a experiência na tribo indígena, acredito que o que tiramos de mais
importante como lição de vida, além do cansaço, resfriado, reações alérgicas,
convivência e aprendizado, foram os questionamentos e reflexões sobre nossos
princípios e valores. Sabemos que viver na “cidade grande” não é tarefa fácil. Somos
motivamos pela rotina, trabalho, estudo, deveres, trânsito, muitas vezes buscando bens
materiais ou prestígio social, nos esquecendo das pequenas coisas que estão a nossa
volta. O contato diário e irrestrito com a natureza, a simplicidade da vestimenta, das
casas, meios de subsistência, nos fez perceber o quão fúteis são certas coisas que, no
meio urbanizado, consideramos necessário.

Fontes das imagens

Figuras 1 a 17, 19, 22 a 24: acervo do grupo.
Figura 18: http://www.independent.co.uk/news/obituaries/professor-stuart-hall-sociologist-andpioneer-in-the-field-of-cultural-studies-whose-work-explored-9120126.html

Figura 20: https://colunastortas.wordpress.com/2015/01/05/zygmunt-bauman-uma-biografia/
Figura 21: https://lyceecarnotparisenglish.wordpress.com/celebrities/
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