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17. Aldeias Indígenas da Barragem

O bairro da Barragem fica em Parelheiros, depois da Colônia Paulista.
Embora haja linha de ônibus regular (Barragem-Terminal Varginha),
nesse passeio fui de carro com meu amigo Henrique Arcuri, a bordo de
sua picape Mitsubishi, pois íamos pegar muita estrada de terra. Na
região estão duas tribos da etnia Guarani, Tenandê-Porã e Krukutu,
que eu queria conhecer.
Saímos da Vila Clementino às 7hs de um sábado, feriado de 9 de julho,
num dia frio mas ensolarado, de impecável céu azul. Com trânsito
ótimo, foi fácil chegar a Parelheiros, a 33 km de distância.
a

1 parada: Colônia Paulista (antiga Colônia Alemã)
Tomamos a Estrada da Colônia e uns 6 quilômetros depois chegamos ao
centro da Colônia Paulista, onde fizemos nossa primeira parada, para
tomar um café e pedir algumas informações. No local há uma placa,
com os seguintes dizeres:
APA Bororé-Colônia
Colônia Paulista - Antiga Colônia Alemã, fundada em 1829
Este é um dos mais antigos focos de colonização estrangeira
no Brasil. Abriga diversos patrimônios históricos que
retratam sua trajetória, como o Cemitério de Colônia (1840)
e a Casa de Taipa de Pilão (1870).
Foi um entreposto implantado pelo governo imperial no
antigo caminho de Conceição de Itanhaém, que ligava o
litoral ao extinto município de Santo Amaro de Ibirapuera.”

Igreja no centro de
Colônia Paulista
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Rumo a Barragem
Saímos de Colônia Paulista e pegamos a Estrada da Barragem,
continuação da Estrada da Colônia e também asfaltada, com destino a
Barragem, que é um bairro de Parelheiros.
Cerca de 8 quilômetros depois, já próximos ao centro da Barragem
(onde fica o ponto inicial da linha Barragem-Terminal Varginha),
paramos ao ver um posto da Guarda Civil Municipal Ambiental, para
pedir informações sobre as aldeias indígenas que estávamos
procurando.

Barragem da represa
Billings, de comporta
abaixada. Fica ao lado do
posto da GCM Ambiental, e
dá nome ao bairro de
Parelheiros onde ela se
localiza, e onde também
estão as Aldeias Indígenas

Vista da Represa Billings, precedida por
extensa várzea; as duas aldeias indígenas
ficam às suas margens. Essa represa é a
mesma que banha a Ilha de Bororé, alguns
quilômetros adiante, e vai até SBC e Santo
André
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Braço da represa, visto da barragem.
Região de puro e lindas paisagens
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Aldeia Guarani Tenandê-Porã:
“O Povo Guarani era um dos maiores povos indígenas do Brasil; nos séculos XVII e
XVIII somavam para mais de dois milhões de indígenas. Atualmente somam cerca
de trinta mil pessoas”
fonte: http://www.partes.com.br/ed26/reflexao.asp

A Aldeia Guarani Tenandê-Porã fica bem perto da barragem. Fomos
até ela por uma estrada de terra e chegamos em alguns minutos.
Entramos na Aldeia e logo encontramos um jovem índio chamado
Tupã, a quem manifestamos nossa intenção de conversar com o
Cacique. Prestimoso, Tupã levou-nos à casa do Cacique Timóteo, que
por sorte nossa encontrava-se no local.
Apresentei-me como um escritor que queria conhecer os aldeamentos
indígenas e escrever sobre eles no livro em que estava trabalhando.
Fomos recebidos com bastante cordialidade. Perguntei-lhe sobre as
compensações do Rodoanel às Aldeias, através da doação de uma faixa
de 100 ha de terras para cada tribo.
Ele me respondeu que realmente houve esse acordo, mas quatro anos
já se haviam passado, e até o momento ainda não havia se
concretizada a referida doação.
Disse-me que, historicamente, a lavoura dos índios nunca fica no lugar
onde moram, tradição essa que foi rompida devido a exiguidade do
espaço disponível.

Vista da Aldeia
Tenandê-Porã
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Texto sobre a Aldeia Guarani Tenandê Porã:
“Atualmente a comunidade realiza rituais de consagrações para os nomes Guaranis,
para Erva Mate e Milho na “Opy”, lugar sagrado e onde todas as tardes as pessoas se
reúnem para cantar, dançar e assim, interagindo uns com os outros, se fortalecerem
espiritualmente.
Periodicamente acontecem reuniões gerais, quando são compartilhados os
problemas internos para que as lideranças e comunidade reflitam coletivamente
para buscar a solução.
Nos últimos dez anos a comunidade foi beneficiada com a implantação do CECI Centro de Educação e Cultura Indígena (municipal) para crianças de até 5 anos,
dando ênfase a cultura Guarani nas suas atividades; a Escola Estadual Indígena
Guarani Gwyra Pepó, do ensino fundamental até o médio com docentes Guarani e
não-guarani; o Posto de Saúde “Vera Poty”, mantido pela FUNASA - Fundação
Nacional de Saúde, com funcionários Guaranis e equipe médica não-guarani.
Nesses espaços, Escola, Posto de Saúde e CECI existe uma pequena parte de pessoas
da comunidade empregada com salário mensal, mas a maioria não compartilha da
mesma realidade e tenta sobreviver com a venda de artesanato.
Não obstante, as pessoas da aldeia vêm lutando para sobreviver e dar continuidade à
sabedoria de seus antepassados, que também lutaram bravamente por suas vidas e
por sua cultura.”
Fonte: livro “Villas - Guarani M’bya Tenande Porã”, de J. Andrade

Foto do livro “Villas - Guarani M’bya Tenande Porã”, de J. Andrade, que retratou
instantes do cotidiano da Aldeia em 63 belíssimas fotos em branco e preto.
As fotos estiveram em exposição nas estações do metrô Sé, Sacomã, Vila Madalena e
Paraíso, e foram produzidas ao longo de dois anos quando o fotógrafo J. Andrade
conviveu semanalmente com a comunidade guarani
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Aldeia Krukutu:
O Cacique Timóteo, da Aldeia Tenandê-Porã, num gesto de grande
gentileza, designou o jovem Tupã para servir-nos como guia a nos
conduzir à Aldeia Krukutu, na Estrada do Curucutu, a uns cinco
quilômetros dali. Essa Aldeia ocupa 26 ha e nela moram 400 pessoas.
Fomos recebidos pelos escritores Olívio Jekupé e Luiz Carlos Karaí,
com quem conversamos bastante (o Cacique não se encontrava).
Olívio possui diversos livros publicados. Já Luiz Carlos, além de
escritor, é também professor na língua Guarani, tradutor, palestrante
e coordenador educacional da creche CECI (Centro de Educação e
Cultura Indígena) da Aldeia.
Luiz Carlos Karaí escreveu o livro “Massacre indígena Guarani”,
ricamente ilustrado, onde conta a história verídica do massacre
sofrido pelos indígenas de uma aldeia guarani, em linguagem simples
como a dos relatos orais, mas muito comovente e de grande impacto.
Editado pela DCL, o livro mostra a história em português e em língua
guarani.
Ele e Olívio Jekupé mantêm viva a tradição da cultura oral divulgando
histórias indígenas entre outros núcleos de parentes Guarani - no
oguatá (caminhada) em busca da yvy marã ey (terra sem mal) - e em
outros espaços como faculdades e escolas.
Luiz Carlos Karaí defende o uso da Internet no processo de difusão de
sua cultura e de contato com outras comunidades indígenas, não
apenas pelo website mantido pela Associação Guarani Nhê'Porã, mas
também por mecanismos de comunicação instantânea como o MSN
Messenger e o site de relacionamentos como o Orkut.
O site da Associação Guarani é: www.culturaguarani.org.br
Entrevista com Olívio Jekupé:
A seguir apresento, na forma de entrevista, uma síntese que fiz das
conversas e emails trocados com Olívio, e de algumas postagens de seu
blog (www.oliviojekupe.blogspot.com), para mostrar um resumo
sobre esse atuante escritor, que também é presidente da Associação
Guarani Nhe' Ê Porã.
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— Quais são os maiores problemas da
Aldeia?

Vista da Aldeia Krutuku

— O maior problema é sempre a falta
de terra, onde nós dependemos muito
dela, e a ampliação é um direito e
demarcação, mas a burocracia atrasa
tudo. O índio sem terra sofre
muito...Transporte também é uma das
dificuldades, mas não tanto...aqui
ninguém trabalha fora, vivemos na
aldeia e lutamos para que nunca
precisemos de ter que sair fora... por
isso a terra é nossa força de luta e
sobrevivência.
— Fale um pouco de sua carreira como escritor, Olívio.
— Começei a escrever poesia aos 15 anos. Com muito esforço conseguiu cursar
Filosofia (de 1988 a 1990) na PUC Paraná, mas após muito sofrimento por causa do
frio e falta financeira, fui obrigado a abandonar o curso. Novamente em 1992, já em
São Paulo, retornei ao curso na Universidade de São Paulo (USP) que, após quatro
anos de estudos, fui obrigado a deixá-lo mais uma vez devido aos recursos
financeiros.
Tendo realizado palestras em diversos estados do país, além da Itália, através de
convites, participo de divulgação de meus livros e publicações através também de
cursos, onde posso abordar a importância da literatura escrita pelo índio.
— Quantos livros você já publicou?
— Por enquanto são onze, que são:
500 anos de angústia; Ajuda do Saci (Editora DCL); TEKOA: Conhecendo Uma Aldeia
Indígena (Global Editora); Literatura Escrita pelos Povos Indígenas; A Índia Voadora
(edição independente); Iarandu, o cão falante; O Saci Verdadeiro (Editora
Universidade de Londrina); Arandu Ymanguare (Editora Evoluir); Xereko Arandu - A
morte de Kretã (Editora Perópolis); e Indiografie (Editora Costa e Nolan, publicado
na Itália).
— Qual é a importância de autores indígenas?
— Quando eu era pequeno, gostava muito de ver a mata, os animais; tudo isso me
fazia feliz. Mas também aprendi cedo a gostar de ler, e meu maior prazer era ler tudo
que se referia à questão indígena. Livros escritos por antropólogos, historiadores,
literários havia demais. Mas algo me deixava naquela época impressionado: eu
tentava ver se achava algum livro escrito por índios e não conseguia.
Como nossos parentes são grandes contadores de histórias, imaginava que seríamos
grandes escritores... mas sempre que eu lia algo sobre alguma nação indígena, era
escrito pelos não-indígenas e isso me deixava muito angustiado.
Já pensou: faz tantos séculos que o Brasil foi dominado pelos jurua kuery, não-índios
em guarani, e desde aquela época tudo o que se fala sobre nossos parentes é escrito
por eles. Eu não via isso como algo interessante, porque nós temos que contar nossas
histórias para nossos filhos, e se tiver que ser escrita, por que não pelo próprio índio?
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Aliás, sobre literatura indígena escrita pelos próprios índios eu gostaria de citar a
escritora Darlene Taukane, da etnia Bakairi, que disse:
“Nós, os povos indígenas, estamos na fase de reconstrução de nossas histórias. Essa
nova literatura que começa a surgir da parte dos indígenas é uma tentativa de
escrever a própria história conforme a sua própria perspectiva.
O que vem acontecendo secularmente é que nós, os povos indígenas, sempre fomos
escritos e conhecidos na perspectiva dos outros. E quando somos vistos sob a lente
de outras pessoas que não são indígenas, nós os povos indígenas, quando lemos ou
tomamos conhecimento do que foi escrito, o que acontece muitas vezes é que nós
não nos reconhecemos nessa literatura.”
E tem a Eliane Potiguara, que é uma grande líder indígena, que luta principalmente
pelos direitos das mulheres... Fui ao lançamento de seu livro “Metade cara, metade
máscara”, e quero citar um comentário dela muito interessante, que ela fez nessa
ocasião:
“A literatura indígena cumpre o papel de resgate, preservação cultural,
fortalecimento das cosmovisões étnicas.
O futuro escritor indígena deve ser incentivado na aprendizagem da educação
bilingue e educação geral desde pequeno. O escritor indígena é o futuro
antropólogo; aquele que vê, enxerga e registra. Povos indígenas devem caminhar
com seus próprios pés.”

Por aí já podemos fazer uma idéia da vitalidade dessa tendência que é
o surgimento de escritores indígenas nativos. Uma boa formação
cultural e o domínio da língua portuguesa permite aos índios
expressarem com perfeição as suas teses, enquanto que o domínio da
língua guarani e os laços tribais os mantém ligados à sua própria
cultura e identidade indígena.
Aculturação?
Comentei com algumas pessoas que tinha ido conhecer os indígenas
das Aldeias Krukutu e Tenandê-Porã, e a primeira pergunta que me
fizeram diz respeito à indumentária deles, dado o estereótipo do índio
de tanga e com uma lança na mão.
Quando eu respondia que usam roupas comuns como as nossas, como
calça jeans e tênis, e também usam celulares e vêem televisão, usam
a Internet para divulgar visitas à aldeia para as escolas, e o Orkut para
encontrar gente de outras aldeias, alguns diziam: “ah, já estão
aculturados!”.
O sentido dessa palavra seria o da absorção da cultura dos brancos por
parte dos indígenas, com perda de suas características e tradições
originais.
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Mas acho que há um equívoco nessa concepção, que é muito comum,
principalmente por desinformação. A esse respeito, Olívio diz:
“A gente recebe crítica de todo lado; se o índio é atrasado, é primitivo; se é
avançado, deixou de ser índio” .

No processo de afirmação da identidade cultural das tribos indígenas,
é fundamental o papel desempenhado pela educação:
“A princípio, escola não é coisa de índio, escrever não é coisa de índio. Mas as armas
do branco acabaram se tornando nossa defesa, e a gente as usa para manter nossa
cultura”.

No coração da aldeia fica o Centro de Educação e Cultura Indígena
(CECI), frequentado por crianças de até 6 anos. As aulas são em
guarani, e os professores, da própria aldeia. Lá as crianças aprendem
sobre religião e cultura da tribo, como artesanato e as épocas de
plantio tradicionais, e sobre Nhanderu, o deus guarani, criador de
todas as coisas.
Tudo isso, ao lado da preservação de tradições como a história oral,
canto, dança e reza, assegura e preserva a cultura e a identidade da
tribo.

O autor deste livro, ao lado dos escritores Luiz Carlos Karaí (à esq.) e Olívio Jekupé
(à direita), tendo ao fundo o CECI (Centro de Educação e Cultura Indígena) da
Aldeia Krukutu, onde as crianças aprendem a língua guarani, práticas artesanais,
religião e outros aspectos da cultura indígena.
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18. Evangelista de Souza

Guiados pelo jovem Tupã, saímos da Barragem e pegamos a Estrada de
Evangelista de Souza, que nos levou até a estação de mesmo nome, a
uns 7 ou 8 quilômetros dali, em estrada de terra.
Em relação ao tema deste capítulo, há dois importantes pontos
históricos a destacar: um sobre a estação em si, pelo que representou
no passado e continua a representar no presente, e outro sobre o nome
dela: Evangelista de Souza, que foi o Barão e Visconde de Mauá.
Vejamos um breve resumo dessa importante figura do império
brasileiro, sob a ótica da Wikipedia:
“Irineu Evangelista de Sousa, Barão e Visconde de Mauá (Arroio Grande, 28/12/1813 –
Petrópolis, 21/10/1889), foi um comerciante, industrial e banqueiro brasileiro.
Ao longo de sua vida foi merecedor, por contribuição à industrialização do Brasil no
período do Império (1822-1889), dos títulos nobiliárquicos primeiro de Barão (1854) e
depois de Visconde de Mauá (1874).
Foi pioneiro em várias áreas da economia do Brasil.
Dentre as suas maiores realizações encontra-se a implantação da primeira fundição de
ferro e estaleiro no país, a construção da primeira ferrovia brasileira (e da América do
Sul), a estrada de ferro Mauá, no atual estado do Rio de Janeiro, o início da exploração
do rio Amazonas e afluentes com barcos a vapor, a instalação da iluminação pública a
gás na cidade do Rio de Janeiro, a criação do primeiro Banco do Brasil, e a instalação do
cabo submarino telegráfico entre a América do Sul e a Europa.
Ele
é o principal representante dos
primórdios do capitalismo na América do
Sul, ao incorporar e adotar, no Brasil,
ainda no período do Império
brasileiro(1822-1889), em suas empresas,
os recursos e maquinários aplicados na
Europa e nos Estados Unidos no período da
Revolução Industrial do século XIX.

Irineu Evangelista de
Souza, o Barão de Mauá

É considerado, pelos registros históricos,
como o primeiro grande industrial
brasileiro.
Foi um dos grandes opositores da
escravatura e do tráfico de escravos,
entendendo que somente a partir de um
comércio livre e trabalhadores libertos e
com rendimentos poderia o Brasil alcançar
situação de prosperidade.”

fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Irineu_Evangelista_de_Sousa
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A estação Evangelista de Souza:
Já tivemos oportunidade de falar da Ferrovia Mairinque-Santos, hoje
funcionando apenas para cargas. Essa linha vem do interior, passa por
Embu-Guaçu e Engo Marsillac e chega em Evangelista de Souza. Daí a
o
linha segue por Eng Ferraz (estação abandonada), já em Itanhaém,
iniciando a descida da serra.
“... Em 1957, a estação passou a ser o
ponto de encontro do ramal de
Jurubatuba, aberto nesse ano, para
ligar diretamente o centro da cidade
de São Paulo à Mairinque-Santos.
A estação, passou, então, a ser mais
parte desse ramal do que de quem
vinha de Mairinque, recebendo trens
de subúrbio até cerca de 1980,
enquanto que, vindo de Mairinque, os
trens de passageiros foram suprimidos
em 1973.
Foi mantido, entretanto, um trem para
os funcionários da Fepasa, e mais
tarde, nos anos 1980, foi instituído
novamente o transporte de passageiros

Placa da estação Evangelista
de Souza, edificada em 1935
na linha, mas fazendo apenas o trecho entre Embu-Guaçu e Santos. Em 1997, com a
suspensão da linha Embu-Guaçu-Santos para passageiros, a estação deixou de
atender passageiros.”
fonte: http://www.estacoesferroviarias.com.br/

Estação Evangelista de Souza:
A histórica estação
encontra-se
na
área da APA Capivari-Monos (Área
de Proteção Ambiental), e fica na
divisa de São Paulo
com São Vicente e
Itanhaém.
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Um pouco mais de história
Parte da história da cidade não é divulgada como deveria. É o caso da
Ferrovia Mairinque-Santos e suas estações; tanto trabalho e
investimento das gerações passadas não merece maior atenção? ou
será que a opção rodoviária deste país, que quase aniquilou as
ferrovias, quer enterrar também a memória? Em todo caso, logo à
entrada da estação há uma placa meio enferrujada, mas com
importantes informações históricas:
"Inaugurada em 1935, seu nome é uma homenagem ao precursor das
ferrovias no Brasil, Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão
de Mauá.
A Estrada de Ferro Sorocabana (EFS) foi uma alternativa à utilização da E.F.
Santos-Jundiahy, construída no século XIX, que passa por Paranapiacaba, ná
época administrada pela companhia inglesa São Paulo Railway. A Sorocabana
foi uma tentativa de quebrar o monopólio da via "inglesa" no transporte de
cargas do interior ao porto de Santos.
Foi necessária a construção de diversos túneis
e pontes para romper a barreira da serra do mar
numa inclinação menor que 5 o , que
possibilitava a descida por frenagem,
viabilizando o transporte de cargas mais
pesadas que no sistema funicular e de
cremalheiras utilizado em Paranapiacaba,
além de ser mais seguro.”

A locomotiva chega a puxar 80 vagões

Desativada para passageiros,
a estação hoje é base dos operários que fazem manutenção
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