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O GRITO DE CLAMOR DO ÍNDIO BRASILEIRO 

 

Salvador, 19 de abril de 2000 

 

 Ó Mãe gentil, pátria amada, Brasil, neste solo nascem os 

filhos teus, nos teus bosques tem mais vida, nossa vida no teu 

seio mais amores. Ó Mãe querida, sei o quanto sofres por veres 

tantos filhos teus de forma indigna cantar o hino teu. 

 Ó Mãe gentil, ó Mãe querida, em que dia, em que ano po-

deremos ver todos os filhos teus temendo ao seu Deus? Há 500 

anos os teus verdadeiros filhos dão um grito a Javé, ou seria Tu-

pã? Não sei! 

 Tupã, ó Tupã, por quê nos deste as costas e fechas-te os 

teus olhos, deixando a estes outros nos oprimirem? Com um 

Deus que dizem ser mais poderoso que tu, ó Tupã! 

 Poderia haver, ó onipotente Tupã, um Deus maior que 

vós? Tu que criaste o céu azul; tu que criaste as florestas, as 

plantas e os animais; tu que criaste a nós Índios, filhos teus, co-

mo a esta terra, que és nossa Mãe gentil. 

 Há 500 anos força-nos a cultuar um Deus que não é o nos-

so Deus, a ler uma tal bíblia que a nós, nada diz, a professarmos 

a fé em um Cristo que morreu na cruz para nos salvar, dizem 

eles, mas este Cristo nos oprime com leis e mais leis, com peca-

dos e mais pecados. 

 Quanta saudade tenho, ó onisciente Tupã, da época em 

que só tu, eras o nosso verdadeiro Deus. 
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PERSPECTIVAS 

 

 

 Na hora em que o Kûara desponta no horizonte, o pensa-

mento perambula entre as concepções. Viver... mais um dia ou 

menos um dia. Fé... invisível existente ou existência apesar da 

incredulidade. 

 Quando o manto da noite se apresenta, traz consigo o es-

petáculo onírico, como em De Profundis, onde o personagem é 

transportado ao universo submarino de amor e beleza. Chega o 

momento de sonhar, dar vazão ao devaneio psíquico, brincando 

com a lembrança da realidade. 

 A poucos metros está o muro gigantesco que alcança o 

azul. Suas laterais também se mostram infinitas ao olhar. Soli-

dão e interrogação visitam a mente nesse instante. A percepção 

se agonia diante do ilimitado e o raciocínio não compreende as 

razões, reverberando intensos os porquês. 

 Apurando o sentido, a visão começa a descortinar para 

além dos muros. A construção tem entrada e saída - uma porta 

colossal - onde se vê encravada sua maçaneta em formato circu-

lar e de reluzente ouro. Tudo inalcançável. As respostas conti-

nuam ocultas e novamente aguça-se a curiosidade. Nada e nin-

guém nas direções, sequer é possível tocar a maçaneta e tentar 

abrir a porta. 

 Então surge, espetacularmente de cima, o transporte movi-

do a energia mágica. O carrinho de montanha russa flutua e car-

rega passageiros. Crianças, idosos e adultos de várias etnias sor-

riem felizes pelo privilégio. Com poucos instantes pairando, o 

carro retorna ao empíreo. E fim. 
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 Essa história pode ser a perspectiva de alguém que enfren-

ta seu deserto interior de indecisão e solidão. Ou uma metáfora 

acerca dos milhões subjugados por poucos que lhes suprimem o 

acesso à mínima dignidade. 

 Invertendo de panorama, as personagens do carrinho de-

sejam descer e experimentar um contato mais próximo. “Quero 

conhecer quem mora entre a estrela e a serpente”, diz um. 

“Preciso inocentar o Diabo e fazer as pessoas assumirem suas 

posturas”, relata outro. “Eu gostaria de pelo menos oferecer 

meu abraço para um expatriado”, desabafa fulano. “Eu tenho 

vontade de visitar o Vilarejo e encontrar o verdadeiro amor”, 

conta cicrano. 

 E o fim é o sinal de um recomeço para novas jornadas que 

trarão outros primas. 
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