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Fui ao Xingu conhccer os indios, e 
me deu uma paixao pelo Brasil, e um 

desejo de ver essas coisas que o 
brasilciro raramcntc vc... 

("Um Escntor em busca do Brasil") 

Vem dc longa data a present marcante do indigena na literatura brasilcira. 
Dcsde o periodo colonial, durante quase todo o romantismo ate o modem.smo nos 
anos 20. podemos apontar a present do indio-frequentementc rclac.onada a 
questao da idcnt.dade nacional-como um dos traV*os caracterist.cos da nossa 
literatura.2 Caracterizado como bom sclvagem. barbaro feroz. ou s.mbolo do 
carater patrio. nosso indio literano sempre trouxe consigo um paradoxo que talvez 
seja a sua unica constante: atraves da sua present acabamos conhecendo mais 
sobre a vis2o dc mundo dos auiores que os rctratam do que sobre os indios de 

came e osso que habitaram c ainda habitam o pais.' 
O indio mais uma vcz se fez prcsente na nossa literatura em Qiuirup, apos 

relativo ostracismo com o fim da primeira fasc do modemismo no initio dos anos 
30. mas com uma difcrenea fundamental: Antonio Callado faz o paradoxo a que 
nos refenmos acima trabalhar a scu favor quando varios personagens do romance 
refletcm sobre o indio e. atraves desias reflexocs. temos uma compreensao mclhor 
de varias facetas do pensamento national durante o periodo do pos-guerra ate 

1967. 

1 <) embnao deste trabalho foi descnvolvido durante o curso ("Noble and Ignoble Savages, 
or Utopia and Dystopia in Contemporary Brazilian Fiction") dado pclo professor Randal 
Johnson na UCLA na primavcra dc 2001. a quem agradeco inumcras references usadas 
nestc trabalho. 
2 Para uma recapitulagao da prcscn^a do indigena na literatura brasileira ate os anos 70, vcr 
o ensaio de Walnice Nogucira Cialvao. "Indianismo Revisitado." 
3 Para uma analisc detalhada desse paradoxo e da oscilayao entre a figura do bom 
sclvagem c do homcm-fcra no imaginario ocidental. ver o ensaio dc Hayden White, The 
Sable Savage as a Fetish, fcmbora o ensaio tenha sido cscrito tendo em vista 
exclusivamentc o contexto europcu. as suas teses sio de grande intcrcssc para a literatura 
das Americas tambem. 
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Para compreendcr melhor esse jogo de espelhos de Quamp tcmos que tcr cm 
mente uma das caracterislicas principals do livro, resumida por Ligia Chiappini 

Moraes em seu ensaio, Quando a Pdtria Viaja:4 

Invcntariando projetos. Utopias c obsessdes de alguns personagens de 
Quartip. chegamos as conccituagdes mais variadas de Brasil [...] cm todas 
as personagens podemos constatar uma "teoria" do Brasil e identificar suas 

Utopias. (43-45) 
() principal objeto de representagao de Quarup nSo e o indio. mas o Brasil c, 

mais particularmcntc, varios matizes da intelectualidade brasileira. As 
reprcsentagdes do indio servem a essa exposigSo critica de diferentes visoes do 
Brasil. Elas acontecem em paralelo com os deslocamcntos da agao do romance por 
todo o territdrio nacional. e ambas dimensdes contribuem num esforgo de auto-

reflexao para compor urn retrato do pais. 
Vamos cntao primeiramente acompanhar esse processo no qual o indio 

funciona como espelho de ideias. desejos c ideologias de alguns dos personagens 
de Quarup em relagao ao Brasil. O primeiro a pensar o indio brasileiro no romance 
de Callado e o protagomsta. Nando. Ncsse caso, mais que uma visao fixa do indio. 
vemos uma serie de trans formagocs ao longo das quatro primeirassegdes do livro 

que sao sinais da evolugflo do personagem no decorrer do romance. 
Na primeira parte de Quarup. chamada "O ossuario." Nando e capaz de 

elaborar e expor cloqUentemente urn projeto utopico. F.sse projeto e sempre posto 
em contraste flagrante com a sua incapacidade de agir e de engajar-sc no mundo 
cheio de conllitos que ele tern a sua volta na zona rural de Pernambuco. Como Ihc 

diz Winifred: 
Acho que voce se habituou de tal maneira a justiHear sua vida em nome 
desse sonho de transformar os indios n3o sei em que. que nao vai para o 
Xingu de medo de falhar e ficar depois sem assunto. Voce nem sabe o que 

ha de fazer deles. (57) 
O indigena esta portanto no centro da Utopia cm que Nando se refugia de seus 
dilemas pessoais: a realidade social que o rodeia. "contaminada" pela civilizag3o. e 

o conllito entre desejo sexual e cclibato. 

4 O ensaio de Ligia Chiappini Moraes Lcite que ganhou o premio Casa de Las Americas 
cm 1983 c uma excclcnte rcferencia para uma revisao pormenorizada da reeepgao critica dc 
Quarup c uma ampla analisc da obra de Antonio Callado a partir desse romance. 
5 A trajetoria dc Nando em Quamp c urn longo processo dc auto-conhccimcnto que se 
transforma cm uma cspccie de novo descobrimento do Brasil. Essa trajetoria tern sido 
ligada a idcia da personagem problcmatica dc Lukacs. como afirma Ligia Chiappini cm 
concordancia com tcse anterior de David Amgucci Jr. 
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Para compreender melhor esse jogo dc espelhos de Quarup temos que ter em 

mente uma das caracteristicas principais do livro, resumida por Ligia Chiappini 
Moracs em seu ensaio. Quando a Pdiria Viaja:J 

Inveniariando projetos. Utopias e obsessdes de alguns personagens de 
Quarup, chegamos as conceitua9des mais variadas de Brasil [...] em todas 
as personagens podemos constatar uma "tcoria" do Brasil e identificar suas 
Utopias. (43-45) 

O principal objcto de representa<;ao de Quarup nito e o indio. mas o Brasil e. 
mais particularmcntc. varios matizes da intelectualidade brasileira. As 
represcnta^ocs do indio scrvem a cssa exposi(;ao critica de diferentes visocs do 
Brasil. Lias acontecem em paralelo com os deslocamcntos da avao do romance por 
todo o terntorio nacional, e ambas dimensdcs eontribuem num esfor^o de auto-
rcflexao para compor urn reirato do pais. 

Vamos ent:3o primeiramente acompanhar esse processo no qual o indio 
funciona como espelho de ideias. desejos e ideologias de alguns dos personagens 
de Quarup em rela^ao ao Brasil. () primeiro a pensar o indio brasileiro no romance 
de Callado e o protagonista, Nando. Nesse caso, mais que uma visao fixa do indio. 
vemos uma scrie de transformavocs ao longo das quatro primeiras seyOes do livro 
que sao sinais da cvolut,ao do personagem no decorrer do romance. 

Na primeira parte de Quarup. chamada "O ossuario." Nando e capaz de 
elaborar e expor eloquentemente urn projeto utopico. Esse projeto e sempre posto 
em contraste llagrante com a sua incapacidade de agir c de engajar-se no mundo 
cheio de conflitos que ele tern a sua volta na zona rural de Pernambuco. Como Ihe 
diz Winifred: 

Acho que voce se habituou de tal maneira a justificar sua vida em nomc 
desse sonho de transformar os indios nao sei em que. que nao vai para o 
Xingu de medo de falhar e ficar depois sem assunto. Voce nem sabe o que 
ha de fazer deles. (57) 

O indigena esta portanto no centro da Utopia em que Nando se refugia de seus 
dilemas pessoais: a realidade social que o rodeia. "contaminada" pela civilizagao. c 
o conllito entre desejo sexual e cclibato. 

4 O ensaio de Ligia Chiappini Moraes Leitc que ganhou o prenuo C'asa dc Las Americas 
em 1983 e uma cxcelente referenda para uma revisao pormenori/ada da rcccpeao critica dc 
Quarup c uma ampla analise da obra dc Antonio Callado a partir desse romance. 
5 A trajetoria de Nando cm Quarup e urn longo processo de auto-conhccimento que se 
transforma cm uma cspccie de novo descobrimcnto do Brasil. lissa trajetoria tern sido 
ligada a ideia da personagem problematica dc Lukacs. como alirma Ligia Chiappini em 

concordancia com tese anterior dc David Arrigucci Jr. 
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Em Pcmambuco, longe dos indios de came c osso. Nando fantasia sobre os 
indios. livremente inspirado nas Missdes dos Setc Povos —missoes que Nando 
chama de "Imperio Guarani" (27) ou "Rcpublica dos Guaranis" (106). O indio de 
Nando assume a forma familiar do bom selvagcm: sao "homens mais cm contato 
com Dcus do que com a Historia. isto d, com o mundo da razSo e do tempo (19), 
"seres novinhos ainda da Criafao" (20). o "segundo Adao' (28), "plasticos, 
amoldaveis" (103). "aqucm do bcm e do mal" (174), "uma reserva de pureza 
(188). Os indios sao portadores da pureza edenica indispensavel para a cria?ao urn 
mundo limpo do pecado, unindo justiga social e fe na terra. Livres do veneno da 
sociedade capitalista. so as tribos indigenas do Xingu scriam capazes de aceitar a 
doutrina crista plenamentc para construir (sob a tutela dos padres da Igreja 
Catolica) o que Nando chama de "comunismo cristao" "criar de novo o Imperio 
Romano, a partir de urn Imperio de bugrcs" (29). 

Essa Utopia idcalista de Nando sobrevive mais ou menos incolume as suas 
peripecias no Rio de Janeiro na segunda parte do livro, chamada *0 eter," embora 
elc ja cncontre ai os seus primeiros obstaculos concretos. Nando conhece na capital 
federal diversas pessoas relacionadas a questao indigena que, em geral. nao estao 
interessadas em ouvir suas ideias. por descaso ou ceticismo. Nada disso altera 
fundamentalmente as ideias do jovem padre porquc os homens que encontra no 
Rio de Janeiro sao civilizados e porianto. para ele, corrompidos—os indios 
continuam distantes. e por isso. ainda simbolos de pureza. 

As mudanpas fundamentais na visao que Nando tern do mundo indigena 
acontecem na terceira e quarta partes do livro, chamadas rcspectivamente "A 
ma?a" e "A orquidea." com o contato direto com os indios no Xingu. Vale a pena 

6 As Missoes dos Sete Povos foram cstabelecidas pelos jesuitas no seculo XVII cm areas 
de ocupacio espanhola, no (iuaira, Paraguai c Uruguai, onde hoje c a fronteira entrc Brasil. 
Paraguai e Argentina. Entrc os rclatos sobre as missdes e os freqilentes conllitos entrc 
jesuitas c bandeirantes, destacam-se a Carlo Jo Governador Jo Paraguai. D. Luis de 
Cespedes Xcria a Sua Majeslade de 1628 c o relato feito pelos padres Justo Mancilla c 
Simon Maccta cm 1629. Para uma edip&o crilica dcsscs documcntos. vcr A Funda^ao Jo 
Brasil de Darcy Ribeiro e Carlos de Araujo Neto. 
7 O tcrmo "nova Roma" usado por Nando com esse scntido visionario. assim como 
algumas passagens cm que Lauro defende a tcsc da "raca cosmica". parccem contcr criticas 
mais ou mcnos diretas a ccrtos aspcctos do pcnsamcnto de Jose Vasconcclos e Darcy 
Ribeiro. Podemos citar uma breve passagem da conclusio de O Povo Brasileiro—A 
For mat;ao e o seniido do Brasil, livro-tcstamento de Darcy: "Na verdade das coisas. o que 
somos e a nova Roma. Uma Roma tardia c tropical" (448). Seria intcrcssante fazcr urn 
trabalho de levantamcnto das inumeras rcfcrencias litcrarias e extra-literarias. diretas c 
indirctas. que estao contidas no tcxto de Quarup c de como se da o diilogo com essas 
rcfcrcncias. 
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acompanhar essas mudangas detidamente. quando a realidadc concreta pde em 
cheque as fantasias do padre sobre os indios e, por conscqiicncia. lodo o seu 
projeto de Utopia. 

Para faze-lo temos que introduzir a vis3o do indigena de outra personagem de 
Quarup, Lidia. ja que ela faz questionamentos que sao fundamentais para o 
amadurecimento de Nando. F.Ia e uma visitante ocasional e despretensiosa do 
Xingu. que busca descanso e distragao no contato com a natureza e sc entretem 
especialmente ao observar os indios. fascinantes por sereni. em suas proprias 
palavras. "anteriorcs ao tempo" (171). ideia com a qual Nando obviamente 
concorda. A difcrenga fundamental entre Lidia e Nando c que ela e a primeira a 
reconhcccr suas proprias limitagdes para comprecndcr o indio e a admitir suas 
duvidas. Alem disso. Lidia chama a atengao do padre para a especilidade dos 
indios que moram em volta do Posto ("apitao Vasconcelos e estao na fronteira 
entre duas culturas. Aqueles indios nao sao a figura abstrata dos sonhos e discursos 
de Nando: se ainda nao foram totalmente assimilados. ja n3o sao mais 
"selvagens" sao pacificados. mais ou menos adaptados e definitivamcnte 
modificados pelo contato direto com o homem branco. Nas palavras de Lidia: 

As ve/cs eu me pergunto se os indios sao todos assim ou se sao so esses 
adotados pelo SPI" e cansados de responder as perguntas de antropologos e 
curiosos em geral que vent aqui tirar retrato e fazer rcportagem. Vingam-se 
na gente. (173) 

Partindo de um ponto de vista bem mais humildc c menos idealista que o de 
Nando. Lidia procura mostrar ao padre que o contato com o indio faz cair por terra 
as Utopias construidas no conforto urbano e Ihc da o exemplo do seu companheiro 
Otavio. que trabalha no Posto Capitao Vasconcelos: 

Para Otavio foi um golpe profundo a descoberta de que o indio tern ciume 
de alguma cspccie. [...Otavio] aereditava [...] na naturalidade do amor livre 
e na possibilidade de destruir o ciume burgues. (177) 

Alem das observagdes de Lidia. Nando tern varias surprcsas nas suas primeiras 
cxpcricncias no Xingu. Logo na cliegada. ele e vitima de um trole: encontra um 
casal de indios nus no acampamento estranhamente deserto e a mulher Ihc oferece 
uma mag3. parodiando a ccna do pecado original do Genesis. Em scguida. Nando 

8 SPI e o servigo dc protcg3o ao indio. precursor da aiual FUN A I. orgao governmental 
encarregado dc tratar das questdes rclativas ao indio no Brasil. Para uma rapida 
rctrospcctiva da histdria dos dois orgios. dentro do contcxto dc 500 anos dc politicas 
govcmamcntais para regular as rclagoes entre indios e brancos. vcr o artigo "Gcnocidio 
scm Tregua." cm Relrato Jo Brasil publicagao dingida por Mino Carta. 
9 Significativamcntc. esse trotc c encomcndado pela propna Lidia c orqucstrado pelo 
diretor do posto. Fontoura. que desde o Rio dc Janeiro ja ndicularizava ostensivamcntc o 
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pcrcebe o interesse afoito dos indios por certos bens de consume, como anzois e 
machados. assistindo atonito ao "confisco" de uma dc suas camisas pelo indio 

Canato. . . 
Apesar disso. o padre ainda resiste a abandonar a sua vis3o idealizada do indio, 

como explica Edson Jose da Costa em Quanip: Tronco e Narraliva: 
As interrogans dc Nando nada mais s3o do que respostas disfar?adas em 
perguntas. respostas que ele conhcce de suas leituras e informa^es 
gravadas em sua memoria. Por isso. nSo ve a realidade presente. que Ihe 
surge desfigurada. subordinada a formulas e solutes aprendidas. (79-80) 

Assim sendo. o padre catequizador recebc a noticia da crian do Parque Nacional 
do Xingu como urn primciro passo para a forma<;ao da sua nova "Republics 
Guarani" c segue vendo o indio como urn ser humano cm estado natural pre-social. 
Por cxemplo. ao visitar Aica. que padece ha anos dc uma tcrrivel doen<;a incuravel 
que cobre sua pele dc chagas repugnantcs. Nando mais uma vez projeta no indio 
suas ideias de purcza. comparando o sofrimento deste com a doenga com o 

comportamento de urn animal selvagcm: 
Sofnmento. sim. dor, mas provavelmente scm no^ao de mais coisa 
alguma. On<;a ferida para sempre. talvez. c para sempre a lumber ferida. 

Mas sem saber, lmaginando que vai desaparecer a ferida. (175) 
Neste momento Lidia intervem mais uma vez. chamando a atenvao de Nando para 
a existcncia concreta de uma sociedade indigena com codigos proprios e capaz dc 
atos de crueldade como isolar Aica e mante-lo em doloroso ostracismo: 

Aica sabe que a doeti?a nao so faz ele sofrer tormentos de dor. coceira. 
descamacao e feiura como o torna um diferente. Urn paria [...] sofria um 
sofrimento de gente, complicado com o social. (176) 

Nao ha um momento dc cpifania para Nando depois do ritual do quarup. 
que coincide com fatos dccisivos para o pais c para o romance, ha um lapso de 
tempo e vemos um Nando complctamentc diferente no comedo dc "A orquidea.' 
Livre da batina. das idealizagdes religiosas c das rcpressoes sexuais. ele se dedica 
aos indios sem proclamar grandes discursos eloqiientes sobre o assunto. O ex-
padre passa a se ater ao trabalho pratico. ao trabalho possivel de ajuda concreta aos 
indios dentro da prccariedade em que vivem. Mas sob que visao do indio e fcito 
esse trabalho? 

dcscjo de Nando de encontrar no Xingu o paraiso pcrdido—duas tiguras que tcm papcl 
fundamental no amadurccimento de Nando. 
10 A ccrimonia do quarup. cclcbrada por povos indigenas da regiSo do alto Xingu (MT). e 
uma cclcbra^ao dos mortos. ligada ao ciclo mitologico do hcroi Mavotsinin. Varios tcxtos 
criticos discutem a simbologia dessa ccrimonia que da nomc ao romance. Destacamos entre 
clcs A Viagem do Herdi no Romance de Anidnio Callado de Cristina Fcrrcira Pinto. 
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Para respondcr a essa pcrgunta, devemos procurar entendcr a visSo que 
Fonloura, indianista chefe do Poslo Capitao Vasconcelos, tcm do indio brasileiro. 
Ante's disso. entretanto, devemos fazer tres ressalvas. Primeiro. Fontoura c urn 
personagem esbogado com tragos relativamenie ligeiros. tendo muito menos 
espago que o protagonista de Quarup. Alem do arredondamcnto do personagem, 
Fontoura nao e dado a fazer discursos sobrc o indio—ao contrario. demonstra 
rcpetidamente estar farto dc discursos grandiloqiientes e demagogicos que nada 
tcm a ver com a dura realidade de destruigiio e morte com a qual convive no 
Xingu. Finalmente, ha que considerar que. se ha visdes mais e mcnos idealistas dos 
indios cocxistindo em Quamp, a de Fontoura. depois dc 15 anos de trabalho no 
SPI. e claramente menos idealista que a do primeiro Nando e da maioria dos outros 
personagens. 

Fcitas as ressalvas. nao devemos deixar de lembrar que. ainda que tenha uma 
imagem do indio calcada em uma vida de cxperiencia. Fontoura c tambem movido 
por urn ideal. Ele se dcdica a dar protegiio aos indios dentro do espirito do 
Marechal Rondon Pachcco. pioneiro na "pacificagao" de povos indigenas no 
Brasil: "[...) nao qucremos fazer sacristaes. Qucrcmos preservar indios. Essa 
sempre foi a orientagao do Servigo (de protcgao ao indio). desde os tempos 
heroicos de Rondon e Pirineus de Sou/a" (102). Ainda que Fontoura diga nao 
querer "transformar o indio em nada." (161) o termo "preservar" na passagem 
acima c bastante significative. A ideia de preservagao de urn determinado conjunto 
de caracteristicas "autenticas" do mdigena esta ligada aqui a uma atitude 
patcrnalista—o mdigena e visto como uma espccie animal em cxtingao ou uma 
crianga incapaz de decidir scu destino. Para Fontoura. a culiura indigena deve ficar 
congelada no tempo, imutavel independente da vontade do proprio indio esse 
desejo gera tensoes incvitaveis no Posto. uma vez que aqueles indios ja loram 
expostos ao contato com a culture ocidental pela cxpansao da ocupagao temtorial 
brasileira da qual o proprio Fontoura e urn sinal." Junte-se a isso o sentimento 
paternalista de Fontoura infantiliza e animaliza os indios que em sua opiniao, 
aumentariam em numero "como qualquer bicho decentemente tratado' (168) se 
fossem protegidos e isolados em uma reserva. e beira o sentimento dc posse 
quando ele diz para V'ilar que. "para trabalho escravo n3o tenho indio nao (187). 
O indigenista entao empenha-se cm fomentar as tradivdes ao ponto de quase formar 

11 Estas contradicocs s2o dc fato parte do Scrvigo de Protegao ao indio. desde a missio do 
Marechal Rondon a partir da qual o orgao foi fundado. e da FUNAI. orgao que o succdeu. 
Afinal de eontas, o objetivo principal do Marechal era instalar linhas de telcgrafo cm 
rcgides isoladas do Brasil para facilitar sua intcgra^o ao rcsto do pais, ou scja. promover o 
contato das zonas afastadas com o ccntro economico nacional. 
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os indios a fazer a fcsta do quarup nas dimensdes e com os metodos iradicionais. 

trabalhando como fiscal dos trabalhos dc prepara?ao da cenmonia. 
Para Fontoura. os indios so cxistem como tal enquanio Tcalmente selvagens c 

ponanto felizes" (167-68) c devem mantem imutaveis sua cultura e seus 
costumes12 c n3o e de se admirar que o indigenista seja urn fatalista. vendo o 

dcsaparecimento dos indios como urn fato incvitavel. Entretanto, devemos 
considcrar todos esses aspectos da visao de mundo de Fontoura sem esquecer a 
postura etica e humana que elc represcnta no livro—urn personagem com um 
carater tragico. pela sua impotcncia e desespero ao prescnciar dianamente a 
terrivel dcstruisao cntre aquelcs a quern ele se dedica totalmcnte: "Tapando a cara 
a gente se enxerga menos. O que eu quero e me ver o menos possivel. Quando a 
gente passa muito tempo amando sem cficacia da um cansa<;o danado. Um nojo! 

(363). 
Nando c Fontoura sao dois personagens dc Quarup que tern o indio como 

preocupa^ao principal," entretanto, alem de Lidia. outros personagens lambem 
mostram pontos dc vista mais ou menos articulados sobre o indio, visOes que 
scrvem de contraponto as ideias de Nando e Fontoura. Entre eles destacamos a 
seguir tres: o burocraia Ramiro, o etnologo I.auro e a danvarina Soma. 

Ramiro sente-se absolutamente a vontadc com o jogo de favores do servi<;o 
publico e. mesmo sendo diretor do SPI. nao tern qualquer interesse real pela 
situa?3o dos indios, a quern despreza: "[...1 vivcr no mato e vida de bicho. E duro 
(...) depois de milcnios de evolucSo a gente dedicar a vida a uns caboclos que ainda 

nem inventaram uma machadinha decente" (105-06). 
Quando cxposto ao contato direto com os indios por causa de seus interesscs 

politicos ou pessoais. Ramiro mostra seguidamcnte ter uma visao cxtremamente 
preconceituosa deles. Em um episodio comico. o burocrata espanta-se com o 
tamanho dos penis dos indigenas elc acrcdita na tese francaniente racista que 
explicaria a miscigena^ao na colonizat^ao do Brasil pela "falta de vigor sexual dos 
homens e o "apetitc sexual" das mulhcrcs indigenas (que por isso prelcririam os 
homens brancos). Essa tese rcfcre-se explicitamente a uma longa linhagem na 
intelectualidade brasileira, de Vamhagen e Gabriel Soares de Sou/a ate Paulo 

12 Sobrc mudancas rccentes na filosofia dc trabalho da agenda governamental dc protcc^o 
ao indio. vale a pena Icr reportagem especial da Folha de Sao Paulo dc 27 de maio de 2001 
sobre a expedicao mais rcccntc da FUNAI ao vale do rio Javari na Amazonia, zona que 
ainda abriga grupos indigenas com pouco ou nenhum contato com o homcm branco. Pode-
sc ver ncssa expedicao uma mudanca radical na atua^ao da FUNAI. que procura agora 
mantcr cm isolamento as tribos da regiao. 
13 Alem dos dois. ha um outro personagem que se dedica ao indio. o substituto dc 
Fontoura. Vilavcrdc. Optei por nao analisar sua vis3o do indio por scr elc um personagem 
que rcpctc basicamente a atitudc c a visao de Fontoura sobre o indio. 
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Prado" c Ramiro insiste nela apesar das evidencias cm contrario. gramas a uma 
hipotcse, ainda mais absurda. de que as dimcnsocs dos penis dos homens 
ocideniais teriam diminuido com o lempo. 

Em um outro momento. Ramiro explica o que ele entendc como a unica lorma 
possivel de contalo com o indio: 

Para que aceilem nossa civilizapao e nosso Deus. tern de sc aproximar de 
nos como se fdssemos seres superiorcs. capazes de indicar a eles caminhos 
novos. E nao ha momento mclhohr para isto do que aquele em que os 
indios estejam vivificados pela doen^a. (195) 

Ao indio n§o resta portanto outra opv^o senao ser subjulgado culturalmente e 
accitar passivamcntc a tutela de seus superiores "naturais." 

A representafao do indio dada por Ramiro se baseia cm uma postura de 
domina<;ao perversa que comeca no periodo colonial e tern efeitos desastrosos ate 
hoje. Callado. porem. evita o torn de condcna?ao moralista. suavizando a hgura do 
burocrata obcccado pela doenfa c apaixonado por Sonia pclo carater 
eminentemcnie comico da personagem. 

Outra visao conservadora do indigena e do Brasil aparccc rcpresentada por 
Lauro. que participa da ExpcdigSo ao Centro Geografico do Brasil com Nando. 
Fontoura e Ramiro em "A orquidea." De inicio. o etnologo exibe vasto 
conhecimento sobre folclorc indigena e chcga a afirmar que o indio c "o formador 
da mentalidade brasileira" (286). mas logo assume uma postura abertamente 
predatoria e preconceituosa. A medida em que um ataque de tribos nao-pacificadas 
toma-se eminente, ele advene o grupo que "todos os horrorcs sao possiveis" (350) 
e recorre a fantasias populares, dizendo que aqueles indios poderiam ser "os tais 
que encolhem a cabe\a do inimigo mono" (353). Quando a expedi?ao e a tribo 
Cren-acarorc entrain em conflito. I.auro perde qualquer pudor e afirma que 
Fontoura "so nao trata bugre como bugre (ou seja. "na bala") pt>r falta de culhao 
(358) e que a vida de um homem civilizado e culto vale por principio mais que a 

de qualquer "selvagem": 
E ridiculo. ouviram bem. ridiculo cm qualquer pane do mundo sacrificar 
homens civilizados e cultos a selvagens. Nunca se fez isso! Nunca se fara 
isso! [...] Basta liquidar um idiota desses a tiro para os outros nos 

obedcccrem. (359) 
A critica e implacavel: o nativismo de Lauro se revcla livresco e distante da 
realidade, ele meramentc usa o indio como motivo ideologico nacionalista sem se 

14 Sobre as tcfcrcncias intcncxtuais em Quarup, vcr nota 7. 
15 Dois episodios parccidos indicam a superficialidade c a falta do praticidadc do 
conhecimento de Lauro: a sua dificuldade em identificar o tucuma. que ele cite da obra do 
naturalista Von Martius, mas n*o ve bem na sua frente (324) e a procura pelo 1 apcreba dos 
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importar com scu bem estar c seu nacionalismo vai se identif.cando pouco a pouco 
com os modclos do imperialismo ingles, dos americanos e de "nossos avos lusos" 
(373) Alcm do prcconceito racial e do autoritarismo, Lauro defende urn mach.smo 
igualmcnte agrcssivo quando fala de miscigcna<;ao. fazendo urn pastiche da teona 
da raCa cosmica do filosofo e cducador mexicano Jose Vasconeelos: 

E portanto indispensavel que a cnergia sexual latino-amencana se 
concentre na sedu<;ao e sempre que possivel na fecundapao das mulheres 
louras. E claro, por outro lado. que n'do devcm ser descuidadas as mulheres 

mesti?as. (306) 
Para Lauro, tambem a mulher cxiste para ser colonizada. no caso pelo homem 
latino que demonstrara assim a sua superioridade em rela^So aos seus 

compctidores nordicos. 
No discurso do etnologo fica exposta a ideologia por tras do movimento de 

eolonizacao interna em que o centro cconomico e politico do pais domina o 
interior e as elites marginalizam o resto da popula^ao—o Brasil "forte precisa 
impor-se e carregar consigo o resto do pais. Podemos contrastar com a personagem 
Sonia. que represcnta uma outra visao. marcadamente feminina. as ideias de 
Ramiro e Lauro. A importancia do ponto de vista de Sonia pode ser sublinhada 
pelo fato de que ela e a primeira personagem depois de Nando a ter sua visio de 
mundo representada por discurso indireto livre em Quarup. 

Mulher liberada sexualmcnle mas que se sente opnmida ao ser assediada 
agrcssivamente ao mesmo tempo por tres homens ciumentos e posscssivos. a 
principal motiva^ao do interesse de Sonia pelos indios surge no momento em que 
ela percebe (com a ajuda de Lidia) que os indios lidam com o corpo e a 
sexualidade de uma forma bem diferente da dos seus pretendentes: 

Vejam so (...) niio parece mas a coisa tern sua organizapSo. E capa/ de eles 
terem menos encrenca que a gente. Para tapar xoxota e que o uluri nao e 
(...) deve ser mesmo para provar que quern manda na autonomia dela e ela 
mesmo. (203) 

mitos do jabuti que nada mais e do que a Caja/eira. facilmente encontravcl no Rio de 
Janeiro (366). 
16 Vcr nota 7 sobrc as alusocs fcitas por Lauro a Jose Vasconeelos e a Darcy Ribciro. 
17 Um outro aspccto que tern papel central cm Quarup coda rcprcscntacao da mulher no 
romance. Varias figuras femininas marcantcs cruzam o caminho de Nando (Winifred, 
Hrancisca, Vanda, Lidia c outras) e poderiam ser objeto dc uma analisc mais detida. 
18 0 uluri c uma tanga feminina triangular suspensa por um cordel atado a um cinto de fios 
que contoma o quadril tipica das tribos do alto-Xingu. Ncstc trccho de Quarup, Lidia c 
Sonia especulam sobrc a fun?3o social da vestimenta, que n£o escondc quase nada da 
anatomia feminina c so pode ser tirada pcla mulher que o usa. 
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Como Sonia n&o chega ao Xingu com ideias pre-conccbidas sobrc o que vai 
encontrar, cla pode conhccer os indios a medida cm que inierage intuitivamcnie 
com elcs. A visao que a danvarina tern dos indios vai entao sendo construida no 
conlato direio com estes. e culmina com sua fuga do Posto Capitao Vasconcelos 
acompanhada dc scu novo amante. Anta. para desespero de seus ires pretendentcs. 

Alem dos momentos em que concentramos nossa atenvao ate agora, cm que o 
indio e pane do imaginario de varios personagens. ha trechos cm Quarup em que o 
indigena aparcce sem essa mcdiaviio de urn personagem nao-indigena. Nesscs 
casos a represcntavito do indio nao pode ser atribuida a nenhum personagem c sim 
ao narrador em lerceira pessoa. Significativamente. nesses momentos vemos 
gcralmentc discri?oes sucintas que se atem a exteriondade dos personagens. mas. 
ainda assim. nesses trechos Antonio Callado nao cscapa ao paradoxo a que nos 
referimos no comedo do nosso texto. revelando-nos primordialmentc algo sobrc a 

visSo que o proprio autor tern do indio como o "outro." 
O narrador cm lerceira pessoa descrcve os indios do Posto Capitao 

Vasconcelos sempre rmdo ou sorrindo (nas nove primciras aparivOes de indios em 
"A mava." um dos dois verbos c usado oito vezes), repetindo coisas ditas pelos 
brancos. sem cntender o que dizem e sem curiosidade em descobrir. Mesmo 
quando ha curiosidade. ela c mostrada cm uma rcpeti?ao de perguntas que parcce 
nao fazer muito sentido. () maior intcresse dos indios dc Quarup c mesmo pelos 
presentes tra/.idos de fora: Anta puxa o bravo de Olavo e pergunta por machados. 
Canato "confisea" uma camisa dc Nando. Auaco pede vestidos ou camisas. Sariua 
procura linhas de nailon e Tamapu exibe orgulhoso suas roupas do excrcito como 

marcas de distinvao. 
Em tres momentos Callado arrisca ir alem da superfic.e c. paradoxalmente. 

abre a ainda niais sua propria guarda para o leitor atento. Em um pnmeiro 
momento. a curiosidade e atravao dos indios pelas novidades tecnologicas do 
homem branco ganha contornos mais nitidos alem da superficic das a^cs- e 

Callado significativamente opta parcialmente pelo ponto de vista de Nando. 
Quando Vilar avisa a Canato que vai pescar usando dinamitc, Nando pela 
primeira vez "um rosto de indio verdadeiramente cxpressivo. as ins de Canato 
reluzindo no rosto mcio lambuzado de urucum" (225). Dcpois. quando F-ontoura 
intcrvem colerico. os indios pareccm encantados com Vilar e d.spostos abandonar 
a tutela de Fontoura por um novo lider. "[o)s indios olhavam para ele como se so 
esperassem uma palavra do Capitao Vilar para dar as costas ao Capitao Fontoura 
(230). Em um outro momento. o narrador contrasta indios e caboclos de torma 
simbolica que fia timidamente insinuada: enquanto os pnme.ros nadam a esmo o 
caboclo Cicero poe-se "a nadar para a outra margem (...] com uma objetividade, 

um senso de chegar do outro lado" (167). 
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Em urn tercciro momento, no final do capitulo "A maya," Antonio Callado nos 
reserva a parte mais intercssante de Quarup em termos de representa^ao do 
indigena: uma longa scquencia de quatro paginas sem paragrafos. Callado intercala 
feericamente pontos de vistas dc varios personagcns c a sintaxe flea solta. 
aproximando-se do fluxo de conscicncia. Participam desse coro dc vozes que se 
alternam Otavio. Vanda, Nando. Sonia. o narrador c uma cntidade coletiva ("a 
gente") dos indios. Simultaneamente. o trecho descreve o quarup, as reavoes ao 
suicidio de Gctulio Vargas e a fuga de Anta e Sonia. No final dessa seqiiencia 
surge a ultima imagem do indio mais bem desenvolvido como personagem em 
Quarup: Anta. Urn indio jovem. bonito e vaidoso, scmpre pintado e enfeitado 
"como se todo dia fosse de festa" (155); talcntoso c inteligente, embora pregui^oso 
(escolhido para esculpir o quarup principal por suas habilidades artesanais. eximio 
tocador dc fiauta c bom pescador. alcm dc ter sido o unico que aprendera o 
portugues urn pouco mclhor). Esse heroi, misto de malandro c Peri com sua 
"cabeya bonita por fora e esquisita por dentro" conquista a cobiyada Soma "com 
sua tesao e sua malandragem" (259) e some pclos matos do Xingu com seu 
prcmio. 

Podcmos portanto identificar duas estratcgias no tratamento do indio como 
tema em Quarup. Por urn lado. Callado critica atraves de seus pcrsonagens, com 
grande senso de obscrva?ao e refinamento, varias representaydes do indigena na 
cultura brasileira e as ideologias que as sustcntam. Por outro. Callado procura fugir 
de cstcrcotipos e mistifica^oes mantendo o narrador em tcrccira pessoa quase 
semprc prcso a uma visao externa do indio para evitar projeydes mistificadoras. 
Essas proje^oes, que fazem do indigena urn fetiche do imaginario ocidental. s3o 
expostas no pnmeiro caso. mas ainda persistem no segundo. Como pudemos ver 
nos tres momentos que analisamos, algumas projeyoes que costumam acompanhar 
a imagem do "sclvagem" no imaginario ocidental voltam a aparecer, ainda que 
muitas vezes timidamente. 

Nao se traia aqui de acusar Quarup e a tradi^So indianista em que o livro se 
insere de falsificar e mistificar a realidade. Nao deveriamos esperar que qualquer 
tipo de literatura, realista ou n3o. ofereya uma representayao "fiel" ou "correta" da 
realidade—tomar esse tipo de prctensSo ao pe da letra ainda hoje e no minimo 
contraproducente. A questao da representayao do indio na literatura brasileira 
obviamente n3o pode ser "resolvida" porque nao existe representatao literaria 
(ficcional ou nao) do outro que escape totalmentc ao paradoxo que expuscmos no 
inicio deste artigo: todo autor e seu texto apontam tambem para si mesmos ao 
apontar para o mundo exterior que buscam rcpresentar. 

Certamcnte Quarup rcpresentou urn passo important no sentido dc fugir as 
armadilhas mais comuns do problema de representa<;ao do indio e de oferecer uma 
visao cntica dessa questao. Livros como Maira, de Darcy Ribeiro, e mesmo 
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Expediqao Montaigne, do proprio Callado. dialogam com Quarup c devem muito 
aos avan^os deste na questao do indi'gena como personagem e como icma. E 
inegavel que Quarup c um marco—um sallo qualitative na representa?ao do 
indi'gena na litcratura brasileira, principalmente ao problematizar abordagens 
anteriores. Entretanto, a longa historia do indi'gena brasileiro como tcma literario 
ainda tern muito o que ganhar em complexidadc e riqueza. Por exemplo, ainda ha 
que se superar a ideia de que os indios "verdadeiros" sao aqueles poucos que 
vivcm ainda isolados e assim ignorar os problemas especificos das comunidadcs 
indigcnas, por exemplo. dos cstados sul. sudeste e nordeste do Brasil como tema. 
Alem disso. ha que se atentar para a divcrsidade entrc os indios brasilciros: ha 
muitos grupos que tern aspectos dc suas culturas e de sua histona em comum. mas 
que lambcm sao bastantc diferentcs entre si. Ncste sentido. parccc fundamental que 
possamos cada vez mais incorporar a este mosaico conslruido ao longo de 
quinhentos anos de literatura sobre o tcma a voz dos proprios indios ' na literatura 
contemporanea. 

19 Alguma coisa ja tem sido feita nesse sentido—podemos dcstacar Shenipabu Miyui— 
Historia dos Antigos. iniciativa da Associa^ao dos Profcssorcs Indigcnas do Acre em fazcr 
uma cdiQ3o bilingtic com parte da histona oral dos Kaxinawa. habitantes da frontcira entre 
Brasil e Peru. 
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