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Prefácio
Você está nesse momento diante de uma riqueza incomensurável, este livro
aborda questões como memória, mitologia, luta por modos de vida e território
tradicionais, entre muitas outras, de uma forma extremamente original e instigante.
Para contar a história de um povo indígena no nordeste brasileiro, os Tupinambá,
optou-se por expor não uma narrativa linear, objetiva e cronológica, nem
procurou-se provas textuais de um passado remoto e muito menos eliminar todas
as contradições entre diferentes perspectivas com o objetivo de descortinar a
“verdadeira verdade”. Métodos clássicos de uma visão bastante restritiva da
produção da história que reivindica para si o único meio de se entrar em contato,
de fato, com o verídico e assim desconsidera ou relega a um plano inferior todas as
outras maneiras de se narrar o mundo e o passado. Na contramão dessa visão, o
que se faz nesse livro é apresentar um conjunto de relatos e contos encarnados
naqueles que, no presente, mais vivenciaram o território tupinambá. Uma forma
de manifestar e entoar a vida na terra Tupinambá através do contato quase que
direto com os anciões. Uma produção da história a partir de encontros que
atravessam transversalmente passado, presente e futuro. Narrativas que muitas
vezes se contradizem e que não são totalmente precisas em termos de datas e nem
de cronologia, o que não significa de forma alguma que estes relatos e contos sejam
falsos ou incoerentes, somente significa que eles não estão preocupados em
apresentar a “verdadeira verdade”, ou seja, uma única verdade. São narrativas
prenhes de múltiplos sentidos, narrativas que comportam - e nos apresentam - a
possibilidade de haverem muitas verdades e diferentes maneiras de acessá-las. Uma
das riquezas deste livro reside, exatamente, no fato de que ele nos mostra que para
que se possa lançar-se no mundo e na terra Tupinambá faz-se necessário despir-se de
preconceitos e verdades rígidas e absolutas. O encontro proposto pelo livro só
pode efetuar-se na abertura para o contato com o outro, outros vocês mas
principalmente outros eu(s). Trata-se, em suma, para que se possa vivenciar
plenamente a experiência do encontro, associados aos anciões Tupinambá,
criarmos outras orelhas, outros olhos e, assim, produzir outros e novos mundos

que vislumbrem as possibilidades de vivermos melhor com as diferenças. que
vislumbrem as possibilidades de vivermos melhor com as diferenças.
Pode-se afirmar, sem receios, que até muito recentemente prevaleceu no
ideário nacional uma visão de que a grande maioria dos povos indígenas do
nordeste ou haviam sido extintos ou assimilados irreversivelmente pela cultura dos
colonizadores. Essa visão foi corroborada e, largamente, produzida por
determinadas maneiras de se produzir conhecimento científico, em especial
história e antropologia. Não nos deteremos especificamente nessa questão, apesar
de sua importância. Nos interessa em particular apresentar aqui que se,
recentemente, a visão sobre os indígenas do nordeste mudou, foi, em grande
medida, por conta da luta dos próprios indígenas que enquanto movimento
político começaram a serem os narradores de sua própria história, ou ao menos
participarem dos processos e dos resultados do conhecimento gerados sobre eles.
Este livro certamente se encontra na esteira desse movimento, uma importante
contribuição no sentido de apresentar o passado Tupinambá pelo ponto de vista de
quem vivencia ele, mas também apresentar e transformar o presente,
manifestando, dessa maneira, os desejos para o futuro. Nesse sentido, os contos
aqui reunidos não são somente uma documentação escrita de mitos e relatos
tradicionalmente reproduzidos pela oralidade, são também uma fertilização dos
terrenos de luta desse povo por seus direitos, que estão sendo, ainda hoje,
extremamente negligenciados e negados. Durante o período de confecção desse
livro, o povo Tupinambá viu seu território ser invadido pelas forças armadas
brasileiras, os Tupinambá sofrem diversos processos judiciais que criminalizam
suas atividades, há nesse exato momento caciques presos por lutarem pelos direitos
de seu povo, recentemente carros escolares sofreram ataques com armas de fogo
por parte de milícias contratadas por fazendeiros locais, casas foram incendiadas,
entre muitos outros absurdos e injúrias que os Tupinambá vêm sofrendo – e
muito.
Contudo, mesmo diante de todas essas perseguições e do massacre desse
povo a luta pelo território e cultura Tupinambá segue, sendo este livro uma das
provas disso. A terra que um dia foi calada à força e que até hoje tentam calá-la,
hoje se expressa potentemente na luta pela demarcação do território, essencial para
a (re)produção da cultura e do mundo indígena Tupinambá.
Bruno Tarin
(Doutorando em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro)
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Introdução
Muitos foram os fatos decorridos em mais de 500 anos para que houvesse
uma ruptura no modo de vida deste povo Indígena, que vem há muito lutando para
sobreviver e manter viva a sua cultura.
“Anciões em Contos e Encontros” colhe os frutos de todo um empenho na
busca por registrar histórias e contos, dos Anciões da Terra Indígena Tupinambá de
Olivença. A transmissão destes relatos, histórias, contos e mitologias objetiva
difundir este legado para que a geração atual possa salvaguardá-las para as atuais e
futuras gerações de índios e não índios. Histórias, que um dia ficaram apenas na
memória de alguns, hoje passam a se tornar heranças das novas gerações.
Este livro conta com a colaboração de 14 Anciões de diferentes comunidades
da Aldeia Tupinambá de Olivença, totalizando 32 Contos/Histórias selecionados.
Estes relatos foram escritos propositadamente e insistentemente com a ortografia
em linguagem popular e nativa deste povo, a fim de preservar as características da
fala e da Cultura da Transmissão oral.
Este livro foi construído a partir do uso do software livre / Linux (Scribus,
Gimp e Inkscape). Utilizamos o software livre por acreditamos na generosidade
intelectual, onde ninguém detém o conhecimento e onde toda a sabedoria é livre e
coletiva. Sendo assim, esta liberdade de expressão, através da apropriação critica
das tecnologias e suas linguagens, estão simbolizadas em todo o processo da
construção deste livro. Acreditamos que através do uso destas ferramentas, damos
maior sentido à luta deste povo, desta Aldeia. Que a muito lutam por manter de
forma sábia a resistência dessas memórias vivas, para que nos dias atuais
pudéssemos ter a autonomia de compartilhar estes relatos sem temer represálias.
Esta obra está organizada em duas partes: a primeira é composta pelos
capítulos de cada ancião, com suas apresentações e narrativas; a segunda parte,
chamada de "Adicional", oferece informações complementares, como: orações
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tradicionais, textos e mapa. Um agrupamento de itens que visam reconhecer
melhor o contexto de vida e história deste povo.
Esses esforços resultaram na construção de um livro colaborativo, coletivo,
livre, aberto, de muito trabalho, porém, recompensador. Apresentamos este livro
com a esperança de que aquilo que captamos inspire os mais jovens da Aldeia e os
não indígenas, e que estes, por sua vez, tenham o mesmo compromisso com a
preservação da memória voltada para a sustentabilidade cultural de seu povo.
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DOMINGÃO

...NOSSOS ANTEPASSADOS, SEMPRE NOS
DISSERAM QUE ESTE TERRITÓRIO É
NOSSO!

Domingão, Liderança e morador da comunidade do Acuípe do Meio I.
Depois de uma noite de ritual, pela manhã, fomos encontrar Domingão em sua
comunidade. Assim que chegamos na Aldeia, vimos os parentes e as roças que
rodeavam as casas. Uma grande diversidade de alimentos existia na área e, ao redor,
havia curumins brincando por toda parte. Foram com essas boas-vindas que
encontramos o ancião. Por meio da oralidade, Domingão nos contou sobre as idas
e vindas à Brasília e o processo de demarcação. No decorrer de todo o encontro,
foram aparecendo os contos que ainda vivem na memória do povo.

A Mula de Palha

M

eus antepassados, meus avós, meus bisavós, sempre nos disseram
que este território é nosso e que estas terras sempre foram terras
indígenas. Antigamente aqui tudo era mata. Estas estradas de
rodagem não existiam. Naquela época, não tinha carro. Eram
apenas estradinhas para as pessoas e para os animais. A gente conduzia nossas
mercadorias no lombo dos burros ou jegues.
Nessas estradas, nas "encruzilhadas", existiam muitos pés de Gameleira e
Juerama, que hoje só se encontram lá dentro da mata. Ali a gente via muitas
coisas, muitas "visagens". Algumas vezes fui enganado pela “Caipora”, a mãe do
mato. Cheguei um dia até ver ela.
Tinha também a Mula de Palha, que era um animal, uma mula mesmo, era
toda selada e corria pelo mato aí fora. Só ouvia a "zoada" que ela fazia. Certa vez
eu vi ela. Eu ainda era menino.
Estava na casa de meu avô Bernardo Gomes. Ele sempre via. Ele sabia
quando era tempo e noite da Mula passar. Em uma noite de lua cheia, de lua clara,
meu avô me disse: - Tá no tempo da Mula passar por aqui! Dali a pouco, só ouvimos
o barulho dela trotando pelo mato... Meu avô disse: - Olha lá. Ela deve estar vindo
por aqui agora.. . Ele mandou eu entrar para dentro de casa, mas eu pequeno, fiquei
olhando pela fresta da porta e pelo buraco da parede. Daqui a pouco, quando
penso que não, lá estava ela e uma outra correndo pelo mato! Foi assustador!
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Olivença nossa Aldeia Mãe

A

gente trabalhava onde queria, dormia onde queria.... Quando era fim
de semana ou no tempo de festa, todo mundo ia para Olivença.
Quando tinha a festa da Bandeira, todo mundo ia pra lá, essa festa era
nossa, não tinha os brancos no meio.
A festa da Bandeira era diferente do que é hoje. Antes tinha o festeiro que era
quem tomava conta da festa. Era o meu tio, o Virgílio. Antigamente juntava um
grupo de parentes e entravam aqui para dentro da mata dançando e cantando.
Íamos pra Sapucaeira, pro Santana, rodeava e ia pro Mamão, passava por aqui no
Acuípe e chegava a Olivença naquela alegria! Lá todo mundo fazia suas novenas,
brincava Reis, dançava, cantava, bebia e comia tudo à vontade até de manhã. Não
tinha problemas... Depois, todo mundo arrumava os seus “Cacaios” e ia embora.
Mas tinha uma coisa, todos tinham que ir, não ficava ninguém para trás e
quem não fosse, depois chegava a Olivença corrido. Aqui era cheio de "visagem", o
parente tinha que ir, se não.... Antigamente tinha um parente que era todo
ignorante, era bravão. Certa vez, ele falou que não ia para a festa. Ele então
resolveu ficar. Quando foi de noite, ele teve uma visagem. O velhão teve que sair
correndo e foi a Olivença, quando ele chegou lá, ele tava todo assombrado. Aí o
outro parente disse: - Falei que era pra você vir? Se não veio por bem, veio por mal!...
Antigamente em Olivença as casas eram de Taipa, cobertas de cana, maribu, borra
de piaçava e pindoba.
Então Olivença é assim, nossa Aldeia Mãe!!! Era lá que todos se encontravam!!!
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Saudosos Guerreiros

F

oram meus avós que me contaram a história do finado Duca Liberato.
Era um homem guerreiro assim como o Caboclo Marcelino. Naquela
época, poucas pessoas moravam por aqui. Nossas terras estavam sendo
tomadas pelos brancos. Eles sempre disseram que um dia estas terras
iriam voltar para nossas mãos, mas que isso ia ser com muita luta e que talvez
tivesse até derramamento de sangue. Era o que eles temiam... Mas a gente não quer
isso que aconteceu com o parente Caboclo Marcelino, que foi massacrado e
torturado. Antes de Marcelino, teve também o Coronel Nonato que tomava conta
de Olivença.
A revolta do Caboclo Marcelino aconteceu porque ele lutava por seu
território e não aceitava o homem branco entrar nas nossas terras, pois ele sabia
que mais tarde ia ser tudo mais difícil, como foi! E por isso aconteceu o Massacre
no Cururupe, onde mataram muitos parentes. Quando os brancos dominaram
Marcelino, eles começaram a entrar nas nossas terras e nós fomos obrigados a
conviver com a presença deles. Aí é que começou tudo....
Na revolta de Marcelino, quando nosso governo estava na mão de Mem de
Sá, eles colocaram uma tropa de policiais aqui para dentro de nossas terras,
chefiada pelo tenente Doradinho. Por onde eles iam andando, eles iam acabando
com tudo. Chegavam às casas das pessoas e faziam bagunça. Se tivesse panela no
fogo, eles viravam tudo no chão. Isso porque os policiais estavam atrás de
Marcelino. Mas toda vez que Marcelino sentia a presença deles ou os via,
Marcelino corria pelo mato adentro.
Quando os policiais chegaram aqui perto, na casa de Duca Liberato, que era
também um índio guerreiro, que não tinha medo de nada, pegaram o caboclo
Duca e perguntaram onde estava Marcelino. O parente então disse que não sabia, o
que era mentira. Mas disse que não sabia para proteger o parente. Todos sempre
falavam que não sabiam onde estava Marcelino. Os Policiais queriam forçar o
16

o velho a falar, mas ele continuava a dizer que nada sabia. Então, pegaram o velho
Duca e começaram a judiar dele. Amarram ele e, com um punhal, começaram a
arrancar as unhas dele na raça, no cru! Duca então dizia que poderia arrancar
tudo, mas que de nada ele sabia.... Os policiais saíram da casa de Duca Liberato
atirando para todos os lados, chegaram em um pé de Jaca, que ainda existe, e lá
atiraram novamente... Depois subiram, passaram na casa de meu avô que lá estava
junto de minha avó. Ela fazia comida para Marcelino, mas ninguém sabia... Nesse
dia, ela estava cozinhando caranguejo para levar pra ele. Mas minha avó e
Marcelino tinham um código, que era o assobio, para avisar que ela estava
chegando e ele respondia se ela poderia subir, também com o assobio. Então,
naquele dia que a polícia chegou na casa de meus avós, eles perguntaram para
quem era aquela comida toda, já que só tinha meus avós em casa. Aí eles
perguntaram: - Esta comida, você está levando para Marcelino? Você agora vai ter que
dizer onde ele está! Que essa comida é para Marcelino que eu sei! Então, ela junto de
meu avô, os policiais e o caldeirão na mão, caminhou até um lugar próximo onde
Marcelino ficava. Um lugar onde Marcelino pudesse ver eles e que desse tempo do
Marcelino correr. Quando Marcelino viu ela com os policiais, ele correu e os
policiais começaram a atirar, mas ele conseguiu escapar mais uma vez. Foi quando
Marcelino resolveu se esconder na Serra do Padeiro. Não passou muito tempo,
Marcelino resolveu se entregar. A perseguição que faziam com ele era tanta que ele
não aguentou. Ele estava vendo muitos parentes sofrerem também com ameaças e
torturas, foi por isso que ele se entregou. Naquele tempo tudo era difícil, era
muito sofrimento.
Meu Avô morreu com 70 e poucos anos, meu Pai com 78, eu sempre contei nossas
histórias que vivi e que escutei de meus antepassados. Aqui sempre foi terra nossa. Neste
lugar, sofremos muitos massacres e continuamos a sofrer. Nosso governo não quer nos
dar o que é nosso por direito, mas vamos continuar lutando! A gente nunca vai desistir
de lutar por aquilo que é nosso, que foi deixado para nos. Eu acho que nosso governo
hoje, nossa presidenta, juntamente com nossos governantes, tem que saber que toda
nossa história já foi contada. Fizemos muitas entrevistas, então está tudo na mão de
quem quiser saber. Eles não dão nossas terras porque eles não querem. Mas eu sei que
um dia, eles vão abrir seus corações e vão nos dar nossa terra. Porque aqui estão nossas
histórias, nossa cultura, histórias que comprovam que estas terras são nossas. Nós não
queremos o Brasil todo. Queremos só aquilo que nossos antepassados nos deixaram.
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NIVALDA

...QUEREM NOS COLOCAR PARA FORA
NOVAMENTE!

Nivalda Amaral de Jesus (Amotará), de 81 anos, liderança do Povo Tupinambá.
Mãe da Cacique, Valdelice Amaral de Jesus (Jamopoty), Nivalda é uma grande
incentivadora entre todas as gerações da Aldeia. Na década de 1990, junto a
Pastoral da Criança, começou um trabalho visitando os parentes nas comunidades,
a fim de garantir a continuidade da história do povo. Foi a última indígena a ver o
Manto Sagrado do Povo em SP, o Manto de pena de Guara. O Manto foi retirado
do povo no século XVII pelos europeus e nunca mais voltou ao Território
Tupinambá.

A Parteira

A

ntigamente a gente não tinha maternidade. Eu mesma tive todos os
meus filhos em casa. A única que nasceu na maternidade veio com
deficiência. Ajudei muitas pessoas a nascerem aqui na Aldeia.

Antes da mulher parir, mando fazer um banho de sete folhas de manga,
daquelas que estão no chão, que já caíram. A grávida tem que beber três goles
também!
Com essa bebida, se a dor for de parir, a grávida pare logo, se não ela vai
relaxar e dormir a noite toda.
Na hora de parir, peço a grávida que diga: Minha Santa Margarida, não tô

prenha e nem parida. Vós me põe a mão, minha Santa Margarida, me bote na cama
da parida, com os poderes de Deus e da Virgem Maria. Amém!

Muitas vezes, eu nem terminava de dizer Amém, a placenta já saía!
Eu só dava massagem na barriga da gravida para o bebê se posicionar para
sair e ia falando as coisas...
Tenho muitas histórias diferentes para contar, muitos partos fiz nesta terra!
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Brincadeira de Roda e o extermínio do povo

S

er Tupinambá é estar na resistência de ser índio Tupinambá nos dias de
hoje. Antigamente a gente não procurava roupa para se vestir descente.
Vivíamos tudo por aí à vontade, não ligava para os outros. Tomávamos
banho todos juntos, brincávamos de roda, outros contavam histórias, não
tínhamos maldade de nada. Às vezes, minha avó chegava e dizia: - Hoje é dia de
contar histórias, vocês vão brincar de roda e os anciãos vão contar histórias. Sei que de
lá as crianças só viam os mais velhos rindo muito, se divertindo em suas prosas!
Vovó morreu com 95 anos, ela gostava de contar muitas histórias para nós.
Foi ela quem nos criou. Ela contou que um dia chegou um povo aqui em nossas
terras e nos viu todos vestidos de Bugariana, que era um tecido transparente e fino.
Eles foram a Salvador e quando voltaram chegaram com dois caminhões cheios de
roupas para distribuir para o povo. Os índios aqui ficaram tão prosa que saíram se
vestindo com as roupas que haviam ganhado. Mas com oito dias que se passaram,
todo mundo estava doente, de cama e com febre. A doença da Varíola pegou nosso

povo, muita gente morreu! Quase terminou os índios tudo aqui de Olivença! Eu
acredito que eles trouxeram as roupas de propósito para matar os índios.
Mem de Sá, mesmo, uma vez fez uma aposta com os índios. Índio do litoral
não morre afogado, mas essa era a aposta. Eles se jogaram no mar para ganhar a

aposta e quando chegaram ao Cururupe, Mem de Sá que tinha trazido os
pistoleiros, deu ordem para matar os índios. Quando eles colocavam a cabeça para
fora do mar para poder respirar, só escutava os tiros. Muitos índios foram mortos.
O rio foi tingido de sangue. Depois eles foram pegando os corpos e estendendo na
areia da praia. Mem de Sá passava por cima dos corpos rindo e dizia: Índio não
queria terra? então, agora tá tomando a terra! E este massacre ganhou o nome de
Massacre do Rio Cururupe. Depois de tudo que Mem de Sá já tinha feito, ele e os
pistoleiros voltaram para Olivença, e aqui como só tinha casa de taipa e palha. Ele
mandou tacar fogo em tudo. No final ainda disse: - Pronto, agora Olivença está
extinta!
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Os índios correram para as roças, mas não demorou muito para eles
começarem a tirar de nós nossas roças também. Eles chegavam e pediam o
documento das terras que os índios estavam. Como índio nunca teve documento
de nada, eles tomavam as terras na força!
E agora, o governo como não dá a Demarcação de nossas terras, querem nos colocar
para fora novamente!

A Pedra do meu Bisavô

E

ssa pedra que esta aqui em frente de minha casa, quem trouxe foi meu
Bisavô. Naquela época, eles queriam consertar a Igreja, a Nossa
Senhora da Escada. Voinha contou pra gente que naquela época quem
não fazia o que os padres mandavam, eles eram castigados e, se
continuasse a não obedecer, pegava o filho ou neto e castigava para fazer o parente
trabalhar pra eles. Aí meu bisavô foi na praia, com alguns parentes, buscar pedras
grandes para a Igreja. Durante o dia inteiro eles pegaram pedras e levaram para lá.
Uma dessas pedras aqui ficou, foi a última que ele trouxe. Aqui chegou e aí está até
hoje.
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A Passagem da Igreja

A

Igreja Católica era o único órgão que tinha poder aqui. Não existia
essas outras religiões que têm hoje. Muitas "passagens" da nossa
história aconteceu dentro da Igreja Nossa Senhora da Escada, mas,
na minha época, a igreja fazia um papel muito importante. Eles
ajudavam os coronéis sim, mas também protegiam os parentes, porque a maioria
dos índios aqui eram católicos. A gente que sempre organizava as festas
tradicionais, puxada do mastro, o terno de reis, bumba meu boi, quermesse...
Infelizmente tinha outro poder que controlava todos que aqui vinha trabalhar.
Muitos padres mesmo ganharam terras aqui na época das “terras devolutas”, onde
o governo começou dar às pessoas que prestavam serviços, e a igreja passou muitas
informações naquela época. Informações nossas! Hoje isso não acontece mais
porque o político está em todos os lugares e não precisa da igreja para fazer isso.
Não é da minha época, mas voinha me contava sobre uma passagem que
tinha atrás da imagem de Jesus Cristo na igreja. Eu nunca vi, mas quando eles
foram reformar a capela para fazer a igreja muitos e muitos anos atrás. Tinha um
pé de Gameleira que quando foram tirando suas raízes, uma delas formou um
túnel que saia lá na pracinha da praia dos milagres, onde existia um rio que era
conhecido pela água milagrosa. Mas isso ninguém, eu acho, tem como provar,
porque a igreja escondeu durante muitos anos e com certeza hoje não existe mais
esse caminho que foi feito para fugir se caso acontecesse alguma invasão.
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A Tradição Proibida

V

ixi, nessa época eles tinham prendido a maior liderança nossa,
Marcelino, que se entregou para não ver seus parentes serem mais
torturados. Imagina se nós ia poder fazer o ritual por aqui na praça,
num tempo onde o coronel era tudo aqui: Delegado, juiz, professor...
Naquele tempo, nós não podíamos falar a língua materna, se pintar ou fazer o
"Poranci". Se acontecesse alguma dessas práticas, tinha repressão. Mas tinha
parente que ainda falava o tupi. Eu mesmo via os parentes das comunidades como
falavam arrastado, que os coronéis, nem entendiam e ficavam ainda "casuando" do
jeito que os parentes falava. Eu já vi parente apanhar porque, depois de beber
bastante cachaça, falar em tupi e o delegado na época prender ele e dar um surra
que no outro dia ele estava cheio de marcas de chicote.
Já na década de 1990, eu mesma vi as nossas práticas se fortalecerem depois
destes acontecidos. Foi quando os parentes se levantaram para reivindicar a nossa
terra tradicional e lutarem por nossa Cultura e Identidade.
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AMARAL

...ATÉ OS JESUÍTAS SE REFERIAM AO
LUGAR O CHAMADO DE ALDEIA DE
OLIVENÇA!

Chegamos à Aldeia Itapuã para fazer uma visita à cacique Valdelice – Jamopoty.
Ao lado dela, encontrava-se o Sr Amaral, menbro do Conselho de Anciões e
Liderança da Aldeia. Ele estava contando como era aquela região na sua infância e,
assim, entramos em histórias de quem a vive há mais de 50 anos no território.

A Igreja

A

qui nós temos muitas histórias. Histórias de lutas e muitas histórias
bonitas também. Minha avó contava muitas coisas. Certa vez, me
contou que namorou caboblo Marcelino. Mas como ele era muito
valente, minha bisavó proibiu o namoro.
Desde aquela época, Olivença é considerada nossa Aldeia Mãe. A Igreja
Católica chegou aqui com os jesuítas querendo catequisar o nosso povo.
Resolveram construir uma igreja na praça. A Igreja de Nossa Senhora da Escada.
Até os jesuítas se referiam ao lugar o chamando de “Aldeia de Olivença”, isso
porque o povo que vivia no lugar eramos nós, os índigenas.
Minha avó contava também que ela era mocinha na época quando chegou um
grupo lá em Olivença e pegaram uns seis homens e jogaram dentro daquela igreja e
lá foram trancados e torturados até a morte. Não se sabia o porque fizeram isso. De
perto se ouvia os gritos de socorro, os homens pediam por suas vidas, mas
ninguém podia fazer nada, se não seriam mortos também. Um deles tentou escapar
e abraçou a mulher que estava junto de minha avó. Aí o homem disse para ela que,
se ela não soltasse o índio, ela seria morta também. Depois só se ouviu os gritos de
dentro da igreja. Aqueles homens foram mortos e ali ficaram!
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O Velório

N

aquele tempo, os velórios não eram como hoje em dia. Quando
uma pessoa morria, os antigos tocavam o “Buso”, que era para
avisar da morte da pessoa.

No velório, a gente ficava a noite toda, comendo, tomando uma cachacinha,
"proseando", uns choravam para lá, outros para cá, outros rezavam a noite toda.
Ficávamos lembrando a vida do finado e quando chegava de manhã, só comia
quem ia levar o caixão. Tinha essa, viu!!!
O único cemitério sempre foi o de Olivença, que fica perto da igreja. Quem
não enterrava nas próprias roças, eram levados para o cemitério, aí a história era
maior. Porque, para chegar lá, vínhamos da praia seguindo o caminho para
Olivença, mas quando lá chegava, no pé da ladeira e o povo olhava lá para cima,
eles diziam que o caixão pesava... Existia o conto que, quando chegava a Olivença,
o caixão pesava e diziam que era porque o morto não queria ir para o cemitério.
Não queria ser enterrado... Mas não era nada disso. Era tudo por causa da ladeira
(risos).
Quando acontecia então de dizerem que o morto estava pesando porque não
queria ser enterrado, aí alguém pegava um galho de Goiaba e batia, batia, batia no
caixão. Aí o caixão ficava mais leve! Mas aí tinha outra coisa. Cê sabe que não pode
parar na beira da estrada com caixão, né? Tem os lugares certos pra parar para fazer a
troca das pessoas que carregam o caixão. Ali no Jairi, naquele rio, sempre foi lugar
mal-assombrado. Isso porque, certa vez, pararam ali para tomar água, enquanto
levavam o morto para o cemitério. Aí o lugar ficou mal-assombrado. Lá à noite se
escutava vozes, chamando a pessoa... Uma noite fomos comer caranguejo na roça
de um parente. Na volta, vimos um clarão de luz que vinha do mato... Resolvemos
ir até lá para ver o que era. Quando ali chegamos, não tinha luz nenhuma. Então
falei para meu parente: - Já que estamos aqui, vamos por esse caminho. É só atravessar
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o rio.. . Mas quando colocamos o pé na água, escutamos de longe uma voz: Ôôôô,
seu homem!!! Ôôôô, seu homem!!! Aí corremos, né!
Mas toda assombração vai embora quando o galo canta...porque o que é do mal, vai
tudo embora quando o sol nasce!!!
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MARIA

...ELE QUEM TROUXE A INFORMAÇÃO
QUE AQUELA ÁREA O GOVERNO
TINHA QUE NOS DAR!

Anciã de 92 anos, nasceu e se criou na região da Aldeia e vivenciou grande parte
das histórias vividas na época do coronelismo do cacau. É reconhecida por todos,
como memória viva da história do Povo Tupinambá de Olivença. À cima, fotos

de Dona Maria e o ritual de encerramento da Caminhada em Memória aos
Martires do Massacre do Rio Cururupe, ano de 2013.

Perseguições

M

e chamo Maria e minha identidade diz que tenho 92 anos e lembro
quando Marcelino foi preso. Eu o vi passar só de longe, mas como
tinha muita gente olhando, eu nem cheguei perto. Naquela época,
eu tinha ido de Una para ficar uns dias na casa da família entre
Serra das Trempes e Santana e já sabíamos que ele tinha sido preso, porque, mesmo
com tanta dificuldade, as notícias corriam rápido, principalmente notícias ruins.
Depois disso, os mais velhos começaram a falar sobre ele e os parentes todos
sabiam que era perseguição com o Povo. Foi ele quem trouxe a informação que
esta área o governo tinha que nos dar. E, por isso, jogaram um monte de crimes
sobre ele e começaram a caçar ele. Esses crimes, dos quais ele era acusado, ninguém
tinha prova. E, de tanto as pessoas falarem nas cidades e em Olivença, muitos
parentes passaram a acreditar. Eu não acreditei porque sempre soube que os mais
velhos eram sábios, e eles protegiam muito Marcelino. Tanto que ele só foi preso
porque se entregou. Marcelino era muito inteligente. Ele conhecia as coisas do
mato e da cidade. Eu lembro que muito dos papéis que chegavam para algumas
famílias assinar, era atrás de Marcelino que iam para resolver. Se ele não soubesse,
ele conhecia alguém que sabia. Por isso o perseguiram e deram o sumiço nele, por
causa de sua inteligência. Acredito que depois dele, nasceram outros Marcelinos.
Infelizmente era uma época de muitas covardias contra nós, foi na época que o
cacau começou a reinar na região. Esses novos "Marcelinos" não conseguiram
aparecer, porque foram mortos. Nessa época muitos parentes eram assassinados e
nós ou não ficavamos sabendo ou simplismente ficávamos calados. Não podia fazer
nada se não era fácil matar todo mundo e ninguém ficar sabendo.
Os Caciques de hoje ainda têm muitas provações para passar, porque nunca foi fácil a
nossa luta. Todos hoje já foram presos ou acusados de alguma coisa. Nunca fomos
bandidos, mas depois que o Povo voltou a lutar pela terra, viramos bandidos pros
outros e os Caciques que estão na frente, sãos sempre os que sofrem por todos, né!
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ALICIO

SOMOS TUPINAMBÁS E MORREREMOS
SENDO TUPINAMBÁ ...

Alicio Francisco do Amaral, 78 anos. Cacique da Comunidade Acuípe de Cima.
Um guerreiro Tupinambá, que há muito vem lutando para ver o Território
Tupinambá Demarcado. Grande conhecedor das 23 comunidades tradicionais e
das famílias indígenas que vivem no território .

Terra de Índio

E

u me chamo Francisco Alício do Amaral. Sou Cacique Tupinambá de
Olivença. Nome Indígena Agebe, porque eu trato todo mundo bem e
quero ser tratado também. Esse é o significado do meu nome indígena.

Certa vez, eu viajei para Brasília... Um dia chegou aqui na Aldeia, um rapaz
chamado Paulino, vendo toda a situação que vivíamos aqui, ele me perguntou
porque eu não procurava os nossos direitos. Ele disse: - Seu Alício, o senhor é índio!
Aqui é uma Aldeia! Vocês devem ir a Brasília lutar pelos direitos que têm! Vamos para
lá, o senhor vai com a gente! Então, eu fui junto de Paulino e Duca Liberato.

Duca Liberato foi um parente que foi muito maltratado e castigado no
tempo de Marcelino. Certa vez, quando os policiais estavam na busca de
Marcelino, encontraram Duca Liberato e fizeram "malvadezas" com ele, até
pregaram a orelha dele em um pau. A polícia disse a ele: - Olha, Caboclo. Nós
vamos dar conta de Marcelino. Se nós passarmos aqui e vermos você com a orelha
pregada no pau, nos vamos lhe matar.. . Duca arrancou com tudo a orelha pregada e

correu.
E foi assim. Nós três fomos a Brasília. Eu fui sem um real no bolso! Duca
Liberato levou 30 mil réis para ir viajar! Saímos daqui em direção à Lapa. Como o
dinheiro era nenhum, viajei até em carro de boi. Isso para chegar até a casa dos
parentes de Paulino. Eu sem dinheiro, lembro que o cheiro do café chegava em meu
nariz e eu sem dinheiro para poder beber. Mas cadê o dinheiro para poder tomar? Eu
não ia roubar! Sempre andei direito! Mas graças ao nosso pai Tupã eu ainda estou vivo.
Os parentes chegam aqui em minha casa. Pelo menos eu tenho uma xícara de café para
dar!

Quando chegamos a Brasília, era ano de 1983, Paulino me perguntou onde
eu queria ficar, se na Avenida ou na Pensão. Mas eu fiquei na Avenida, lá tinha de
tudo... Quando foi no dia seguinte ao acordar, encontrei Mario Juruna, foi quando
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o conheci. Ele quis me conhecer e perguntou de onde eu estava vindo, de qual
Aldeia. Mas eu, naquele momento, nada pude responder. Porque, naquela época,
não tínhamos dado nome a nossa Aldeia... Vivíamos da nossa forma.. . Então, eu
apenas disse que eu vinha da Aldeia de Olivença, mas que lá a terra não era
registrada e nem reconhecida pelo governo. Ele então me perguntou o que eu
estava fazendo em Brasília. Eu respondi que tinha ido junto de Paulino e Duca
Liberato. Juruna disse que conhecia Paulino e que ele já havia ajudado o povo dele
também. Foi quando eu disse que estava lá para lutar por nossas terras, que
queríamos a terra em nossas mãos, registrar aquilo que era nosso.
Seguimos para o lugar que tínhamos que ir. Chegando lá, falamos que
éramos Tupinambá, povo guerreiro! Que estávamos lá para lutar por nossa etnia e
nosso reconhecimento. Dissemos que estávamos atrás também de remédios e
ferramentas para nosso trabalho. Então, o pessoal da "FUNAI" disse que para
poder doar os remédios e as ferramentas tínhamos que ser registrados. Foi quando
Paulino nos registrou como Pataxó. Chegando aqui em nossa Aldeia, fizemos uma
reunião muito forte, com os índios daqui e os pataxós também presentes. Naquele
momento, contamos a todos o que havia acontecido. Sabíamos que éramos
Tupinambás! Somos Tupinambá! E morreremos sendo Tupinambá!
Aquela viagem foi o primeiro contato. Nossa luta continua. Tivemos nosso
reconhecimento como povo Tupinambá que somos somente em 2002 e o
reconhecimento de nossas terras indigenas em 2008. Mas, agora, queremos a
Demarcação de nossas Terras!
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Caboclo Marcelino

L

embro-me do caboclo Marcelino, que vivia correndo e se escondendo
da polícia. Certa vez, teve um tiroteio. Marcelino correu para se
esconder em uma pedra que ficava lá na Serra das Trempes. O Tenente
Doradinho, junto com os Policiais que procuravam o Marcelino,
chegaram até o esconderijo dele. E, quando chegaram lá, encontraram com ele e aí
foi bala pra todo lado. Eles diziam: Tome bala, tome bala! Quando os policiais não
aguentaram mais a fumaça, Marcelino, que não era tão besta, quebrou a caixa de
fósforos e deu um talo para cada um de seus parceiros. Eram quatro camaradas.
Não me lembro do nome deles. Aí Marcelino, para se defender, mandou dar um
tiro na perna do tenente Doradinho. Aí eu pergunto: qual era a arma dele? Era uma
chumbeira! Eles acertaram a perna do tenente. Os policiais foram acudir ele, foi
quando Marcelino e os parceiros correram pro mato.
Eu sei que passou tempos, e a polícia atrás. Sei que quando chegou à
Cajazeira, pegaram o Marcelino. Ele quis correr, mas a polícia gritou: Corre não.. .
Quando ele virou pra olhar, a polícia atirou, na caixa do peito esquerdo. Ele caiu e
a polícia veio em cima com pé, braço, pau... Quando ele não aguentou mais, a
polícia disse: - Vamos amarrar este caboclo! Agora tu vai pagar! O cabelo batia nas
costas, a polícia dizia: Vamos fazer seu cabelo de facão cego em Ilhéus. Amaram ele,
jogaram cima do carro e partiram para Ilhéus, de Ilhéus foram pra Salvador, depois
foram pro Rio de Janeiro. Quando chegaram lá, nem sentença deram. De lá, ele
sumiu. Ele foi morto, e sumiram com o corpo dele!
Eu que estou com 78 anos me alembro das histórias de Marcelino. Pai que
andava com ele e me contava as histórias. Tive um cunhado que era irmão dele,
mas também já tem tempo que morreu. Agora, tem um índio lá em Olivença que é
sobrinho dele, o Juarez!
Agora, tem muitas histórias pra nós conversar, muito tempo... A gente até se perde! Pelo
menos, esta história já está registrada!
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DAS NEVES
IMAGINA VOCÊ DEIXAR DE SER DONO
PARA SER EMPREGADO...

Ancião e Liderança da comunidade do Curupitanga. Conhecedor de muitas
histórias da região onde nasceu e se criou. Posteriormente passou a morar em
areas de retomadas, Aldeias como a Itapoã e a Taba Atã. Sempre vivenciando as
práticas tradicionais de nosso Povo. Como todo ancião, procura sempre
compartilhar com os mais jovens as nossas histórias. À Cima, foto da praia por
onde se deslocava quando criança para chegar a cidade de Ilhéus. Momento
retratado em uma de suas narrativas.

Maré seca

P

ara ir à cidade naquela época, tínhamos que esperar a maré secar.
Naquela época, a gente caminhava muito para ir à cidade. Saia do
Curupitanga muito cedo, umas 3h da manhã, e ia. Parava em Olivença,
deixava algumas raízes de mandioca com os parentes, tomava um café,
que era mais um almoço e, enquanto eu comia, meu Pai ia olhar se a maré estava
seca ou cheia. Se tivesse cheia, era ruim porque tinha que esperar ela descer um
pouco até ficar meia praia. Para a gente seguir viagem, se estivesse seca, tínhamos
que adiantar, se não podia chegar ao Cururupe com ela cheia e aí não dava para
passar com o animal carregado. E, depois disso, íamos chegando até a cidade. Ele já
ia fechando as nosssas vendas ou trocava com as coisas que estávamos levando. Não
era difícil vender as coisas que a gente levavá, pegava o dinheiro e ja iamos comprar
as coisas que faltava para casa, porque, em Olivença, sempre foi tudo mais caro e
sempre ficávamos devendo. A cobrança ia sempre pela piaçava que tirávamos e
nunca acabava a conta, que falavavam que estavamos devendo.
Eu lembro que nessa época tinha um bar perto de onde é o aeroporto hoje
que o pessoal chamava de Empata Viagem, onde a gente encontrava os parentes
esperando o caminhão que fazia o transporte pela beira da praia, mas muitos
parentes gastavam o dinheiro todo lá, ficavam bêbados, e só ia para casa depois de
dois dias. Nessa época, se esconder atrás da cachaça era normal, muitos parentes
não se acostumaram com o jeito como as coisas foram impostas. Após a
construção da ponte, muitas coisas começaram a acontecer. Imagine você deixar de
ser dono de suas terras para ser empregado. Aos poucos foram tomando nossas
terras, acabamos nas mãos dos outros. Infelizmente nossa história aconteceu assim
e também teve muito do alcoolismo no meio, porque o povo não sabia o mau que
causava, e quem trouxe a cachaça fez de perversidade mesmo.
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Eu vivi muitos momentos de nossa luta

E

u vi muitos parentes perder a vida aqui, por ter que ficar trabalhando
pros fazendeiros, mas quando os parentes não queriam trabalhar para
eles, simplesmente eram chamados de preguiçosos. Ninguém ia à casa
deles para ver o que faziam ou porque que não trabalhava pra eles.
Lembro que nessa época ninguém podia falar mal dos filhos dos coronéis. E tinha
muitos. Eles faziam o que queriam com as filhas dos parentes das comunidades, e
nunca ninguém falava ou fazia nada, pois tinha medo. Ouvi várias histórias assim.
Passou anos e eu escutando isso. As coisas foram mudando. As escolas aqui
em Olivença começaram a crescer, a melhorar. Nossos filhos foram aprendendo as
histórias mentirosas dos livros que não tinha nada a ver com as nossas. E as nossas
histórias foram ficando esquecida no tempo. Ninguém queria saber. Marcelino
mesmo ficou de marginal durante muito tempo, porque quem lembrava dele era os
coronéis. Mas isso também foi ficando para trás. E lembro de num dia chegar à
casa de Cumadi Nivalda e lá tinha um pessoal falando que éramos indígenas e que a
nossa luta pela terra tinha que voltar. Eu só encostei na janela e ali ela começou a
falar para aquelas pessoas que, mais na frente ia ajudar mais ainda a gente. As coisas
voltaram a acontecer. A cacique Valdelice começou a ir às comunidades e conversar
com a gente. No Curupitanga mesmo, foram várias reuniões no inicio. E, naquela
época, avançamos muito. Conseguimos o atendimento à saúde, a escola indígena,
começamos a fazer retomadas e aí, mais uma vez, os políticos medrosos
apareceram. Como eles não têm coragem, mas têm dinheiro, começaram a jogar
sujo de novo e prenderam o cacique Babau. E depois a cacique Valdelice. O Parente
perdeu a perna na Aldeia Guarany Taba Atã e foi preso junto com o cacique Gildo.
Do mesmo jeito que eles fizeram com Marcelino no passado, estão fazendo hoje
com a gente. Só que agora usam a televisão e o Rádio e a gente continua aqui
lutando.
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A Piaçava

A

piaçava sempre foi o meio de sustento da minha família e até hoje é.
Aqui em nosso território tem muita, porém antigamente não tinha
cerca. Não faziamos cerca em nossas areas, porque ninguém saía
falando que era dono... Oxi, antigamente a gente só escolhia a área
que íamos tirar a piaçava e cada dia tinha uma área porque aqui era muita mata e o
que mais tinha era a piaçava nativa. Nós vivia disso. Não pensava em outra coisa,
além de vender para sustentar a família. Nós nunca precisamos comprar "eternit"
ou telha para cobrir nossa casa naquele tempo e hoje tá tudo cercado, ta tudo
mudado. Se tu tira uma fita de piaçava do lado de dentro de uma cerca é motivo
para te dar um tiro ou ameaçar você e sua família. Aquele tempo acabou.
Nada daquilo ninguém vive mais. O importante é que nosso povo continue
crescendo, lutando e melhorando nossas vidas.
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ANGELINA

...NAQUELE TEMPO, TUDO ERA OS
MAIS VELHOS, AS HISTÓRIAS DE NOITE
ERAM AS TVS DE HOJE!

Dona Angelina Bonfim é uma anciã Tupinambá, de 79 anos, exerce liderança na
Comunidade de Olivença e do Gravata. Reconhecida por todos como guardiã das
histórias, da cultura e da tradição do Povo Tupinambá de Olivença.Torna-se uma
pessoa muito especial, pois mostra muita vontade de compartilhar as histórias de
Olivença e dos indígenas que aqui viveram. Faz parte da personalidade dela a
naturalidade na transmissão das histórias. Sempre foi uma grande guerreira, uma
doutora em sua vivência.

Lobisomem

Q

uando eu era criança, meu pai contava que aqui tinha lobisomem.
Quando ele saia para caçar, sempre tinha que levar "pacaia" pra
"caipora", pra não se perder na mata. Mas o que preocupava mesmo
era o ataque do Lobisomem, porque naquela época todo mundo falava
que já tinha visto e tem até parentes que já falou que foi atacado por ele. Mas lá
naquela época, mais de 60 anos atrás, a realidade mesmo é que ninguém nunca
provou quem era o Lobisomem ou que ele existia mesmo. Mas tínhamos medo.
Eu lembro que, quando ia pra igreja, a gente ficava com medo pelas coisas que o
povo contava. Era muito bom aquele tempo. Não tinha energia elétrica. Tudo era
os mais velhos, as histórias de noite eram as TVs de hoje. Eu acho até que eles
sabiam que não existiam lobisomem, mas contavam as histórias para segurar a
gente em casa. Eles contavam que, no primeiro canto do galo do dia, antes do sol
nascer, o bicho voltava pro mesmo lugar de onde tinha saído e se transformava em
homem de novo. Diziam também que quem estivesse no caminho do lobisomem
tinha que rezar três ave-marias para ele não pegar a gente. Era assim que gente
criança fazia.
Sempre que saía de casa, já ia rezando. E ele só pega crianças "pagão". Então,
todo mundo queria ser batizado (risos).
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MANUEL
...SE NÃO CONTAMOS PARA NOSSAS
CRIANÇAS E JOVENS, ISSO VAI
CONOSCO QUANDO MORRERMOS!

Ancião que sempre contava as histórias dos confrontos entre fazendeiros e
indígenas nas comunidades do território Tupinambá. Faleceu há mais ou menos
um ano (em 2013), mas deixou seus conhecimentos das práticas tradicionais, que
foram repassados para seus filhos e netos. Essas entrevistas foram realizadas no
ano de 2012, durante uma visita à comunidade de Sapucaeira, onde vivia com sua
esposa, Dona Miguelina, seus filhos e netos. À cima, foto de sua família e o
parente Claudio Magalhães.

Importância do Ancião para luta

N

aquele tempo, meus Pais me falavam que nós somos indígenas daqui
de Olivença e que nossas terras já tinham sido medidas pelo
governo. Mas passou muitos anos para a gente se organizar para
lutar pelas nossas terras. Tanto tempo que aconteceram muitas
coisas ruins. O melhor disso foi que a gente se acostumou a viver assim, e
sobrevivemos junto com nossas histórias guardadas pelos mais velhos. Eu não tive
muito a oportunidade de estudar porque no meu tempo não era tão fácil. Mas
nossos parentes hoje têm a chance de estudar e se formar. Hoje, ver nossos netos
em nossa escola indígena é um grande avanço. Saber que quem está dando aula são
nossos parentes é melhor ainda. Eu me sinto satisfeito de ter a escola do jeito que
está. A única coisa que falta são livros da nossa história. É uma pena ver todos os
livros de história que contam que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Ele não
descobriu o Brasil, esta terra já existia e o povo que aqui morava, eramos nós, os
indigenas. Aqui não tem nenhum livro que conte a verdade, que diz o contrário
sobre o "descobrimento do Brasil' e isso é triste, porque eu quero que levem a serio
o que os nossos antepassados contaram.
Agente viveu esse tempo todo, não é por nada. Nós aprendemos todos os
dias como viver na comunidade com nossos parentes e o fazendeiro. O
conhecimento de vida que temos é para ajudar no processo, se não contamos para
nossas crianças e jovens, isso vai conosco quando morrermos. Pode olhar o
passado, tudo que aconteceu lá com Nonato, Marcelino, Duca Liberato e tantos
outros. Seria muito difícil acontecer o que vem acontecendo hoje em dia, se não
fosse o que é lembrado do passado, essa luta que está sendo travada é uma luta
nossa, de todos os Tupinambás de Olivença. Nós temos que somar forças com as
Lideranças para que nossa terra seja logo demarcada.
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Foi tudo de má fé

O

nosso Povo nunca saiu dessa região. Resistimos vendo nossos
parentes ser assassinados, nossas índias, estupradas, forçados a ficar
calados sem poder fazer nada. Não podíamos fazer o "poranci",
falar nossa língua... Ficamos rodeados por fazendeiros em uma área
que só tinha parentes. Eu e minha esposa erámos muito crianças. A gente nem
percebeu que isso estava acontecendo. Viemos ter noção depois que crescemos,
nos juntamos e percebemos que isso já tinha acontecido há vários anos. Depois a
gente entendeu o jeito que foi feito, que foi tudo de má-fé. O povo que aqui
chegou, não pagou nem um centavo para aumentar suas riquezas. E nós, de donos,
passamos a ser empregados deles. Isso aconteceu comigo e muitos outros parentes
aqui na Sapucaeira. Eu mesmo já ouvi muito sobre essas histórias, principalmente
depois que parei de beber. Assim que eles me viam, vinham com essas
conversinhas de amigo e denegrindo a imagem de nosso Povo. Eu não respondia
porque meus filhos estão aqui e vão continuar. A gente já tá mais velho e isso com
a gente vai passar também do mesmo jeito que foi com nossos antepassados.
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Prosa com Fazendeiro

E

u mesmo já vi e vivi muitas coisas aqui, logo quando os parentes
começaram a fazer "retomadas", que retomaram a Fazenda Limoeiro,
eu estava na cidade mais meu filho comprando umas coisas e encontrei
um fazendeiro rico, vizinho nosso aqui, e ele virou para mim e falou: Caboclo, tudo bem? Eu aqui como sempre respondi, tudo sim fulano, aí ele virou e
disse: - fiquei sabendo que a Cacique Valdelice invadiu a limoeiro! Eu virei e falei: Não! Ela não invadiu não, os parentes que retomoram essa área, e ela estava junto. E
ele virou pra mim e disse bem assim mesmo: - Olha caboclo, eu vou logo avisando
que se tentar entrar em minha fazenda, eu posso sair, mas antes vou matar um bocado
e o primeiro vai ser você . Eu, pra não criar problema para mim e minha família,

disse que se dependesse de mim e de minha família, ele ia ficar lá.

Eu não vou criar problemas mais com ninguém. Quem está aqui é eu e minha família
e eu não vou colocar minha família em risco.
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MIGUELINA

...MAS TEM COISAS QUE PIORARAM
MUITO. A GENTE NÃO TEM MAIS
CONFIANÇA E FICAMOS
PREOCUPADOS COM FILHOS
QUANDO SAEM!

Miguelina Cunha Barbosa, Anciã da comunidade de Sapucaeira, uma das maiores
comunidades do Território Tupinambá. Vivenciou todas as mudanças e o
crescimento da região. Anciã de poucas palavras, mas, quando está confortável,
compartilha muitas histórias de sua época, dos tempos mais antigos. Anciã e
liderança de uma comunidade em que muitas áreas foram invadidas pelos
fazendeiros no território T.I. Tupinambá de Olivença.

Esta tudo mudado

E

u me lembro quando a gente olhava daqui de casa e toda essa terra aqui
era nossa. Aqui na Sapucaieira já tinha plantio de cacau, mas era tudo
mata ainda. Esses "ramal" que têm hoje era trilha que só nós que
passava, quando eu acompanhava para ir pra roça. Eu gostava porque
só tinha parente nosso. Não fazia medo nenhum. Mas nessa época não existia aqui
esse negócio de índio e não índio, porque não existia problema com a terra. Todas
as famílias tinha suas roças, fazia farinha e caçava, e depois quem tinha o feijão
trocava por um pouco de farinha e assim era com a carne também, mas ninguém
passava fome, pois o que precisava para sobreviver a terra dava. Depois de um
tempo, começaram a chegar um monte de gente diferente. E aí começaram a cercar
uns pedaço de terra e dizia que era dele pois tinham comprado. Lembro de um
fazendeiro que ele chegou e botou uma venda aqui logo quando chegou e começou
vender de tudo. Tinha de tudo mesmo, inclusive cachaça, e começou pegar uns
parentes para trabalhar pra ele. E o trabalho que o parente fazia era pra pagar a
conta que eles tinham na venda, porque também quando os parentes começaram
trabalhar pra ele não tinha muito tempo de tomar conta de suas roças. E essa coisa
de achar a carne, o feijão e farinha na venda era mais fácil do que fazer. Eu acho
também que eles acabaram se acostumando com isso. Tinha a cachaça que todo
mundo tomava, menos os mais velhos porque eles sabiam que não era bom. Mas
os mais novos todo dia bebiam e com isso passaram a perder suas terras porque
quando a conta da venda tava muito alta aí o fazendeiro vinha e dizia: - caboclo, o

dinheiro do seu trabalho não dá para pagar as contas que você tem aqui, você vai ter
que me pagar com um pedaço dessa sua terra aí. E assim eles iam aumentando suas

áreas e os parentes perdendo suas terras. Quem não tinha mais para onde ir, ou
ficava trabalhando e morando de favor com o fazendeiro ou ia para rua (cidade). E
assim foi como minha família perdeu muito de suas terras e outras famílias
também aqui. Hoje a gente tem essa terra aqui porque minha família e a do meu
marido sempre morou aqui e por isso conseguimos segurar. Mas também
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teve coisa que melhorou. Hoje tem a Escola indígena que tá do lado de casa e tem
os carros da escola que também pegam os parentes na porta de casa e depois levam
de volta. Antigamente não tínhamos isso. Hoje posso dizer pros meus filhos e netos
que eles só não estudam se não quiser, né? Mas tem outras coisas que pioraram muito.
Tem muita gente diferente aqui. A gente não tem mais confiança e fica
preocupados com filhos quando saem. Os parentes continua bebendo muita
cachaça, muitos começando desde cedo, e isso é ruim para todos nós, e para nosso
Povo. Eu acho que é a forma que eles encontram para fazer a gente esquecer das
coisas e nos deixa sem atitude.
Mas eu não tenho muita coisa para falar não.. já tá bom né?

A Caipora

A

caipora é um guerreiro, que se encantou para proteger as florestas, os
animais e nós, os indígenas. Já ouvi muitas histórias de caçadores que
sempre se perdem em suas andanças pela mata, quando estão
caçando. As histórias que falam da Caipora são sempre contando
sobre uma senhora baixinha, com um lenço na cabeça, andando em algum
caminho de mata fechada. Meu cumpadi mesmo, esses dias, tinha colocado um laço
e conseguiu pegar um "Catitu" laçando ele pelo pescoço. Quando ele desceu pra
pegar o Catitu, ele parecia estar morto. Assim que ele tirou o laço, o animal
simplesmente correu e se "embrenhou" no mato. Eu perguntei para ele porque não
correu atrás do animal e ele respondeu: - Se fosse pra ser nosso, ele não teria
ressuscitado com forças para correr depois de tantas horas naquele laço. E eu quero
continuar vendo o caminho de casa.... viu! Quem você acha que fez isso? Foi ela: a
caipora!
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ROSALVO

...PRECISAMOS DA TERRA PARA NOSSA
EDUCACÃO, NOSSA SAÚDE E NOSSA
CULTURA!

Rosalvo Gonçalves de Oliveira, 73 anos. Morador e liderança da Comunidade
Acuípe de Baixo e Aldeia Tupã. Um doutor nos conhecimentos e práticas
Tupinambá. Tem em suas palavras a União dos Povos. Consciente da luta a qual
pertence, sempre fala da união para garantir a Demarcação das terras indígenas,
mas também para a garantia de uma vida digna de qualidade para todos. Sempre
preocupado com a Sustentabilidade, na Aldeia Tupã, encontramos muita
diversidade alem de muitos cultivos de frutas e plantas medicinais.

Tomaram nossas Terras

I

sso aqui é uma "retomada", mas a gente já vivia aqui antes. Toda essa área
de braço do Acuípe, sempre foi a gente índio que viveu. Antes não era aqui
que a gente morava não. Eu mesmo sou da região de Olivença. Lembro até
hoje quando meu avô chegou em casa dizendo que tinha vendido as terras
deles. Naquela época, ninguém entendia o que era dinheiro. A gente vivia
trocando as coisas, mas aí depois que chegou uns coronéis, eles começaram a
querer comprar as terras. Meu avô nem bebia. Um dia, um tal senhor de nome
Fernando Kalfama deu para meu avô uma bebida e disse que compraria as terras
dele por 30 mil réis.
Até hoje lembro porque a gente pensava que era muita coisa e o meu avô
ainda teve que dar um troco a ele porque ele disse que como ele tava dando
dinheiro a meu avô e ele tinha que receber o troco. Como meu avô não sabia de
nada e ainda tinha bebido, ele deu 1 mil réis de troco para o moço que comprou a
área que hoje é onde a gente encontra a Buíra. Você vê hoje a gente aqui, porque
nem eu e nem meus netos temos terra para plantar. Mas se meu avô não fosse
enganado, até hoje aquele lugar era para a gente viver... Aqui em nossas terras,
muitos parentes foram enganados, não conheciamos o dinheiro e o valor que ele
tinha.
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Índio não é preguiçoso

E

u era menino quando ouvia as pessoas falarem que nós indígenas
éramos preguiçosos. Era só um índio estar bebendo que os não índio
falavam para o caboclo bêbado: - vai trabalhar seu inútil, preguiçoso!
Mas essas mesmas pessoas que diziam isso, no outro dia, tava
comprando a farinha, as verduras, legumes e frutas do índio que chamava de
preguiçoso. O que aconteceu de verdade é que os parentes não colocavam roças
grandes porque não existia essa cultura de desmatar uma área grande para plantar.
Simplesmente faziam as que eram suficiente para manter sua família e vender
uma outra parte ou trocar para comprar outros alimentos que não tinha como
plantar. As plantações era para manter as suas famílias e não para sustentar
Olivença toda.
Outra coisa que eu me lembro é que eles chamavam de preguiçoso era
porque os que na época eram chamados de coronel chamava os parentes para
trabalhar pra eles. Muitos ou a maioria nunca tiveram a necessidade de trabalhar
na roça de ninguém, quando víamos parentes trabalhando na roça de outros era
em "mutirão" em áreas da própria família, não era para ganhar dinheiro, era
“mutirão”. Até hoje os parentes fazem isso aqui, não só nas roças, mas também
quando vão construir suas casas e..., é o nosso jeito de viver bem. Sempre tivemos
de tudo. Nunca nos faltou nada. Eu nunca vi um parente descer da comunidade
para Olivença ou até aqui mesmo (Acuípe) somente para pedir comida. Sempre
vinham com outras coisas em suas mãos para trocar ou dar para os parentes.
Depois de muitos anos, já com meus filhos grandes, é que vi parentes passar
necessidade, mas mesmo assim são parentes que foram morar na cidade. Aqui
mesmo cê vai nos bairros de Ilhéus, a maioria das pessoas que construíram aqueles
bairros são índios, parentes nossos e vivem lá, porque perderam suas terras e
muitos foram forçados a sair, porque ficaram cercados pelas grandes fazendas.
Estes dias mesmo eu tive na Sapucaieira depois de muitos anos. Hoje so tem pastos
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e grandes fazendas de coco, cacau, açaí, pupunha. Cê só não vê nessas grandes
fazendas as roças de aipim e mandioca. Você só vê nas áreas dos parentes, onde tem
uma casinha de farinha que geralmente muitas famílias usam não é só um dono.
A minha tristeza hoje é com o governo, que reconheceu nossa terra na época de
Marcelino e não demarcou e ainda deixa tanta gente falar mal sem fazer nada. O que
mudou de lá até hoje? Nada! Porque depois de tantos anos, eu vejo meus parentes
passando pela mesma luta que muitos anos atrás outros parentes passaram e até
morreram. O coronel? Ainda tá aí, na política, ditando o que tem que fazer com a
gente. Eu quero sim ver essa terra ser demarcada e quero ver os parentes indígenas com
sabedoria, fazer o melhor pelo Povo Tupinambá sem errar. E, se errar, vai ser só uma
vez para aprender e acertar depois.

52

GLORINHA

...AÍ OS PADRES PEGARAM A ÍNDIA E
COLOCARAM O MANTO DO POVO
TUPINAMBÁ E LEVARAM A ÍNDIA PARA
ROMA.

Maria da Glória Araújo tem 61 anos. Liderança e moradora da Aldeia Tupã.
Mora com seu marido, Rosalvo, com alguns de seus 12 filhos e 22 netos,
sempre unidos e presentes na luta pelo Território tradicional. Liderança que se
faz presente na luta e que fortalece os laços que dão continuidade ao projeto de
contar a história do Povo Tupinambá de Olivença.

A Festa do Divino - O Início...

O

lha, o início mesmo, quando começou a festa do divino, eu não sei
bem dizer não, não me lembro ao certo. É porque essa festa é dos
antigos. O pai de meu avô dizia que essa festa começou por causa de
uma promessa ao Divino. Esta festa, essa história começou depois
da história da índia do Pé de Gameleira.
Meus antepassados, diziam que uma vez, um índio foi caçar perto das terras
dos parentes de Rosário e, onde hoje é altar da Igreja, lá tinha um pé de gameleira
bem grande. Lá o caçador encontrou uma índia de madeira, feita pela propria
natureza, que parecia uma santa, mas ela era uma santa que era índia. Aí os padres
pegaram a índia de madeira e colocaram o manto do povo Tupinambá e levaram a
índia para Roma.
Daí quando foram construir a Igreja Nossa Senhora da Escada, lá por 1700,
cortaram o pé de gameleira que ficava bem no local onde hoje é o altar. Só que
quando cortaram o pé de planta, a raiz era tão funda que saía dali de onde hoje é o
fundo da Igreja e ia até onde tinha o milagre da santa. A raiz parecia uma escada e
ia de lá de cima até cá em baixo na fonte dos Milagres, cá perto da praia. Eu não
peguei o tempo de quando tudo isso começou não, mas meu avô me contava que
foi nessa época que os parentes começaram a fazer a romaria do Divino. Foi por
causa do milagre da Santa India da Gameleira.
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GRINGO - CARCARÁ
NÓS ÍNDIOS TEMOS QUE BUSCAR
NOSSA AUTONOMIA...

Agnaldo José dos Santos tem 65 anos. Ancião da comunidade de Águas de
Olivença. Mora na Aldeia Itapuã, onde é Liderança. Membro do Conselho de
Anciões, é um guerreiro, conhecedor das histórias e das práticas tradicionais
do nosso Povo. Sempre à disposição da luta pelo território e da garantia
continua de nossa história.

A Sustentabilidade da Terra

E

stamos aqui na luta pela terra, porque aqui é terra de nós, índios. Esse
lugar onde estamos vivia escondido. Ninguém sabia o que passávamos.
Nós, índios, temos que buscar nossa autonomia e, na nossa terra, tudo
o que planta dá. É só cuidar da Mãe Terra. Não adianta derrubar uma
área grande e ficar colocando adubo com veneno nas plantas para crescer rápido.
Porque se não tira a casa dos animais e espanta as caças e os bichos para longe.
Também tem as nascentes dos rios, que temos que proteger. Se derrubar tudo, a
nascente seca e a gente fica sem água. A terra sem água, não tem vida, nada nasce e
tudo que tiver morre.
Quando chegamos aqui nesta retomada, aqui era um lixão. Estava a maior
sujeira. Era muito perigoso, as pessoas chamavam de desova. Aqui nós limpamos
tudo, chegaram mais uns 20 e poucos parentes que ajudaram. Hoje, tudo temos
plantado, você chega e já tem uma fruta pra comer, uma verdura para a comida,
hoje faz gosto de ver a Aldeia, e assim continuamos lutando por nossa terra.
Meu trabalho é a cultura. Fazer Maracá, Tanga e Lança. Eu subo na madeira e
tiro a matéria sem precisar machucar nossa natureza. Eu faço os meus artesanatos e
vendo pros parentes, mas também vendo pro povo de fora. Tô com 65 anos e não
consegui me aposentar ainda. Vivo deste meu artesanato, este artesanato todo eu
não sabia fazer, foram os mais velhos, os Anciões, que me ensinaram. Mas hoje em
dia, tá tudo mudado. Tem muitos jovens hoje que não se interessam em aprender a
sua cultura, sua tradição, a plantar, fazer farinha, beiju, ou os artesanatos... Fico
preocupado com os jovens da Aldeia. Para muitos de fora, os Índios já não têm
valor. Se os jovens não aprenderem com sua cultura e forem para a rua, ai que não
vai ter mesmo valor, né?
Mas aqui estamos resistindo e lutando. Com fé em Tupã, tudo vai dar certo e
o território será demarcado.
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AIENAR

NINGUEM QUIS ACEITAR A
CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO
CURURUPE...

Filho de Olegário Andrade com a índia Arnaldina, sempre morou na comunidade
de Olivença, na praça onde dizem ser um antigo cemitério indígena, que fica em
frente da Igreja Nossa Senhora da Escada. Cresceu vivenciando o que hoje são
histórias de Olivença e da resistência do Povo Tupinambá de Olivença. Histórias
que hoje são marco na luta pela demarcação destas Terras. E, antes de falecer, o
que ocorreu no ano de 2013, deixou muitas histórias registradas com os netos e
parentes da Aldeia.

Nonato do Amaral

N

onato Amaral foi um caboclo que durante uma época, do jeito dele,
liderou o nosso Povo. Os índios aqui confiavam no que ele dizia.
Ele ganhou a "patente" de coronel por serviços prestados a
políticos da região. Teve um acontecido logo quando os políticos da
região se interessaram nas áreas daqui. Veio cinco ou sete agentes de Ilhéus, que
estavam com desavenças políticas, que chegaram com uma proposta para levantar
justificativas para a construção da Ponte do Rio Cururupe, com um documento
para o intendente daqui de Olivença assinar. Esses agentes ficaram para pernoitar
na Igreja Católica nossa Senhora da Escada. Nonato foi se juntar com os parentes
da comunidade para saber o que todos achavam, mas ninguém quis aceitar a
construção da ponte. Antes do dia amanhecer, Nonato, com os parentes, cercaram
a Igreja Católica e ali eles esperaram os agentes acordar. Quando tudo isso
aconteceu, teve um grande confronto onde todos os agentes que estavam aqui
foram mortos. E isso acirrou mais a briga política "rachando" os comunista, que
depois disso ajudou Marcelino na luta pela terra. Isso foi real mesmo.
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Nego D'Água

U

m certo dia fui para comunidade do Curupitanga e, como de
costume, sempre almoçamos na casa de uns parentes e, como em
todas nossas comunidades, existem muitas histórias e lendas. Mas,
nesse dia, o parente me contou que já viu o nego d'água. Contou
que, numa madrugada, ele saiu para caçar e sempre fazia o mesmo caminho de ida
e volta. Nesse dia, ele resolveu voltar pela beira do rio para ver se encontrava
alguma caça já que tinha muitas trilhas de “catitu” na direção do rio. O dia já
estava clareando e, como num piscar de olhos, ele viu uma pessoa muito
pequenininha e era muito escura, mas deu para vê-lo perfeitamente agachado
numa pedra e, como num piscar dos olhos, o nego d'água sumiu. Assim ele seguiu
andando e encontrou com um outro parente que também estava caçando e contou
o que tinha acabado de ver e, no mesmo instante que contava, ele o viu de novo só
que correndo no mato para se esconder e nunca mais o viu.
Diz a lenda aqui na Aldeia Tupinambá que o Nego d'água é um menino bem
pequeno negro, que fica entre as matas e as margens dos rios e, geralmente,
quando aparece na beira do rio, é para pegar o sol de cima das pedras. Quando
chega pessoas, ele se esconde dentro d'água. Para nós, ele também tem sua missão
aqui neste mundo, com certeza não é por nada que ele existe aqui entre nós.
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A Leitoa e seus Bacuris

M

uito tempo atrás, minha mãe me contava que aqui existia muitas
coisas que hoje em dia é difícil de explicar, mas naquela época era
normal. Uma das histórias que até hoje me deixa confuso não sei
se já ouviram falar: “A leitoa com os bacuri”. Isso quem contava era
os antigos daqui de nossa região. Existia uma mulher em Olivença que vivia pela
baixa do campo onde hoje é a rua do corante. Um dia, um amigo de escola dela
estava rancando caju no fundo de sua casa e era dia de lua clara. Ele subiu no pé de
caju e ficou tirando e chupando lá em cima do pé mesmo e, de repente, ele viu a
mulher passando pelo fundo de sua casa, com bastante pressa. Num limite da
trilha, ela sumiu e ele, curioso, desceu para ver se via a mulher quando foi
chegando perto de onde ela havia sumido. Ele se assustou com uma Leitoa grande
cheia de filhotes que chamamos de bacuri.
Dizia na época que as pessoas que se transformavam em bichos era porque
passaram por muitos problemas ou dificuldades com a família e, de tanto pedir a
Tupã que a livra-se desse mal, nosso Pai Tupã fazia ela virar algo em que pudesse
aprender através de seus problemas e só se livrava desse encanto depois que
aprendia de verdade.
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ZENA

...NAQUELE TEMPO, SÓ TINHA TRILHAS
E OCAS MESMO, DE PALHA. NÃO
EXISTIAM ESTRADAS!

Sosigenes do Amaral e Silva, conhecido como Zena é neto de Olegario e
Arnaldina, filho de Aienar Andrade Silva e Iolita do Amaral e Silva. Nasceu,
viveu e se criou em Olivença. Ele é um grande conhecedor das histórias do lugar.
Como sempre viveu em Olivença, viu o lugar passar por muitas modificações
desde a sua infancia. Isso sem contar as numerosas histórias que ouviu de seus pais
e parentes .

Sequestro da Índia Arnaldina

Q

uando Olegário chegou aqui em nossa região, ele já vinha fugido das
"bandas" de Coaraci-Ba. Lá ele fazia o serviço de "jagunço" para
coronéis, isso na década de 1920.

Depois de muito tempo, meus parentes, me contaram que ele tinha matado
um homem pro coronel a quem ele oferecia seus serviços e foi quem indicou que
ele fugisse pra Una-BA, orientando que ele ficasse na fazenda do Coronel Almeida.
Este coronel tinha muita terra registrada em cartório. Era costume da época esses
coronéis medirem grandes áreas e depois fazerem os registros nos cartório da
cidade de Ilhéus. Assim, Olegário ficou trabalhando para o coronel Almeida. Este
Coronel, era uma pessoa muito ruim, matou e torturou muitos índios e sempre
quando é lembrado é com um ar de grande assassino da época.
Depois de um tempo, Olegário começou a conhecer bastante gente
importante daqui da região. Eram políticos e coronéis. E assim Olegário criou seu
nome no meio destas pessoas até que deram um cargo para ele aqui em nossa
região. Ele então virou cobrador de Impostos. Olegário então começou andar mais
aqui em Olivença. Naquele tempo, só tinha trilhas e Ocas mesmo, de Palha. Não
existiam estradas. Um dia ele estava por aqui e desceu para fonte, onde hoje é o
Balneário Tororomba, e ali estava uma criança, uma índia de mais ou menos 13
anos, com uma bacia de pratos na cabeça para lavá-los. Ele então sequestrou essa
índia que se chamava Arnaldina, que mais para frente viria a ser minha Vó. Nessa
época, quando um homem sequestrava ou tinha relacionamento com uma mulher
depois de 15 dias tinha que casar. E foi assim que Olegário fez. Com 15 dias de
sequestro, ele voltou até Olivença e casou com a Índia Arnaldina. Sem a vontade
dela, mas no final foi forçada e teve quatro filhos: três homens e uma mulher, que
hoje nos dão a possibilidade de contar essas histórias com tantos detalhes.
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Arnaldina foge de Olegário

C

om o trabalho de Cobrador de Impostos, Olegário viajava muito.
Além desse trabalho, ele também era o delegado daqui de Olivença na
época. Nessas viagens, ele teve outros relacionamentos com mulheres
das cidades pelas quais ele passava. Quando ele saía para viajar,
deixava um policial de sua confiança em seu lugar. Esse policial por um tempo
passou a ter muita amizade com Arnaldina e essa amizade acabou virando amor.
Depois que os filhos de Arnaldina com Olegário estavam maiores,
Arnaldina fugiu com o policial. O que meu Pai contava era que minha vó primeiro
foi para o lado de Una-BA e Olegário ficou caçando os dois para matar. Mas eles
ficaram pulando de lugar para o outro, se escondendo dentro do Território, até que
Olegário pegou os filhos, levou para Coaraci-BA onde passou alguns anos e
terminou de criar os seus filhos por lá. Depois disso, voltou para Olivença com os
filhos e logo depois foi morto em uma "tocaia", por um parente que ele queria
expulsar de uma área que ele dizia ser dele. Minha vó Arnaldina foi morar no
Centro da Cidade de Ilhéus com o policial com quem tinha fugido e viveu durante
muitos anos e eu tive a sorte de ouvir essas histórias!
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A criança ficou assustada no meio sozinha

A

ssim que o agente Douraldino e o Olegário descobriram onde
Marcelino estava escondido, eles foram para comunidade e cercaram a
casa onde ele estava dormindo. Disseram que o dia estava
amanhecendo e mandaram ele sair. Dizia minha vó que Marcelino
saiu da casa "atordoado" com o facão na mão. Aí colocaram a arma em cima de
Marcelino e tomaram o facão e fizeram ele segurar na lâmina e puxaram. O corte
foi muito grande e profundo, sangrou muito e naquela correria toda, porque eles
chegaram atirando para cima dos parentes, as pessoas ficaram muito assustadas e
fugiram para o mato. No lugar ficou uma índia “curumim” que na época deveria
ter uns três anos e ela estava chorando muito, com certeza com medo de tudo que
estava vendo. Olegário pegou essa criança e a trouxe para Olivença, e a única coisa
que ela lembrava é que o nome dela era Almerinda e o apelido que com certeza a
forma dos parentes a chamarem era de Nenê. Depois de alguns anos, Soelia
Andrade, uma das filhas de Olegário com uma mineira ao qual ele também teve
um relacionamento com filhos, levou essa criança ainda bem nova para Belo
Horizonte, onde casou e formou família e vive até os dias de hoje. As informações
que tenho é que os mais próximos dela o qual temos contato fala é que Almerinda,
por ter saído daqui bastante nova, não se lembra de nada, mas faz muito esforço
para lembrar. Eu mesmo, depois de ouvir muito essas histórias, tenho muita
vontade e curiosidade de fazer uma visita para conversar e tentar ter novas
lembranças, que possa nos ajudar a contar de fato o que realmente aconteceu, pois
ela faz parte da memória do nosso Povo e isso não pode ficar escondido.
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Adicional

A VISÃO DA 4º GERAÇÃO
Jaborandy Tupinambá, bisneto de Arnaldina traz a sua visão
Durante minha infância e adolescência, eu vivi e ouvi as pessoas, aqui em Olivença e
na região, vir e cumprimentar as outras: - “Fala caboclo, Bora caboclo!” Ainda criança, eu
era chamado assim por outros parentes e pessoas de fora também. O que não imaginava é
que essa foi mais uma estratégia de esconder nossa verdadeira identidade.
Eu me lembro de uma das primeiras vezes que ouvi falar sobre o Caboclo
Marcelino. Do lado de minha casa tinha a "visgueira" de tio Ivone, um índio antigo da
região. Lá vendia de tudo e sempre juntava parentes vindos das comunidades do interior e
daqui de Olivença que ficavam durante horas bebendo. E, um dia, eu levantei muito cedo.
Como tínhamos muita amizade com tio Ivone, eu sempre encostava do lado de onde era
o bar. Lembro-me de Seu Edivaldo falando com outros assim: - “ninguém sabe aqui, mas o
caboclo Marcelino fugiu”. E me lembro de coisas faladas que levantaram meu interesse em
buscar saber mais, porém era difícil ouvir sobre as histórias daqui, porque não tinha onde
ler. Só que, para voltar a ouvir falar sobre isso, eu tive que perguntar muito a minha
família. Os anciões contavam como se fosse só uma história e não algo que de fato tivesse
acontecido. Até porque hoje eu compreendo que existia receio de falar sobre isso.
Mas, na década de 1990, foi quando o medo, o receio foi trocado pela coragem e os
parentes voltaram a falar dos tempos antigos, como se fosse ontem! E aí eu ouvi mais
sobre Nonato Amaral e Caboclo Marcelino, e os parentes em seu tempo. Foi nessa época
também que a luta pela Território se intensificou.
Muitos que, quando eu era criança, ficavam me chamando de caboclinho, começaram a
perceber que todos nós nos chamamos e nos cumprimentamos assim: - “E aí caboclo?!”
Assim ficou claro que nós não éramos mais calados. Tudo que não falavamos ou
mostravamos começou a ser exposto, bem como, a forma de tratamento. No fim dos anos
de 1990, o movimento Tupinambá ganhou força quando, na época, os parentes voltaram a
se organizar e começaram visitar as comunidades, fazer reuniões e juntar o Povo.
Começamos a ir em eventos indígenas, fora de nossa Aldeia, convidados por outras etnias
que conheciam nossas histórias e sabiam que a qualquer momento estaríamos lutando de
novo pelo nosso território tradicional, como fez Caboclo Marcelino na década de 1930.
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Então, comecei a ouvir mais sobre os mártires de nosso Povo e tive a oportunidade de
conhecer pessoas que vivenciaram e lutaram juntos com esses parentes que deram a vida
para proteger o nosso Povo e nosso Território Tradicional.
A verdade é que, no início do processo de retomada da luta, eu tinha muitos
caminhos e tempo para buscar as histórias mais antigas, porque, por essência própria,
sempre tive curiosidade e vontade de conhecer sobre nossas memorias, e os anciões têm o
Dom de compartilhar essas passagens, principalmente quando nós, mais jovens, temos
interesse e curiosidade em aprender. Com isso, quem ganha é a nossa história e a luta do
Povo Tupinambá de Olivença que, a cada dia, cresce e se fortalece.
Durante este início, no momento que resolvemos nos levantar para reenvidicar
nossos direitos, aprendemos muito e avançamos. Hoje, existe escola específica dentro da
Aldeia; atendimento à saúde, que veio lá no início com a "FUNASA", e, atualmente,
quem oferece esse serviço é a "SESAI". Tivemos o reconhecimento étnico em 2002. Em
2008, o reconhecimento do Território e a Delimitação como Terra Contínua. Avançamos
sim, mas o estado brasileiro, não. Ele continua omisso e lento nesse processo que é bem
antigo. Ter a Demarcação do nosso Território hoje não é mais questão de dívida do estado
brasileiro com o nosso Povo, e sim uma questão de honra.
Conversamos sobre a ideia de construir um livro que pudesse trazer histórias que
contasse uma parte do que nosso Povo viveu e vive até os dias atuais. Havia necessidade de
fazer a nossa história continuar não só para nós, Tupinambá, mas para a população
brasileira que ainda esta tirando opiniões em cima de livros didáticos que omitem a
verdadeira história do Brasil. Entra e sai gerações e os mesmos livros continuam sendo
usados nas Escolas de todo o Brasil.
Contos e Encontros: Anciões Tupinambás de Olivença é um caminho para contar a
verdadeira história do Povo Tupinambá de Olivença. Narrativas dos próprios Indios que
vivenciaram o dia a dia nesta Terra. E não ter só como base quem descobriu o Brasil ou
quem foi Mem de Sá, mas que dê um caminho mais extenso e atual e, assim, as pessoas
possam conhecer o que o Povo Tupinambá de Olivença tem para contar.
.
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Orações
A oração para a Lua é sempre a primeira oração feita no Poranci
(ritual) pelos Tupinambá de Olivença.
Oração em Tupi:

Tradução para português:

JACY AE ANDE JACY.
MBA EPE MOINDY IANDE TABA
TUPÃ OUR TYM.
ISAPE IANDÉ TABA…

Jaci é a nossa lua
que clareia a nossa aldeia
Tupã vem arramiá,
iluminar a nossa aldeia…

IXÉ ASÓ XE SY JACY,
TOURI PETIBÕ.
IXÉ ASÓ XE UBY TUPÃ,
PE IANDÉ TABA BY…

Eu vou pedi a minha mãe jaci,
que ela venha nos ajudar
Eu vou pedi a meu pai tupã
pra nossa aldeia se levantar…

AMA AEBAÉ TABA AMA,
ÇUPY ATÃ TUPÃ
AMA AEBAÉ TABA AMA,
UMAE TUPÃ PIAIN NDÊTÁ

Levanta essa aldeia levanta
com as forças de Deus.
Levanta essa aldeia levanta,
olha Deus os filhos teus.

AMA AEBAÉ TABA AMA,
AMA PAUÍ BETÃ
AMA AEBAÉ TABA AMA,
TABA TUPINAMBÁ.

Levanta essa aldeia levanta,
Levanta sem demorar.
Levanta essa aldeia levanta,
A aldeia Tupinambá.
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ORAÇÃO DO SOL
O grande espirito,cujo vóz ouço nos ventos e cujo alento dá vida a todo o mundo.
Ouve-me!
Sou pequeno e fraco, sou pequeno e fraco,necessito de tua forca e sobedoria.
Deixa-me andar em beleza e faz com que meus olhos possam sempre contemplar
a vermelho e a púrpura do por-do-sol.
Faz com que minhas mãos respeitem tudo o que fizeste e que meus ouvidos sejam
agucados para ouvir tua voz.
Faz-me sábio para que eu possa compreender as coisa que ensinaste ou meu
povo.
Deixa-me aprender as licões que escondestes em cada folha, em cada rocha.
Busco forca, não para ser maior que meu irmão, mas para lutar contra meu maior
inimigo, eu mesmo. Faz-me sempre pronto para chegar a ti com as mãos limpas e
com o olhos firme, a fim de que, quando a vida apagar, como se apaga o poente, o
meu espirito possa estar contigo sem se envergonhar.
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A ldeia Tupinambá de Olivença

Geoprocessamento: Daniela Alarcon e Lucas Lima. Fonte: SEI/BA, FUNAI, IBGE, Daniela
Alarcon e Povo Tupinambá de Olivença
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Glossário
A

Atordoado: Abalado, aturdido, confundido, estonteado, pasmado, perturbado.

B

Banda: Outro lado.
Buso: Instrumento musical feito da concha de um caramujo grande.

C

Caboclo: Mestiço de branco com índio.
Cacaios: Pequenos pertences.
Casuando: Ato de brincar, tirar sarro.
Catitu: Mamífero artiodáctilo; porco-do-mato, cateto, catetu, catete, pecari.
Curumim: Criança Indígena.

E

Embrenhar: Meter, esconder, dentro de brenha ou mato.
Encruzilhadas: Lugar onde dois ou mais caminhos se cruzam.
Eternit: Espécie de Telha, Telhado.

F

FUNAI: Fundação Nacional do Índio.
FUNASA: Fundação Nacional de Saúde.

J

Jagunço: Capanga, guarda-costas, valentão.

M

Malvadeza: pratica de atos cruéis, perverso.
Mutirão: mobilizações coletivas para lograr um fim.
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P

Pacaia: Cigarro de fumo bruto.
Pagão: Diz-se de toda religião ou pessoa que não seja cristã nem judaica.
Passagens: Acontecimento, caso, episódio.
Patente: Carta oficial de concessão de um título, posto ou privilégio.
Poranci: Ritual Indígena.
Prosear: Fala, conversa, palestra.

R

Rachando: Dividindo.
Ramal: Lugar coberto pela vegetação.
Retomadas: Ação de retomar, reconquista, reaquisição.

S

SESAI: Secretaria Especial de Saúde Indígena.

T

Terras devolutas: são terrenos públicos, propriedades públicas que nunca pertenceram a
um particular, mesmo estando ocupadas.
Tocaia: Emboscada para matar alguém ou para caçar.

V

Visagens: Fantasma; aparição sobrenatural.
Visgueira: Haste de madeira envolta em visgo.

Z

Zoada: Barulho, zunido.
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Ilhéus - Bahia - 2014

"...Meu Avô morreu com 70 e poucos anos, meu Pai com 78, eu
sempre contei nossas histórias que vivi e que escutei de meus
antepassados. Aqui sempre foi terra nossa. Neste lugar, sofremos muitos
massacres e continuamos a sofrer. Mas vamos continuar lutando! A
gente nunca vai desistir de lutar por aquilo que é nosso, que foi deixado
para nos. Porque aqui estão nossas histórias e nossa cultura..."
(Fragmentos da narrativa de Domingão)

O que mais impressiona nesta obra, são as narrativas aqui contadas.
A luta e a força dos protagonistas diante de mais de 500 anos de luta para
manter sua cultura. Histórias que se misturam sonhos e realidades,
alegrias e tristezas, emoções e persistência.
De coadjuvantes a protagonistas de suas histórias, este livro trata
desta real complexidade, do anonimato a que passaram despercebidos à
beleza de seus contos, que de uma terra calada agora fazem ecoar um
grito de luta e resistência por sua cultura e vida.
A lessandra M. G. Mendes
Coordenadora do Projeto "A nciões em Contos
e Encontros" Junho/2014

