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Em Jo�o 20:24-25, s�o Tom� � apresentado ao Cristo revivo 

e duvida: ÒSe eu n�o vir o sinal dos pregos nas m�os dele ... 
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mundo naturalista, nunca vista com bons olhos nos c�rculos da 

f� crist� mas cheia de adeptos em nossos tempos mais c�ticos. 
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ep�teto de Òo CrenteÓ junto � cristandade. Uma nova vers�o 

do tradicional ver-pra-crer tem sido praticada com entusiasmo 

cada vez maior pela grande m�dia e seus espectadores, e n�o � 

apresentada pelo Jack Palance. Nessa nova vers�o, o ato de ver 

(ou ler, ou ouvir, dependendo da m�dia) exige a cren�a autom�-

tica no visto ou no lido. A ironia � que, se o que reprovamos em 

s�o Tom� � a falta de f�, o pecado da nova vers�o � o excesso. 

Ou a falta de vis�o cr�tica, o que d� rigorosamente no mesmo. 

Mire-se no exemplo do nossa mais badalada revista sema-

nal - hebdomad�rio, como se gostava de dizer no Pasquim - que 

atende pelo apropriado nome de Veja. A revista bateu todos os 

recordes de neo-s�otome�smo em sua mat�ria especial ÒA far-

ra da antropologia oportunistaÓ (edi��o 2163, de 05/05/2010). 

N�o � pedir demais ver com os pr�prios olhos um trecho logo 

no in�cio da mat�ria que, pode crer, diz exatamente o seguinte:

çreas de preserva��o ecol�gica, reservas ind�genas e supos-
tos antigos quilombos abarcam, hoje, 77,6% da extens�o 
do Brasil. Se a conta incluir tamb�m os assentamentos de 
reforma agr�ria, as cidades, os portos, as estradas e outras 
obras de infraestrutura, o total alcan�a 90,6% do territ�rio 
nacional. Ou seja, as pr�ximas gera��es ter�o de se con-
tentar em ocupar uma por��o do tamanho de S�o Paulo e 
Minas Gerais.

O texto n�o deixa espa�o para a d�vida. Apresenta 

como um fato bruto, legitimado em precisos percentuais, a 

assombrosa not�cia de que �ndios, quilombolas e agricultores 

sem-terra (que pens�vamos ser a por��o marginalizada do 

Brasil), somados � cobertura de mata virgem cada vez mais 

reduzida (n�o me pergunte como Òobras de infraestruturaÓ 

entra na conta), tomaram conta do pa�s, numa revolu��o 

silenciosa de �picas propor��es. 90,6%! Tudo aquilo que 

aprendemos e sabemos sobre o desaparecimento das nossas 
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gente, longe das compuls�es da cangalha, tudo o que sabe-

mos da hist�rica desigualdade fundi�ria brasileira, fartura de 

uns, fome de tantos, e, o que � mais central para este artigo, 

tudo o que sabemos sobre 500 anos de massacres, subjuga-

��es e humilha��es dos �ndios no Brasil, � pura ilus�o. Ou 

ao menos s�o �guas passadas. Agora, devemos crer que os 

verdadeiros brasileiros est�o acuados, � beira de serem ex-

pulsos pela massa de deserdados e pela indiada ressurgida 

das cinzas.  

A mat�ria segue dando asas a uma imagina��o t�o f�rtil 

quanto perversa. Beckett e Ionesco eram, pelo menos, geniais. 

Nem de longe � o caso aqui. A desinforma��o descarada, alia-

da a um racismo de butiquim, dep�e contra a intelig�ncia n�o 

s� do leitor mas dos bois-de-piranha recrutados pela Veja para 

assinar essa pe�a desteatral (o teatro, ao contr�rio do que diz 

um dos subt�tulos a mat�ria - ver logo adiante -, n�o � atividade 
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A farra do hebdomadário ilusionista.

para mentirosos, muito menos para mentirosos burros). Numa 
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nha terra seriam considerados maximamente preconceituosos, 

e em outras terras pass�veis de pena m�xima: ÒOs novos cani-

baisÓ, ÒMacumbeiros de cocarÓ, ÒTeatrinho na praiaÓ (�ndios 

fantasiando-se de �ndios!), ÒMade in ParaguaiÓ, ÒOs carambo-

lasÓ (os tais ÒsupostosÓ quilombolas). N�o h� o que comentar. 

O visto fala por si.

Esses subt�tulos, al�m de tudo o que s�o e n�o s�o em si 

mesmos, v�m acompanhados de fotos individualizando e ridi-
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deveria, at� pros incautos, desmascarar o que est� na cara. Volto 

a citar da fonte, que � mais divertido (mas s� 3, pra n�o cansar):
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boraris e empresas que absorvem 800 pessoas.
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Entremos na dan�a de crer que as informa��es procedem, 
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tagem esp�ria, como se se tratasse daquelas poucas vetustas fa-

m�lias que, declaradas brasileiras ou n�o, engoliram boa parte 
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S� quem n�o se declara �ndio �, na falta da declara��o, gente de 

bem. ÒImpactoÓ pega carona no campo sem�ntico do desastre 

(como em Òimpacto ambientalÓ, o inverso do relatado!) e mos-

tra o estrago (o Òpreju�zoÓ, sic) causado por �ndios e quilombolas 

� natureza da civiliza��o. Pobres milh�es, bilh�es de reais. Po-

bres empresas, pobres portos e investimentos. Pode-se ouvir o 

clamor: removam as barreiras! Eliminem. Limpem.

A Veja se superou ao multiplicar neo-s�otome�smos 

numa mat�ria s�, cada um com endere�o certo de consu-

mo acr�tico por parte de seus leitores (ou dev�amos chamar 

credores?). Cada um � grav�ssimo em si mesmo e dois vou s� 

mencionar. Primeiro, a mat�ria joga no lixo um fundamento 

da pr�tica jornal�stica, que � tratar fatos e pessoas reportadas 

como algo mais do que objetos de manipula��o discursiva. 

N�o creio em isen��o total, nem em imparcialidade. Mas 

jornalismo tem um p� no mundo das factualidades - a fonte, 

como se diz -, mesmo quando assume uma causa, mesmo 

quando vira propaganda. Pergunte ao Goebbels. Em segundo 

lugar, a mat�ria � irrespons�vel em um de seus alvos, a tal 
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o processo demarcat�rio enche de dinheiro o bolso de antro-

p�logos e �ndios, desrespeita covardemente toda uma classe 
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tempo, a defesa velada dos interesses mais predat�rios, que 

avan�am sobre gentes e terras desde que somos Brasil (se 

minhas palavras n�o inspiram a cren�a, busque os dados do 

Incra no Google. Procure, por exemplo, Òmaiores latifundi-

�rios do BrasilÓ). Os antrop�logos, e muitos outros grupos 

atingidos ou solid�rios aos atingidos, j� se pronunciaram e 
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palavra sobre o assunto. Busque l� no Google, por favor.

Tudo isso � muito s�rio mas quero frisar uma terceira ques-

t�o. Crer � primeira vista s� � poss�vel quando a m�dia mostra 

o que queremos ver. Infelizmente, a Veja funciona muito bem 

para dar vas�o (al�m de vis�o) aos sentimentos de uma parte 

da sociedade brasileira que �, basicamente, racista e reacion�ria. 

E �ndio � uma categoria especialmente suscet�vel de virar alvo 

desse Òracismo de princ�piosÓ. A raz�o � que, por mais miser�-

veis e desarmados de suas culturas pelas frentes de civiliza��o, 

por mais massacrados e humilhados, o �ndio sempre continuou 

sendo �ndio. E isso n�s n�o engolimos. Nos roemos de raiva com 

a insist�ncia do �ndio em ser �ndio. Quase todos os povos que 
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portuguesa e depois italiana, alem�, e at� do Jap�o e do Oriente 

M�dio (h� algo mais brasileiro que um liban�s?), todos, bem ou 

mal, se abrasileiraram, mesmo trazendo consigo suas culturas 

para engrossar o caldo comum. O �ndio n�o. Se j� houve um 
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ele, guiou a m�o do resto dos povos mata adentro para Òfazer 

o BrasilÓ. Darcy Ribeiro (a quem costumo ler e costumo crer), 

costumava dizer que �ndio n�o vira n�o-�ndio. Que aquele �ndio 

de algum modo sobrevivente ao rolo-compressor civilizat�rio � 
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pr�prio corpo, de si mesmo. Que para os demais, os ditos acul-

turados, n�o h� assimila��o, e que a dita integra��o n�o � uma 

meta a se atingir mas uma realidade compuls�ria a se viver, em 

muitos casos deprimente e at� fatal. Desarmado de sua cultura, 

de sua l�ngua original, o �ndio integrado vira Ò�ndio gen�ricoÓ, 

for�ado a viver � margem de uma sociedade brasileira astrono-

micamente maior e envolvente. E ainda assim permanece �ndio, 

chamado e se chamando de  �ndio.

Ao ridicularizar a indiada, a mat�ria da Veja nos d� o meio 

de revidar, de lavar nosso racismo tipicamente brasileiro, esse 

que n�o aceita a n�o-amalgama��o, que n�o aceita a impermea-

bilidade � fus�o estampada na resoluta identidade do �ndio. Veja 

&%71'(#.#/.'(?.#0(#3471.'#(7# 2-#(--.#(-/'(=.'4.#0(#N%>4.-:#(--.#
471.&4K &4.#"04( /.:# 4 $(G"-.:# '.&4-/.#.5 .3:#."# 4 $( /.'#%7.#
5>%'.#0(#(-&F' 4":#7.4-#?F&43#0(#'(G(4/.'#1"'#;%(#9#(3.#;%(#9#-%G.:#
� ela que � errada, � ela que � falsa. Acredite quem quiser.

*http://bio-linguagem.blogspot.com/

USE VEJA PARA LIMPEZA ÉTNICA PESADA


