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Pensar no Dia do Indio costuma remeter somente a 
tradi~6es tribais e folcl6ricas, mas ha muitos outros 
conceit os alem desse estere6tipo. 0 indio moderno, 
do seculo XXI, pouco se assemelha ao estere6tipo do 
indio "primitivo". Ser indio, nos dias de hoje, e acei
tar as mudan~as tecnol6gicas e lutar por sua inser
~ao na sociedade, sem se esquecer da cultura e da 
tradi~ao dos primeiros povos que habitaram 0 Brasil 
antes da coloniza~ao europeia. E0 que explica Olivio 
Jekupe, escritor, poeta e presidente da Associa~ao 
Guarani Nhe' e' Pora, da aldeia Krukutu, localizada 
em Parelheiros, zona suI da capital paulista. 

Segundo Jekupe, ainda ha muita resistencia em 
aceitar 0 indio moderno e a imprensa, de modo geral, 
nao contribui para 0 esclarecimento do assunto. Ao 

contrario, ele diz que os veiculos de comunica~ao 
alimentam a discrimina~ao e os estere6tipos. "Tern 
gente que pede ate para esconder 0 celular", conta 
o escritor, referindo-se a frequente solicita~ao de 
alguns jornalistas, que insistem em mostrar a face do 
indio primitivo e esquecem que as tribos sao com
postas por cidadaos brasileiros que tambem reivin
dicam seus direlos e lutam por melhor qualidade de 
vida. "A sociedade nao quer ver 0 problema do indio", 
explica. Tambem nao sao raras as distor~6es no que 
diz respeito a cultura e aos cost~ , es, que a midia 
analisa sob a 6tica do homem branco e ba por 
reproduzir preconceitos e desinforma~ao. Sobre este 
e outros temas, Olivio Jekupe falou a IMPRENSA. 
Veja os principais trechos da entrevista: 



56 EM ABRIL 
"Uma coisa que a gente fica triste e que eles [a 

midia] tern 0 costume de falar do indio sempre que 

chega 0 mes de abril. Na televisao, jornal, radio, 

revista... 2: gente fica ate apavorado com tanta 

materia q e sai. Gostariamos que esse trabalho fosse 

. . a . '.lIa , que todo mes aparecesse no jornal, na TV... 

Gs-..B. seria uma forma de a sociedade nao esquecer 

· 0 indio, porque ela so lembra no mes de abril, na 

Semana do indio. E isso dificulta urn pouco, desva

loriza 0 indio. E, quando passa esse periodo, ficamos 

abandonados, nao conseguimos divulgar 0 turismo, 

fica muito dificil fazer esse trabalho. Mas a gente ve 

com bons olhos, porque, mesmo sendo so em abril, 

facilita urn pouco." 

o IIBOM SELVAGEM" 
"Tudo depende de cada jornalista. Eles vern a aldeia 

e que rem mostrar 0 indio primitiv~, e a gente 

quer mostrar nossa realidade, os problemas que 

acontecem. A sociedade tern urn preconceito muito 

grande com 0 indio, isso e ate resultado de urn 

trabalho malfeito [da midia]. Porque a sociedade ve 

no indio, 0 primitivo, como dizia Rousseau, 0 'born 

selvagem'. E 0 indio e gente como todo mundo, 

comete erro . Tern que mostrar 0 indio de 1500, mas 

tern que mostrar tambem 0 indio de 2011, porque 

os indios mudam, estamos sempre mudando. E a 

sociedade nao quer que 0 indio mude, quer que ele 

seja primitivo a vida toda. E a imprensa, as vezes, 

faz com que a sociedade acredite que ele continua 

do mesmo jeito. E nao. Aqui, na aldeia, a cultura 

em geral e Guarani, a religiao, a lingua ... mas nada 

impede que a gente viva algumas coisas como 0 

branco vive. Eu tenho celular, Facebook, Orkut, 

t enho livros escritos e publicados. Podemos seguir a 

=- ,=,alidade do branco sem perder a nossa cultura." 

UTAS ESQUECIDAS 
=-'-: ;:1 importante a imprensa saber que a gente tern 

~ ~cola aqui dentro da aldeia, por que existe 

e . - 2.: :ota l como se trabalha com as crianGas, se e 

em po l UeS, ern guarani, nas duas linguas. Isso e 

importante, porque a sociedade vai comeGar a perce

. ber que 0 indio esta se modernizando sem perder sua 

cultura. 0 enfoque e sempre 0 mesmo. A gente nao 

consegue mudar 0 tema. Os reporteres ja vern prepa

rados e, se voce fala algo diferente, faz critic as, eles 

nao colocam. Fica uma coisa muito fantasiada. 

A sociedade nao tern nOGao de como e uma 

comunidade indigena. Ela esta acostumada aver na 

televisao ou nas revistas sempre aquele indio 'de 

mentirinha', pelado, pintado. A imprensa tern que 

ajudar nesse sentido. Quando eu vou dar palestra, 

os caras se assustam. 'Nossa, esse cara e indio? Como 

ele sabe mais do que eu?' Isso tambem e urn precon

ceito. Eles acham que 0 indio nao tern capacidade." 

DESIN FORMA~AO 
"Existem distorGoes. Uma vez eu dei uma entrevis

ta e nem mostrei para a aldeia. As vezes, quando 

voce explica [para 0 reporter], ele nao consegue 

entender a diferenGa da cultura e, quando vai fazer 

uma analise, ele faz do jeito dele, como ele esta 

acostumado na sociedade. Nessa materia, eu expli

quei como era 0 casamento, a cultura... 0 reporter 

colocou na primeira pagina: 'indias sao infieis aos 

indios'. 1magina se a comunidade ve uma coisa 

dessas?! Li e joguei fora. [Na cultura indigena, 0 

casamento nao e documentado. Os indios podem 

separar-se com mais facilidade, sempre que acha

rem que nao gostaram do esposo(a)] . Outra vez, 

urn jornal veio fazer uma materia e 0 povo todo 

ficou revoltado e barrou a entrada da imprensa. 

Demorou para 0 povo acostumar de novo, deixar 

entrar de novo. Outro exemplo. Nos lutamos para 

ter mais terra, porque dependemos da terra. 0 

jornal colocou na materia: 'indios milionarios e 

morrendo de fome'. Sao os preconceitos que eles 

van criando em cima do que eles veem. No Brasil 

tern comunidade indigena de 200 pessoas, por 

exemplo, que mora numa area de 2 mil hectares. 

Para 0 branco e urn absurdo, agora, se voce jogar 

essa area de mata na mao de uma pessoa branca, 

voce volta dali a dois anos e nao vai ter mais mata. 

o costume do indio e diferente, nos dependemos 

da mata para caGar, pescar, plantar, passear. Tudo 

o que a gente faz depende da mata. E jornal veio 

aqui e fez uma distorGao. Voce tern que viver a 

cultura indigena para entender." 




