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Resumo: O trabalho monográfico, antropológico e etnológico é um estudo 

historiográfico, etnográfico e arqueológico sobre os processos e as redes que formaram 

e formam a Aldeia Maracanã na cidade carioca desde antes da ocupação pelo 

Movimento Tamoio dos Povos Originários do prédio do antigo Museu do Índio em 

2006 até depois de sua desocupação pela polícia militar do estado fluminense em 2013. 

Palavras-chave: Indígena; Território; Patrimônio; Estado; Cidade. 

 

Abstract: The monographic, anthropological and ethnological work is an 

historiographic, ethnographic and archaeological study on the processes and the 

networks which formed and still form the Aldeia Maracanã at the Rio de Janeiro city 

since before the occupation of the former Museu do Índio building by the Movimento 

Tamoio dos Povos Originários in 2006 until after its disoccupation by the military 

police of the Rio de Janeiro state in 2013. 

Keywords: Indigenous; Territory; Heritage; State; City. 

 

Resumen: El trabajo monográfico, antropológico y etnológico es un estudio 

historiográfico, etnográfico y arqueológico sobre los procesos y las redes que formaron 

y siguen formando la Aldeia Maracanã en la ciudad de Rio de Janeiro desde antes de 

la tomada por el Movimento Tamoio dos Povos Originários del edificio del antiguo 

Museu do Índio en 2006 hasta después del desalojo por la policía militar del estado de 

Rio de Janeiro en 2013. 

Palabras clave: Indígena; Territorio; Patrimonio; Estado; Ciudad. 
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“quem me dera, ao menos uma vez 

ter de volta todo o ouro que entreguei a quem 

conseguiu me convencer que era prova de amizade 

se alguém levasse embora até o que eu não tinha 

quem me dera, ao menos uma vez 

esquecer que acreditei que era por brincadeira 

que se cortava sempre um pano de chão 

de linho nobre e pura seda 

quem me dera, ao menos uma vez 

explicar o que ninguém consegue entender 

que o que aconteceu ainda está por vir 

e o futuro não é mais como era antigamente 

quem me dera, ao menos uma vez 

provar que quem tem mais do que precisa ter 

quase sempre se convence que não tem o bastante 

e fala demais por não ter nada a dizer 

quem me dera, ao menos uma vez 

que o mais simples fosse visto como o mais importante 

mas nos deram espelhos 

e vimos um mundo doente 

quem me dera, ao menos uma vez 

entender como um só deus ao mesmo tempo é três 

e esse mesmo deus foi morto por vocês 

só maldade, então, deixar um deus tão triste 

(...) 

quem me dera, ao menos uma vez 

acreditar por um instante em tudo que existe 

e acreditar que o mundo é perfeito 

e que todas as pessoas são felizes 

quem me dera, ao menos uma vez 

fazer com que o mundo saiba que seu nome 

está em tudo e mesmo assim 

ninguém lhe diz ao menos obrigado 

quem me dera, ao menos uma vez 

como a mais bela tribo 

dos mais belos índios 

não ser atacado por ser inocente 

(...) 

tentei [não] chorar e não consegui” 

 

(legião urbana, índios)  
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“uma menina se perdeu na floresta 

ela correu, correu... 

e encontrou um deserto 

cansada, se deitou no deserto e chorou 

suas lágrimas e a sombra do seu corpo 

fizeram crescer uma árvore 

e ela fez da árvore sua casa 

da casa, ela podia ver um gigante 

o gigante queria engolir a casa dela 

e a menina disse alto, 

e a menina disse alto: 

não devore meu coração 

não devore meu coração!” 

 

(zahy guajajara, uma fábula sobre o maracanã) 

 

 

 

 

 

 

“nós te chamamos pra revolucionar 

por isso, venha com nós nessa levada 

nós te chamamos pra revolucionar 

por isso, aldeia unida mostra a cara” 

 

(brô mc’s, eju orendive) 
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Prologia ou estória 

 

“(...) mas não adianta voltar a ontem, porque eu era uma pessoa diferente.” 

 

(alice, no país das maravilhas) 

 

Não há um lugar-comum mais verdadeiro e poderoso do que a pesquisa de campo que 

transforma inteiramente os caminhos e os fins de um projeto e uma monografia. 

A pesquisa que realizei para chegar até a monografia veio desde uma ideia no final de 

2013, que surgiu após as polêmicas em torno do caso da Aldeia Maracanã estourarem 

na mídia, e um projeto no início de 2014, que carregou heranças de minhas 

preocupações teórico-políticas com os patrimônios culturais e os povos indígenas. 

Eu vinha me engajando num estudo bibliográfico sobre os temas, vislumbrando um 

trabalho etnográfico com o povo Xakriabá, em São João das Missões, no norte de 

Minas Gerais, quando a Aldeia Maracanã, no estado e na cidade do Rio de Janeiro, 

brotou como uma possibilidade muito mais viável para um estudante pobre. 

Uma ocupação indígena de um imóvel público, a Aldeia Maracanã apontava e aponta 

para críticas diversas, como a dissolução da dicotomia interior-exterior, ou seja, o que 

é essencialmente interno e externo aos povos indígenas, assim como a demolição da 

divisão ontológica entre a natureza e a cultura, a cultura material e a cultura imaterial, 

ou seja, o que é essencialmente material e imaterial nos patrimônios culturais. 

Além disso, a reivindicação indígena do prédio do antigo Museu do Índio oferecia e 

oferece outra perspectiva para pensar e abordar a categoria de patrimônio, que vem 

sendo explicada e interpretada desde a antiguidade clássica até a modernidade pós-

moderna de um paradigma etnocêntrico da propriedade a um paradigma 

antropocêntrico da apropriação. Expondo-os a xeque, a Aldeia Maracanã reivindicou 

outro, talvez um anti-paradigma, de(s)colonial e simétrico, da possessão recíproca do 

prédio (como uma coisa-chave) pelas pessoas indígenas, para utilizar Tarde1. 

Escrevi o projeto e o inscrevi num edital de apoio à pesquisa de campo de meu curso 

de graduação em antropologia e arqueologia na UFMG. Fui aprovado na seleção, mas 

os recursos não saíram. Ainda assim, comecei por uma pesquisa de arquivo. 
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A pesquisa contou com uma etapa de arquivo e duas etapas de campo. No primeiro 

semestre de 2014, a pesquisa de arquivo consistiu num levantamento documental, 

documentos escritos e audiovisuais, com o objetivo de historiar os processos e as redes 

do caso e mapear as pessoas e os roteiros a serem seguidos para a pesquisa de campo. 

Para isso, recortei as notícias digitais do Jornal O Globo como um objeto principal por 

ele se tratar de um meio de informação e comunicação de massa cuja repercussão é 

nacional, mas que é localizado na capital fluminense. Consegui levantar notícias do 

caso desde 2006, quando a ocupação começou. Além disso, consegui encontrar alguns 

documentos avulsos, como notas de apoio, decretos municipais e estaduais e 

fragmentos de processos de tombamento que foram publicados na internet afora. 

Depois de um tratamento “laboratorial” dos documentos levantados, produzindo 

fichamentos e mapeamentos, planejei a pesquisa de campo para o segundo semestre 

de 2014, que consegui realizar às custas das economias de meu pai e minha mãe. 

A primeira etapa de campo aconteceu durante as duas primeiras semanas de setembro 

de 2014. Fiquei hospedado num albergue no bairro de Botafogo, perto do local do atual 

Museu do Índio, que fica à rua das Palmeiras, 55. Mas fui primeiramente à sede da 

Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro (DPU-RJ), onde tentei agendar 

entrevistas com os dois defensores públicos federais que atuaram no caso. Antes de 

viajar, consegui conversar por e-mail com algumas pessoas indígenas, a Secretaria 

Estadual de Cultura e a Fundação Darcy Ribeiro, mas a DPU não me respondeu. No 

fim, consegui agendar somente uma entrevista com um deles, que me disponibilizou 

um dossiê com vários documentos que a DPU veio colecionando desde 2010, quando 

ela começou a acompanhar o caso, como as ações civis públicas, alguns ofícios, entre 

outros que não consegui tratar sistematicamente para contemplar na monografia. 

Visitei várias vezes durante o período de campo os conjuntos habitacionais Zé Keti e 

Ismael Silva do Programa Minha Casa, Minha Vida na área do antigo Presídio Frei 

Caneca, onde uma parte das pessoas indígenas da Aldeia Maracanã foi reassentada. Lá, 

entrevistei algumas delas, além de conversar informalmente com muitas outras. 

Fui à Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) no Rio de Janeiro, onde um funcionário me disse que lá não havia um 

processo de tombamento federal do prédio do antigo Museu do Índio, sugerindo que 

eu fosse ao Arquivo Central do IPHAN no Palácio Gustavo Capanema, onde consegui 

uma parte dele, desde sua abertura em 2006 até seu desarquivamento em 2013. 
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Estive no atual Museu do Índio. Lá, vi uma biblioteca, um arquivo, uma loja, o museu, 

mas não vi o índio, nem as índias. O índio do museu ainda é os índios e as índias da 

coleção, da exposição, de um tempo que já não é agora e um espaço que já não é aqui. 

Entrevistei um funcionário e conversei informalmente com outras funcionárias e elas 

me disseram que a instituição não tem relações com o antigo Museu do Índio nem com 

a Aldeia Maracanã, abstendo-se como a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), que 

transferiu a responsabilidade sobre o caso para o governo estadual do Rio de Janeiro. 

Perguntei por documentos sobre a trajetória do Museu do Índio, sua transferência do 

Maracanã, e elas me disponibilizaram dois textos sobre sua história institucional. 

Visitei o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural (CMPC), na antiga 

Subsecretaria Municipal de Patrimônio Cultural, Intervenção Urbana, Arquitetura e 

Design, no atual Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), onde acessei o 

processo de tombamento municipal do prédio do antigo Museu do Índio, mas não o 

pude copiar, tendo que pedir uma cópia à prefeitura municipal do Rio de Janeiro. 

Tentei visitar a Aldeia Maracanã, no prédio do antigo Museu do Índio, à rua Mata 

Machado, 126 (ou 127, a documentação varia a informação), ao lado do estádio do 

Maracanã, mas me deparei com várias viaturas da Polícia Militar do estado do Rio de 

Janeiro (PMERJ), uma fora e duas ou três dentro do imóvel, que foi cercado por 

tapumes e grades. Vislumbrei o prédio que foi pixado com grafismos indígenas e 

mensagens como “fora cabral”, “poder para o povo”, “não vai ter copa”, “aldeia rexiste” 

e “universidade indígena”, entre outras. Perguntei a um policial por que a PMERJ 

estava ali e ele somente me respondeu: “Para ninguém entrar no prédio. Por quê?”. 

Fui ao Centro de Etno-conhecimento Sócio-Ambiental Cauieré (CESAC), no Complexo 

do Alemão, onde o Movimento Tamoio se reunia antes da ocupação do prédio do antigo 

Museu do Índio e onde a parte das pessoas indígenas da Aldeia Maracanã que não foi 

reassentada voltou a se reunir depois do despejo. Entrevistei algumas pessoas 

indígenas e conversei informalmente com muitas outras também, que me convidaram 

para uma roda de maracá ao redor da fogueira à noite, assando bananas e batatas. 

Visitei o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), na sede da Secretaria 

Estadual de Cultura, onde consegui o processo de tombamento estadual do prédio do 

antigo Museu do Índio, desde o pedido de proteção do bem de 1997 até o decreto de 

sua afetação para o Centro de Referência da Cultura dos Povos Indígenas de 2013. 
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E entrevistei um representante da Fundação Darcy Ribeiro e duas funcionárias da 

Secretaria Estadual de Cultura que acompanharam o caso da Aldeia Maracanã. 

Quando retornei da primeira etapa de campo, minhas preocupações com os temas dos 

patrimônios culturais (e) dos povos indígenas estavam completamente balançadas por 

um problema outro: a presença indígena no contexto urbano. “Onde as pessoas 

indígenas estão nas grandes cidades?”, algumas pessoas da Aldeia Maracanã me 

interpelavam e afirmavam: “Elas estão nas favelas!”. Na tentativa de conhecer a 

bibliografia sobre (indígenas em) cidades, além de minha indisciplina no processo de 

tratamento do material etnográfico, adiei a defesa da monografia e a formatura. 

No meio de 2015, a verba do edital de apoio à pesquisa em que fui selecionado e 

aprovado em 2014 foi garantida e depositada pela Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas (FAFICH) da UFMG. Aproveitei e preparei a segunda etapa de campo. 

Durante a primeira semana de agosto de 2015, voltei à cidade carioca, sendo recebido 

na casa de um amigo no bairro da Tijuca, perto do prédio do antigo Museu do Índio. 

Tornei a visitar e entrevistar algumas pessoas indígenas da Aldeia Maracanã no Frei 

Caneca e no Alemão. Retornei às instituições patrimoniais também. Consegui o 

restante do processo de tombamento federal no IPHAN, que foi rearquivado em 2014. 

Revisitei o INEPAC, onde as funcionárias pareceram receosas com a pesquisa e me 

contaram que o processo de tombamento estadual andava bastante requisitado. E 

fichei o processo de tombamento municipal no IRPH, já que não consegui uma cópia 

da prefeitura municipal do Rio de Janeiro, que negou meu pedido no fim de 2014. 

Desde então, vim tentando escrever minha monografia, considerando postergações 

imprudentes, em meio a uma seleção para o mestrado e minha revelia repetente. 

Portanto, isso é um esboço monográfico que foi imaginado para ser equilibrado entre 

o rigor científico, o vigor artístico e o furor político, mas somente o último vingou. 

Isso é uma intentona de pensar e fazer algo que valha para mim, como um antropólogo 

e um arqueólogo, e sirva para as pessoas e as coisas indígenas da Aldeia Maracanã. 

Considerando o caráter ensaístico e libertino da monografia e da pesquisa, cujo 

exercício seguiu as etnografias arqueológica de Hamilakis2, multi-situada de Marcus3 

e afetada de Favret-Saada4, não se localizando somente na Aldeia Maracanã, mas se 

deslocando pela cidade carioca, preferi me abster de indicar as referências no texto, 

embora estejam completas nas notas, por uma leitura mais livre e menos formal. 
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As pessoas indígenas do Movimento Tamoio dos Povos Originários que ocuparam o 

prédio do antigo Museu do Índio em 2006 e formaram a Aldeia Maracanã em 2012 são 

indígenas Guajajara, Pataxó, Guarani, Tukano, Pankararu, Apurinã, Ashaninka, Fulni-

ô, Kaingang, entre outras etnias que habitam o Rio de Janeiro e o Brasil afora. 

Optei pela palavra “pessoas” (indígenas) por vários motivos. Um, para desconstruir a 

divisão ontológica entre o indivíduo e a sociedade, cruzando os domínios e fugindo de 

um racionalismo individual e um moralismo social. Outro, para escapar da dicotomia 

sujeito-objeto, descartando sua assimetria compulsória: a díade pessoa-coisa 

prescinde de uma relação de sujeição. Um outro, para desobedecer o androcentrismo 

obrigatório de uma linguagem patriarcal e misógina de plurais masculinos e palavras 

como “indivíduos”, “sujeitos”, “atores”, que perpetuam um masculinismo no 

pensamento e no agenciamento que os textos podem vir a possibilitar e realizar. 

Aliás, apelei para outra palavra, “galera” (indígena), por motivos equivalentes. Uma 

gíria que foi cotidianamente relacionada aos coletivos de jovens nos subúrbios e nas 

periferias das cidades, seu sentido atravessa relações mais ou menos constantes entre 

pessoas mais ou menos frequentes, tão duradouras quanto repentinas, mas concretas. 

Preferi a “galera” ao invés do “grupo” para evitar os efeitos de sociedade e comunidade 

do último e evocar os efeitos de socialidade e associação do primeiro: pelas redes. 

Ao fim e ao cabo, talvez algumas sinalizações sobre as seções a vir caibam, enfim. 

Nos três capítulos, tentei fazer uma descrição empírica (e fiz uma síntese histórica). Na 

conclusão, tentei fazer uma discussão teórica (e fiz uma análise política). Na seção da 

fotografia, coloquei imagens que consegui nas notícias digitais do Jornal O Globo. Na 

bibliografia, textos que me inspiraram. E nas fontes, documentos que consultei. 

Para uma nota sobre os títulos da introdução, dos capítulos e da conclusão: se a 

filosofia do Ocidente moderno e seus Estados neoliberais é a “História”, relegando aos 

“outros” as “estruturas”, a filosofia dos povos indígenas, entre outras gentes “pobres”, 

é positivamente “pré-histórica”, no que se refere à existência, e “contra-histórica”, no 

que se refere à resistência. Porém, existências e resistências (“rexistências”) que não 

são essências, mas diferenças, matizes concretos, interculturais, locais, que agem, 

seguindo na relação. Micro-histórias, histórias infinitesimais, “nós” múltiplos cujas 

intentonas genealógica de Nietzsche5, monadológica de Tarde6 e etnológica de Boas7, 

intempestivas, desvelaram, por antropologias (incluindo a arqueologia) menores. 
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Intelectuais da antropologia e da etnologia poderiam acusar que minha monografia é, 

na verdade, um ensaio de sociologia histórica (ou crítica), pela forma. Eu argumentaria 

que, além disso, ela tem, no conteúdo, outro esboço de filosofia política (e contra-

histórica), pela verossimilhança. Profissionais da arqueologia poderiam adicionar a 

ausência eminente da materialidade. Eu contra-argumentaria com a presença 

iminente da concretude: meu compromisso é com as pessoas e as coisas da Aldeia 

Maracanã, suas vidas, seus corpos, suas terras, suas culturas, suas diferenças, nada 

menos. Para mim e para elas, nada mais concreto e material do que isso existe. 
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Pré-história e etnologia 

 

“nada contra ti 

não me leve a mal 

quem descobriu o brasil 

não foi cabral” 

 

(mc carol, não foi cabral) 

 

A fundação da cidade do Rio de Janeiro em 1565 se deu às custas de um processo de 

genocídio de povos tupi que habitavam a costa local. Sentindo-se ameaçados pelos 

franceses que ocupavam a Baía de Guanabara desde 1555, os portugueses 

empreenderam uma guerra à França Antártica entre 1560 e 1567. Indígenas tupinambá 

que se aliaram aos franceses se envolveram no conflito, formando a Confederação 

Tamoio, que ficou conhecida historicamente por se levantar contra a colonização 

portuguesa e ser derrotada e dizimada, apesar das intentonas jesuíticas pela paz.1 

Mas a paz dos jesuítas era branca e, aportados no Rio de Janeiro, eles se tornaram 

responsáveis por fazendas e engenhos de cana-de-açúcar, contando com a mão-de-

obra de pessoas indígenas e negras escravizadas. Porém, além do fim do ciclo da cana-

de-açúcar com a expulsão dos holandeses no século XVII, a expulsão dos jesuítas no 

século XVIII promoveu uma incorporação de seus bens à Coroa, que dividiu as áreas 

em chácaras onde a nobreza se instalou, seguindo a Família Real, que se acomodou na 

Quinta da Boa Vista, na antiga Freguesia de São Cristóvão, no século XIX.2 

Na antiga Freguesia do Engenho Velho, ao lado da Quinta da Boa Vista, o príncipe 

alemão Luís Augusto Maria Eudes, que se casou com a princesa Leopoldina em 1864 e 

ficou conhecido como o Duque de Saxe, adquiriu uma chácara do comendador Manoel 

José de Bessa em 1865. Mas a princesa faleceu em 1871 e o Duque deixou o Império do 

Brasil. Com a proclamação da República, a Família Imperial foi desapropriada de seus 

bens, que foram incorporados à União.3 Porém, algumas pessoas indígenas da Aldeia 

Maracanã me contaram que o Duque era um ativista e doou a área para a construção 

de um centro de pesquisa de sementes e da cultura dos povos indígenas no Brasil. 
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O prédio do antigo Museu do Índio foi construído na área que pertenceu ao Duque de 

Saxe, ao lado do Derby Club, um hipódromo de turfe que foi fundado em 1885 onde o 

estádio do Maracanã se encontra atualmente. De acordo com Eucanaã Ferraz e Maria 

Teresa De Biase, num relatório de pesquisa de 1997 que encontrei no processo de 

tombamento estadual4 do antigo Museu do Índio, o prédio foi construído no começo 

do século XX. Afirmando não haver fontes documentais sobre a data exata da 

construção, Ferraz e De Biase apresentaram evidências materiais: um medalhão em 

estuque sobre a porta da fachada posterior com uma inscrição numérica. Mas somente 

os dois primeiros numerais restaram inteiros: “1” e “9”, indicando o século. O terceiro, 

incompleto, mas visível: “1”, indicando a década, faltando o último algarismo. 

Outra evidência material apresentada foi o aplique de vários outros medalhões em 

estuque nas fachadas do prédio com as letras iniciais “SV” monogramadas, podendo 

significar, de acordo com Ferraz e De Biase, “Serviço de Veterinária”, indicando a 

atividade que se estabeleceu lá. Porque a área, sendo da União, foi cedida ao Ministério 

da Agricultura, que foi criado em 1909, e há informações de que seu Serviço de 

Indústria Pastoril se instalou em 1918 no prédio ao lado do Derby Club, onde houve a 

Exposição Agropecuária de 1922. Há um registro dele de 1926 como “Depósito 

Experimental de Veterinária” nos documentos do Departamento de Licenciamento e 

Fiscalização da prefeitura municipal do Rio de Janeiro. Ferraz e De Biase sugeriram 

que o prédio servia como uma parte da Escola Superior de Agronomia e Medicina 

Veterinária, que foi criada em 1910 na antiga residência do Duque de Saxe. Além disso, 

o Laboratório Nacional Agropecuário funcionava num anexo ao prédio desde 1935.5 

Em 1932, o Derby Club se uniu ao Jockey Club, fundando o Jockey Club Brasileiro no 

hipódromo da Gávea, e deixou a área ao lado do prédio. Nas décadas que se seguiram, 

uma favela se formou ali, ao redor da estrutura de uma edificação inacabada, e ficou 

conhecida como a Favela do Esqueleto. Na época, ela era a favela mais populosa da 

cidade do Rio de Janeiro. Porém, durante o processo de construção do estádio do 

Maracanã, que foi inaugurado em 1950, e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

que foi fundada em 1970, as pessoas que viviam na Favela do Esqueleto foram 

removidas e reassentadas em conjuntos habitacionais na Vila Kennedy. Paralelamente, 

o antigo Museu do Índio foi inaugurado no prédio ao lado em 19 de abril de 1953, 

comemorando o Dia do Índio, que foi institucionalizado de acordo com a 

recomendação do 1º. Congresso Indigenista Interamericano de 1940, no México.6 
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A instituição do Museu do Índio se deu graças a um processo de acumulação de 

experiências e materiais do acervo na Seção de Estudos do Serviço de Proteção aos 

Índios (SPI). Na tentativa de substituir a Igreja pelo Estado, os jesuítas pelos militares, 

nas relações oficiais com os povos indígenas, Cândido Rondon, que ficou conhecido 

pelas campanhas de instalação de linhas telegráficas pelos sertões brasileiros para a 

integração da República desde os centros até as fronteiras, protagonizou a criação do 

Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN) em 

1910. O SPI, que perdeu a função de LTN em 1918, foi o primeiro órgão indigenista do 

Brasil, que esteve inicialmente vinculado ao Ministério da Agricultura, cuja missão 

consistia na aplicação de uma política de pacificação e tutela aos povos indígenas.7 

De acordo com os dois textos8 que consegui no atual Museu do Índio sobre a trajetória 

da instituição, um de Ruth Wallace de Garcia Paula e Jussara Vieira Gomes (de 1983) 

e outro de Rosely Curi Rondinelli (de 1997), a sede do SPI nunca foi no prédio do antigo 

Museu do Índio. Mas algumas pessoas indígenas da Aldeia Maracanã me contaram que 

o Marechal Rondon ocupou o prédio e criou o órgão lá. Parafraseando um indígena, 

ele o invadiu também. Aliás, a Comissão de Assuntos Indígenas (CAI) da Associação 

Brasileira de Antropologia (ABA) e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) publicaram 

notas9 em janeiro de 2013, repetindo e confirmando a informação da ocupação. 

O SPI deixou o Ministério da Agricultura e passou a integrar o Ministério do Trabalho 

em 1930. Em 1934, ele foi transferido para o Ministério da Guerra. Mas ele retornou 

ao Ministério da Agricultura em 1939, quando o Conselho Nacional de Proteção aos 

Índios (CNPI) foi criado. O CNPI foi um órgão assessor e normativo do SPI em que 

profissionais da antropologia, como Heloísa Torres e Darcy Ribeiro, começaram a 

atuar, levando as premissas de etnólogas e etnólogos indigenistas à instituição 

governamental, cujas práticas seguiam os cânones dos militares sertanistas.10 

Embora o SPI atuasse desde 1910, seu Regimento somente foi aprovado em 1942, 

criando uma Seção de Estudos, que ficou responsável pela realização de pesquisas 

etnológicas e linguísticas e registros audiovisuais que viessem a orientar as ações da 

agência indigenista com diretrizes científicas. O Regimento previa a manutenção de 

um museu pela Seção de Estudos, que foi se formando com o acúmulo de seu acervo. 

Darcy Ribeiro assumiu sua chefia em 1952 e o antigo Museu do Índio foi inaugurado 

em 1953 no prédio do Ministério da Agricultura ao lado do estádio do Maracanã.11 
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Na verdade, a instituição ocupava somente o andar superior do prédio, que foi 

adaptado de acordo com o projeto arquitetônico de Aldary Toledo. Algumas pessoas 

indígenas da Aldeia Maracanã me contaram que o Museu do Índio do SPI foi o primeiro 

museu sobre a cultura dos povos indígenas na América Latina, além de que ele foi 

premiado pela UNESCO pelos serviços prestados à sociedade, na luta pelos direitos 

indígenas e contra o preconceito racial no Brasil, combatendo os estereótipos. O antigo 

Museu do Índio se tornou um centro de pesquisa, ensino e extensão em etnologia e 

indigenismo, sendo um ator importante nas relações entre indígenas e o Estado.12 

Em 1960, a cidade de Brasília foi fundada e se tornou a capital do país, transformando 

a cidade do Rio de Janeiro, que era a sede do governo do Distrito Federal, no estado da 

Guanabara até 1975, quando a cidade carioca voltou a ser um município e a capital do 

estado fluminense. O SPI foi transferido para Brasília em 1961, mas o Museu do Índio 

continuou na Guanabara, sendo vinculado ao CNPI a partir de 1963. Em 1964, a 

República democrática sofreu um golpe de Estado que instaurou um regime ditatorial 

no Brasil, uma ditadura civil-militar que durou até 1985. O SPI e o CNPI foram 

extinguidos em 1967 com a criação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), que 

passou a ser ligada ao Ministério do Interior e a que o Museu do Índio foi subordinado. 

Em 1977, a instituição foi expulsa do prédio que ocupava no bairro do Maracanã.13 

De acordo com um funcionário do Museu do Índio com quem conversei, além das 

pessoas indígenas da Aldeia Maracanã que me contaram o mesmo, a instituição recebia 

notificações desde 1976, avisando que o prédio seria atingido pelas obras do metrô e 

provavelmente demolido. Houve uma procura por alternativas, como o Parque Lage, 

na Zona Sul, e tentativas de mudança, mas nenhuma delas vingou até a determinação 

e a transferência para um prédio no bairro de Botafogo em 1977. Depois de um ano 

com portas fechadas, o atual Museu do Índio foi reinaugurado e aberto em 1978. 

O prédio do antigo Museu do Índio ficou abandonado desde então. De acordo com o 

registro do imóvel que consegui no dossiê14 sobre o caso da Aldeia Maracanã da 

Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro (DPU-RJ), a União o doou para a 

Companhia Brasileira de Alimentos (COBAL), uma empresa pública que era vinculada 

ao Ministério da Agricultura, em 1984. A COBAL, que se tornou a Companhia Nacional 

de Abastecimento (CONAB) numa fusão com outras duas companhias em 1990, 

transformou o prédio num armazém. Mas o imóvel permaneceu obsoleto até a 

ocupação do prédio do antigo Museu do Índio pelo Movimento Tamoio em 2006. 
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Depois de três anos do fim do regime militar, uma Constituição nova foi promulgada 

em 1988. Contando com uma participação importante do movimento indígena desde 

o processo constituinte, ela foi e é a constituição mais progressista no que se refere aos 

direitos humanos e das minorias no Brasil. Em relação aos povos indígenas, ela reviu 

a política indigenista, abandonando o objetivo integracionista e garantindo o direito à 

terra e o direito à diferença como direitos originários. Além disso, a FUNAI deixou o 

Ministério do Interior em 1990, passando a compor o Ministério da Justiça. 

De acordo com os documentos avulsos do processo de tombamento estadual do antigo 

Museu do Índio, a Sociedade Amigos da Natureza solicitou a recuperação do prédio ao 

Ministério da Cultura em 1996. Em contrapartida, Maria Regina Pontin de Mattos, 

Maria Teresa De Biase e Eucanaã Ferraz, que dirigia o Departamento de Pesquisa e 

Documentação do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), que é 

vinculado à Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, realizaram uma pesquisa 

histórica e arquitetônica que serviu para seu pedido de tombamento em 1997. Mas ele 

foi recusado e o prédio do antigo Museu do Índio continuou abandonado.15 

No Rio de Janeiro, indígenas de várias etnias, que nasceram ou não na capital 

fluminense, vinham se organizando e se mobilizando de muitas formas na metrópole. 

Nos campos da arte, da saúde, da educação, as pessoas exerciam e divulgavam a cultura 

de seus povos, apesar da invisibilidade de sua presença marginal na cidade.16 

A partir de 2003, algumas pessoas indígenas começaram a discutir a necessidade 

eminente de um espaço, um lugar para pensar e agir sobre a situação indígena na 

cidade e no estado do Rio de Janeiro, considerando a negligência do poder público. 

Reunindo-se no Centro de Etno-conhecimento Sócio-Ambiental Cauieré (CESAC), 

uma ocupação indígena no Complexo do Alemão, um dos maiores complexos de favelas 

da cidade carioca, elas decidiram ocupar o prédio do antigo Museu do Índio.17 

Em 12 de outubro de 2006, em referência ao Dia da Resistência Indígena nas Américas, 

uma data relacionada ao dia em que os espanhóis invadiram o continente em 1942, 

houve uma intentona de ocupação, mas as pessoas indígenas somente conseguiram 

entrar no prédio na noite de 20 de outubro de 2006, após o 1º. Encontro do Movimento 

Tamoio dos Povos Originários, que aconteceu na Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ). Elas caminharam até o antigo Museu do Índio e encontraram guardas 

armados, seguranças particulares lá, mas que as deixaram passar com cantos e danças, 

retomando um local relacionado à história indígena e do indigenismo no Brasil.18 
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No dia seguinte, a reação brasileira19 à invasão indígena do Museu do Índio veio na 

pessoa de Pedro (Álvares?) Cabral, o superintendente do Ministério da Agricultura no 

Rio de Janeiro à época. Cabral pretendia iniciar uma negociação sobre a restauração 

do antigo prédio, mas as reivindicações do Movimento Tamoio dos Povos Originários 

eram outras: sua recuperação, sua possessão e sua administração pelas pessoas 

indígenas, uma gestão independente do Governo, autônoma, de e para indígenas.20 
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Micro-história e genealogia 

 

“um nome deve significar alguma coisa?” 

 

(alice, através do espelho) 

 

Em 2006, em torno de 30 pessoas indígenas que vieram de diversas aldeias ou cidades 

no Rio de Janeiro e no Brasil ocuparam o antigo Museu do Índio, retomando um prédio 

que ficou abandonado por cerca de 30 anos. Parafraseando algumas, elas queriam um 

museu vivo, não um museu morto como aquilo em Botafogo. Mas a manutenção da 

ocupação multiétnica não foi simples nem fácil e a galera indígena precisou enfrentar 

a situação precária do local, além das investidas dos governos pela desocupação.1 

Num artigo2 de Lorenzo Aldé na Revista de História da Biblioteca Nacional em 2007 

que encontrei na biblioteca do atual Museu do Índio, li que Eduardo Paes, o atual 

prefeito municipal do Rio de Janeiro, que era o secretário estadual de Turismo, Esporte 

e Lazer na época, já adiantava a hostilidade com que a ocupação indígena seria tratada 

pelo poder público e as empresas privadas, demonstrando o interesse do governo do 

estado fluminense de integrar a área do imóvel ao Complexo do Maracanã. 

Com a notícia de que o Brasil sediaria a Copa do Mundo da Federação Internacional de 

Futebol (FIFA) em 2014, a prefeitura municipal e o governo estadual do Rio de Janeiro 

começaram a realizar alguns projetos de revitalização e reurbanização do entorno e de 

reforma do estádio do Maracanã. Sofrendo ameaças esporádicas de remoção da 

ocupação e demolição do prédio, o Instituto Tamoio dos Povos Originários que veio a 

se formar persistiu, reivindicando sua autodeterminação indígena.3 

Paralelamente, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

recebeu um requerimento de tombamento do prédio do antigo Museu do Índio pela 

Associação Beneficente Afro-brasileira Filhos da Terra, uma entidade relacionada à 

Igreja Congregacional Afro-brasileira de Renovação Espiritual, em 2004. Seu objetivo 

era uma permissão de uso do local para a instalação do Museu Cultural e Religioso 

Afro-brasileiro e sua justificativa tinha a ver com a informação de que ele fora a sede 

da antiga Fazenda do Engenho Velho, a segunda fazenda do período cafeeiro a utilizar 

a mão-de-obra de pessoas negras escravizadas no Brasil.4 
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O IPHAN retrucou, questionando a validade histórica das informações, afirmando que 

o prédio era do século XX e que o ciclo do café, do século XIX, sendo o Engenho Novo 

do ciclo da cana-de-açúcar no período colonial e, por isso, anterior. Além disso, a 

instituição argumentou que negociar a cessão do local não era algo de sua competência. 

Mas o processo de tombamento federal nº. 1538-T-2006, que consegui consultar no 

Arquivo Central do IPHAN no Rio de Janeiro, foi aberto em 2006 com orientações para 

seu arquivamento subsequente, que aconteceu em 2008. Embora repudiasse 

propostas que viessem a destruir o imóvel para a construção de estacionamentos ou 

similares, que a requerente da patrimonialização sinalizou em sua solicitação, citando 

interesses do governo estadual, a instituição recusou o tombamento por considerar que 

o bem não detinha valores históricos, arqueológicos, etnográficos, paisagísticos ou 

artísticos excepcionais, de acordo com o decreto-lei nº. 25 de 1937.5 

Em 2008, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da República à época, publicou a lei 

federal nº. 11645, tornando obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira 

e indígena nos currículos dos estabelecimentos de educação básica do país. Desde 

muito antes disso, algumas pessoas indígenas que vieram a conformar o Movimento 

Tamoio protagonizavam ações de divulgação e conscientização nas escolas públicas do 

Rio de Janeiro. Elas me contaram que o Instituto Tamoio recebeu um convite do 

governo estadual para um evento de implementação da lei estadual nº. 6067 que foi 

publicada por Sérgio Cabral, o então governador do estado fluminense, em 2011, 

garantindo 20% das vagas de concursos para pessoas negras e indígenas. Mas a 

destinatária da mensagem era uma “aldeia Maracanã”. A partir de então, o movimento, 

o prédio, o instituto e as pessoas indígenas se tornaram a Aldeia Maracanã. 

A Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro (DPU-RJ) começou a atuar no caso 

desde 2010, quando a especulação imobiliária da área e do imóvel se acirrou, oficiando 

os órgãos públicos e pedindo a proteção do prédio e da ocupação.6 O Instituto Estadual 

do Patrimônio Cultural (INEPAC) respondeu7 ao pedido, informando que não houve 

prosseguimentos no processo de tombamento estadual, que foi solicitado por Eucanaã 

Ferraz em 1997, por motivos alheios à vontade do INEPAC. Mas o Conselho Municipal 

de Proteção do Patrimônio Cultural (CMPC), da antiga Subsecretaria Municipal de 

Patrimônio Cultural, Intervenção Urbana, Arquitetura e Design e do atual Instituto Rio 

Patrimônio da Humanidade (IRPH) emitiu8 um parecer favorável à abertura do 

processo de tombamento municipal nº. 12/000311/2011 em 2011. 
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No começo do segundo semestre de 2012, o governo do estado do Rio de Janeiro 

comprou o imóvel da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), sinalizando a 

demolição do antigo Museu do Índio devido à necessidade da área para as obras do 

Complexo do Maracanã. Além de apelar ao IPHAN pela patrimonialização da Aldeia 

Maracanã como um bem imaterial, a DPU acionou o Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ), produzindo um relatório de vistoria técnica 

do local em setembro de 2012 cujas premissas básicas foram indicar que o prédio não 

corria o risco de desabar nem atrapalhava o fluxo do estádio do Maracanã.9 

Com a demolição anunciada pelo então governador do estado fluminense, Sérgio 

Cabral, que responsabilizou a FIFA pela necessidade, ao que ela respondeu, negando a 

acusação, a DPU, por meio de duas ações civis públicas, conseguiu duas liminares em 

outubro de 2012, garantindo a manutenção tanto do prédio do antigo Museu do Índio 

quanto de sua ocupação. Mas elas foram suspensas em novembro de 2012.10 

Em 12 de dezembro de 2012, o CMPC emitiu outro parecer, aprovando a proposta de 

tombamento municipal do imóvel e solicitando a elaboração da minuta de decreto, que 

ficou pronta em 18 de dezembro de 2012.11 De acordo com o decreto municipal nº. 

20048 de 2001, a demolição e a alteração de edificações construídas até 1937 na cidade 

do Rio de Janeiro não são autorizadas sem o parecer favorável do CMPC.12 

Ainda assim, o então e atual prefeito da cidade carioca, Eduardo Paes, arquivou o 

processo de tombamento municipal do imóvel em 11 de janeiro de 2013.13 Em 12 de 

janeiro de 2013, o Batalhão de Choque da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro 

(PMERJ) cercou o prédio do antigo Museu do Índio, aguardando a ordem de despejo.14 

Mas o defensor público federal com quem conversei me explicou que a ocupação da 

Aldeia Maracanã não podia ser removida sem uma liminar de imissão de posse, já que 

a propriedade era da CONAB quando o Movimento Tamoio tomou a posse e, embora 

o estado fluminense tivesse a propriedade, a posse era da galera indígena. 

Desde então, a Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos começou 

a negociar a desocupação e a realocação, oferecendo o aluguel social para as pessoas 

indígenas. Porém, a reivindicação da Aldeia Maracanã era a construção de um centro 

cultural e uma universidade indígena no prédio do antigo Museu do Índio, além da 

garantia de um local para as pessoas indígenas no Rio de Janeiro poderem habitar e 

trabalhar, manifestando a cultura de seus povos, fazendo sua política, suas comidas, 

seus artesanatos, suas curas, trocando ideias, experiências, práticas, vivendo.15 
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Considerando a repercussão, Sérgio Cabral propôs a criação de um Centro de 

Referência da Cultura dos Povos Indígenas no Galpão da Quinta, o presídio Evaristo 

de Moraes que seria desativado na Quinta da Boa Vista em São Cristóvão, ao lado do 

Maracanã, e um Conselho Estadual de Direitos Indígenas, um órgão consultivo que 

seria responsável por monitorar o centro cultural e aconselhar o governo estadual na 

formulação de políticas públicas, além de transporte para as aldeias de origem ou 

hospedagem e alimentação no Rio de Janeiro até a conclusão da proposta.16 

De acordo com a nota17 de 21 de março de 2013 da Comissão de Assuntos Indígenas 

(CAI) da Associação Brasileira de Antropologia (ABA), a FUNAI lançou uma nota em 

17 de janeiro de 2013, afirmando que, como um órgão indigenista do governo federal, 

suas prioridades eram as ações em terras indígenas, não havendo políticas públicas 

específicas e diferenciadas para indígenas em cidades, responsabilizando o governo 

estadual pela cidadania das pessoas indígenas da Aldeia Maracanã. 

Mas encontrei outra nota18 da FUNAI, que foi lançada em 18 de janeiro de 2013, 

traçando um histórico do prédio do antigo Museu do Índio e explicando a atuação do 

órgão indigenista, em articulação com outras entidades públicas, não tendo a 

prerrogativa exclusiva sobre o caso de indígenas em contextos urbanos, nem sobre o 

caso da Aldeia Maracanã, que vinha sendo negociado com o governo estadual, 

reservando para si uma participação na proposição de adequações nas políticas de 

assistência social, considerando os direitos e a cultura dos povos indígenas. 

Em 21 de janeiro de 2013, a CAI lançou uma nota, apresentando um histórico do prédio 

e um panorama da ocupação e manifestando sua preocupação com a forma violenta 

com que os poderes públicos vinham tratando a situação.19 A ministra da Cultura na 

época, Marta Suplicy, pronunciou-se, defendendo a proteção do bem, argumentando 

que o IPHAN tinha recomendado seu tombamento, ao que Cabral retrucou, afirmando 

que o governo estadual não recebeu recomendações da instituição.20 

Contudo, Cabral anunciou sua intenção de manter e tombar o imóvel após sua 

desocupação.21 Em 29 de janeiro de 2013, o processo de tombamento estadual nº. E-

18/001/128/2013 foi aberto22 no INEPAC pela Secretaria Estadual de Cultura. 

Em 25 de fevereiro de 2013, o governo estadual publicou o edital de licitação para a 

concessão de administração do Complexo do Maracanã e divulgou a cessão do prédio 

do antigo Museu do índio para um museu do Comitê Olímpico Brasileiro.23 
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Paralelamente, a Aldeia Maracanã sofria com as ameaças de despejo iminente. Em 17 

de janeiro de 2013, a Procuradoria Geral do estado do Rio de Janeiro notificou a 

ocupação indígena, requerendo a desocupação urgente do imóvel, dando um prazo 

máximo de 10 dias. Mas uma liminar de manutenção de posse do prédio do antigo 

Museu do Índio foi deferida em 26 de janeiro de 2013 em favor de uma das pessoas 

indígenas. Porém, um mandado de imissão de posse foi despachado em 11 de março de 

2013 em favor do estado fluminense, cuja notificação foi entregue em 15 de março de 

2013, fixando o prazo de 3 dias a partir de 18 de março de 2013 para a remoção.24 

A Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos propôs a transferência 

das pessoas indígenas do imóvel para um local temporário de alojamento emergencial, 

o Hotel Popular, uma hospedagem que foi criada em 2002 para abrigar a população 

trabalhadora ou moradora de rua por um custo baixo, na Central do Brasil, a estação 

de trens metropolitanos que se localiza no centro da cidade do Rio de Janeiro.25 

Pessoas de outros movimentos sociais e apoiadoras da Aldeia Maracanã se juntaram 

no prédio do antigo Museu do Índio para a vigília.26 Em 21 de março de 2013, a 

Comissão de Assuntos Indígenas da ABA lançou outra nota27, noticiando os últimos 

acontecimentos e acusando a atitude autoritária do governo estadual do Rio de 

Janeiro, expressando sua preocupação quanto ao destino das pessoas indígenas. 

Na madrugada de 22 de março de 2013, o Batalhão de Choque da PMERJ cercou o 

imóvel. Depois de horas de negociação, uma parte da galera indígena deixou o local no 

fim da manhã, seguindo com veículos que foram cedidos pela prefeitura municipal ao 

hotel temporário. Outra parte manteve a ocupação, realizando uma roda de maracá ao 

redor de uma fogueira. No começo da tarde, o fogo pegou numa das ocas que foram 

construídas ao redor do prédio. Os policiais militares invadiram e expulsaram as 

pessoas indígenas e outras ocupantes e manifestantes com o uso da força. A truculência 

contou com bombas de efeito moral, de gás lacrimogêneo, sprays de pimenta, além do 

cassetete clássico, entre outros artifícios do monopólio da violência legítima.28 

De acordo com a nota29 da PMERJ do final da tarde de 22 de março de 2013 sobre a 

ação de despejo, a motivação da operação de remoção foi a preservação do patrimônio 

público e da vida das pessoas ocupantes devido ao incêndio, embora manifestantes 

insistissem no confronto e na depredação, já que a missão da PM é combater atividades 

que causem riscos à vida de seres humanos. Com a desocupação da Aldeia Maracanã, 

a polícia militar do estado fluminense ocupou o prédio do antigo Museu do Índio. 
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As pessoas indígenas que se abrigaram no hotel popular concordaram em negociar com 

o governo estadual do Rio de Janeiro e foram transferidas para um alojamento 

provisório em Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade carioca, não abandonando as 

reivindicações da Aldeia Maracanã pelo centro cultural e pela moradia digna.30 As 

pessoas indígenas que recusaram a negociação e foram expulsas se dirigiram ao atual 

Museu do Índio em Botafogo para pedir o apoio do então e atual presidente da 

instituição, José Carlos Levinho, que negou a ajuda, abstendo-se como a FUNAI, ao 

que elas responderam, decidindo por uma ocupação do prédio do atual Museu do 

Índio31, outra invasão indígena do Museu do Índio para o desespero brasileiro.32 
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“o sol nasce e ilumina as pedras evoluídas 

que cresceram com a força de pedreiros suicidas 

cavaleiros circulam vigiando as pessoas 

não importa se são ruins, nem importa se são boas 

e a cidade se apresenta centro das ambições 

para mendigos ou ricos e outras armações 

coletivos, automóveis, motos e metrôs 

trabalhadores, patrões, policiais, camelôs 

a cidade não para, a cidade só cresce 

o de cima sobe e o de baixo desce 

a cidade não para, a cidade só cresce 

o de cima sobe e o de baixo desce 

a cidade se encontra prostituída 

por aqueles que a usaram em busca de saída 

ilusora de pessoas e outros lugares 

a cidade e sua fama vai além dos mares 

no meio da esperteza internacional 

a cidade até que não está tão mal 

e a situação sempre mais ou menos 

sempre uns com mais e outros com menos 

a cidade não para, a cidade só cresce 

o de cima sobe e o de baixo desce 

a cidade não para, a cidade só cresce 

o de cima sobe e o de baixo desce 

eu vou fazer uma embolada, um samba, um maracatu 

tudo bem envenenado, bom pra mim e bom pra tu 

pra gente sair da lama e enfrentar os urubu 

eu vou fazer uma embolada, um samba, um maracatu 

tudo bem envenenado, bom pra mim e bom pra tu 

pra gente sair da lama e enfrentar os urubu 

num dia de sol, recife acordou 

com a mesma fedentina do dia anterior 

a cidade não para, a cidade só cresce 

o de cima sobe e o de baixo desce 

a cidade não para, a cidade só cresce 

o de cima sobe e o de baixo desce” 

 

(nação zumbi, a cidade) 
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Contra-história e monadologia 

 

“e os camburão o que são? 

negreiros a retraficar 

favela inda é senzala, jão 

bomba-relógio prestes a estourar” 

 

(emicida, boa esperança) 

 

A galera indígena da Aldeia Maracanã que não negociou com o governo estadual do 

Rio de Janeiro ocupou o prédio do atual Museu do Índio em 23 de março de 2013, 

sendo seguida pela polícia militar do estado fluminense que compareceu ao local com 

a companhia do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), que ficou conhecido pelas 

operações de guerra nas favelas na cidade do Rio de Janeiro, com seus caveirões, além 

do Batalhão de Choque, mas os policiais não entraram no imóvel.1 

Depois de uma noite de negociações, a galera indígena desocupou a instituição e se 

dirigiu à sede da Justiça Federal no Rio de Janeiro para uma audiência pública de 

conciliação com a presença da Procuradoria-Geral da República e da FUNAI. 

Reivindicando uma reintegração de posse da Aldeia Maracanã, a galera indígena 

propôs a ocupação do anexo ao prédio do antigo Museu do Índio, onde o Laboratório 

Nacional Agropecuário (LANAGRO) funcionou até janeiro de 2013, quando foi 

desocupado pelo governo estadual para ser demolido no futuro. O juiz determinou uma 

inspeção no local, que foi acompanhada pela galera indígena. Mas ele argumentou que 

não havia condições para uma ocupação, negando a proposta. A FUNAI ofereceu a 

hospedagem num albergue à galera indígena, que rejeitou a oferta.2 

A galera indígena que deixou o prédio do antigo Museu do Índio e negociou com o 

governo estadual foi reassentada em 24 de março de 2013 numa área do Hospital 

Curupaiti, que foi criado em 1929 e era uma antiga colônia de tratamento por 

isolamento de pessoas portadoras de hanseníase (ou lepra, como a doença era 

conhecida), em Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. De acordo 

com a Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, a galera indígena 

ficaria lá de 12 a 18 meses, até a construção do centro cultural.3 
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O alojamento no Curupaiti consistiu em alguns contêineres que serviam de quartos, 

banheiros e uma cozinha, que foram cobertos por uma lona e cercados por tapumes. 

Chegando lá, uma chuva alagou o piso do local. Apesar da distância em relação ao 

centro da capital fluminense e da dificuldade de acesso, a galera indígena aprovou a 

construção do Centro de Referência da Cultura Indígena na área, mas pediu a criação 

de um espaço, um lugar no Galpão da Quinta, na Quinta da Boa Vista, devido a sua 

centralidade, para suas atividades econômicas, como a venda de artesanato.4 

A galera indígena que não foi para o Curupaiti protestou em frente ao atual Museu do 

Índio em 26 de março de 2013, quando chegou ao local para realizar uma atividade 

cultural e encontrou os portões fechados e um informe de que a instituição não abriria 

por uma semana. O protesto se deu por causa de um funcionário que informou à galera 

indígena que o Museu do Índio estava fechado porque a FUNAI preferiu evitar outra 

ocupação. A PMERJ chegou ao local e presenciou o ato indígena, mas não agiu.5 

Em 26 de abril de 2013, a galera indígena tentou reocupar o prédio do antigo Museu 

do Índio, mas a polícia militar a impediu.6 Em 9 de maio de 2013, o resultado da 

licitação para a concessão do Complexo do Maracanã foi divulgado, anunciando a 

vitória do Consórcio Maracanã S. A., que era das empresas Odebrecht, uma construtora 

brasileira, IMX, de Eike Batista, e AEG, uma gerenciadora estadunidense.7 

Em 30 de julho de 2013, o governo do estado do Rio de Janeiro e a Secretaria Estadual 

de Cultura informaram sobre a disposição de instalar o Centro de Referência da 

Cultura dos Povos Indígenas no prédio do antigo Museu do Índio.8 Em 5 de agosto de 

2013, a galera indígena conseguiu reocupar a Aldeia Maracanã, exigindo que as 

negociações sobre o processo de devolução fossem realizadas no próprio imóvel.9 

O prefeito municipal do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicou o decreto nº. 37531 de 

9 de agosto de 2013, tombando10 o prédio que abrigou o antigo Museu do Índio e abriga 

a Aldeia Maracanã, sendo seguido pelo INEPAC e pela Secretaria Estadual de Cultura, 

que publicaram a notificação de tombamento11 em 13 de agosto de 2013. 

A Secretaria Estadual de Cultura começou a negociação com as galeras indígenas, 

acionando a Fundação Darcy Ribeiro, uma instituição privada de utilidade pública que 

foi criada pelo etnólogo indigenista em 1996, que auxiliava na mediação. Alguns grupos 

de trabalho foram formados e as reuniões aconteciam no prédio do antigo Museu do 

Índio, sendo acompanhadas pela DPU e pessoas apoiadoras da Aldeia Maracanã.12 
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As pessoas indígenas da Aldeia Maracanã me contaram que as reuniões no prédio eram 

longas, quentes e tensas. A galera indígena que não foi para o Curupaiti ficava 

incomodada com a presença do Estado, que a tratava como desordeira, e a galera 

indígena que foi para o Curupaiti ficava desconfortável com a presença dos 

movimentos sociais, que a tratavam como traidora. As reuniões passaram a acontecer 

na Fundação Darcy Ribeiro, que seria um local supostamente neutro. Mas a galera que 

reocupou o prédio do antigo Museu do Índio desistiu de manter a negociação com a 

Secretaria Estadual de Cultura, rompendo com o projeto do centro cultural.13 

Em 14 de outubro de 2013, um memorando do Departamento de Patrimônio Material 

(DEPAM) do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) foi 

enviado ao Arquivo Central do IPHAN no Rio de Janeiro, solicitando a abertura de um 

processo de tombamento do prédio do antigo Museu do Índio. Em 7 de novembro de 

2013, o processo de tombamento federal nº. 1538-T-2006 foi desarquivado.14 

Percebendo movimentações na antiga sede do LANAGRO, a galera indígena que 

reocupou o prédio do antigo Museu do Índio ocupou o anexo em 15 de dezembro de 

2013, manifestando-se contra sua demolição e o reivindicando como uma parte do 

imóvel da Aldeia Maracanã. A Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro e seu 

Batalhão de Choque chegaram, entraram no local e retiraram a galera indígena, que 

retornou ao prédio do antigo Museu do Índio.15 O governo fluminense informou que o 

anexo estava servindo como um escritório da Empresa de Obras Públicas (EMOP) do 

estado do Rio de Janeiro e não houve uma tentativa de demolição, embora houvesse 

alguns planos de derrubada do prédio e construção de um novo Museu do Futebol no 

futuro, depois da Copa do Mundo de 2014 e antes dos Jogos Olímpicos de 2016.16 

Na manhã de 16 de dezembro de 2013, a PMERJ cercou o prédio do antigo Museu do 

Índio, invadiu o imóvel e removeu as pessoas indígenas que o reocupavam há 3 meses. 

Mas um indígena conseguiu subir numa das árvores que ainda existiam no local e se 

recusou a descer, protestando contra a atitude do estado fluminense e a ação de sua 

polícia militar. O governo estadual do Rio de Janeiro não tinha uma ordem judicial, 

uma decisão liminar de reintegração de posse a favor do estado fluminense e contra a 

galera indígena, justificando a operação com a imissão de posse de março de 2013. O 

indígena da Aldeia Maracanã ficou na árvore durante 26 horas, reivindicando a 

devolução do prédio do antigo Museu do Índio às pessoas indígenas e a criação de uma 

universidade indígena no local que fosse administrada pelas pessoas indígenas.17 
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O Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) tentou um 

resgate, mas não conseguiu. O BOPE e a Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro 

(PCERJ) tentaram negociar com o indígena, mas não conseguiram também. Ele 

somente desceu da árvore na manhã de 17 de dezembro de 2013, sendo levado a um 

hospital e posteriormente encaminhado a uma delegacia, onde foi autuado.18 

O governador estadual do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, publicou o decreto nº. 44525 

de 16 de dezembro de 2013, seguindo o processo de tombamento estadual nº. E-

18/001/1552/2013, promovendo a afetação de uma parte do imóvel do prédio do 

antigo Museu do Índio para a construção do Centro de Referência da Cultura dos Povos 

Indígenas e da Universidade Indígena pela Secretaria Estadual de Cultura.19 

Paralelamente, a Secretaria Estadual de Cultura organizou um seminário para 

apresentar o projeto do Centro de Referência da Cultura dos Povos Indígenas a 

lideranças e organizações indígenas de diversos povos no Rio de Janeiro e no Brasil. O 

encontro aconteceria na UERJ, mas foi transferido para o Teatro Glaucio Gill, em 

Copacabana, porque a galera indígena que não foi para o Curupaiti e foi novamente 

despejada do prédio do antigo Museu do Índio ocupou a UERJ na noite de 17 de 

dezembro de 2013, exigindo participar da reunião.20 A PMERJ obviamente marcou sua 

presença no local.21 Temendo as manifestações, a Secretaria Estadual de Cultura 

transferiu o seminário do Teatro Glaucio Gill para o Hotel Novo Mundo, no Flamengo, 

onde uma parte das pessoas indígenas que foram convidadas foi hospedada.22 

Mas a galera indígena desocupou a UERJ e se dirigiu à Zona Sul da cidade carioca, 

invadindo o Hotel Novo Mundo em 18 de dezembro de 2013. A PMERJ acompanhou o 

processo, mas não interferiu.23 A Secretaria Estadual de Cultura suspendeu o evento, 

mas conseguiu coletar as assinaturas necessárias no Protocolo de Intenções para a 

implantação do Centro de Referência da Cultura dos Povos Indígenas, que consistia 

num documento que foi celebrado entre a Secretaria Estadual de Cultura, 

representando o estado fluminense, e as lideranças e organizações, representando os 

povos indígenas no Brasil, com a intervenção da Fundação Darcy Ribeiro.24 

A Secretaria Estadual de Cultura se comprometeu a criar primeiramente uma 

Comissão e finalmente um Conselho que seria composto pelo Estado, por indígenas e 

pela sociedade civil para conduzir o projeto, além de uma estrutura provisória na área 

do antigo Museu do Índio para as atividades indígenas até que o Centro de Referência 

da Cultura dos Povos Indígenas ficasse pronto após a Copa do Mundo de 2014.25 
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A galera indígena que invadiu o Hotel Novo Mundo rumou para a Fundação Darcy 

Ribeiro, em Santa Teresa, pedindo o apoio à reivindicação da universidade indígena. 

As pessoas indígenas passaram a noite lá e se reuniram na manhã de 19 de dezembro 

de 2013, quando a instituição tentou marcar uma reunião com a Secretaria Estadual 

de Cultura, que recusou o encontro. A PMERJ compareceu ao entorno do local pela 

manhã, fazendo a segurança. As lideranças e organizações indígenas que assinaram o 

Protocolo de Intenções reprovaram a invasão ao seminário. E a galera indígena que 

invadiu o seminário argumentou que elas não representavam a Aldeia Maracanã.26 

Em 3 de abril de 2014, Cabral renunciou ao cargo de governador do estado do Rio de 

Janeiro e Luiz Pezão o assumiu. E a Copa do Mundo da Federação Internacional de 

Futebol (FIFA) no Brasil aconteceu de 12 de junho de 2014 a 13 de julho de 2014.27 

Mas o 1º. Congresso Intercultural da Resistência dos Povos Indígenas e Tradicionais 

do Maraká’nà (COIREM) ocorreu na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ) entre 4 e 9 de junho de 2014. O mutirão foi articulado pela galera indígena 

da Aldeia Maracanã que não foi para Jacarepaguá, entre vários outros movimentos 

sociais, com o objetivo de pensar e fazer algo sobre a situação subalterna das minorias 

e periferias no Rio de Janeiro e no Brasil. Pessoas indígenas de várias etnias e aldeias 

compareceram, além de pessoas quilombolas, caiçaras e faveladas, entre outras.28 

O último evento do COIREM, uma audiência pública sobre os direitos dos povos 

indígenas e tradicionais em situação de conflito com grandes empreendimentos, 

aconteceu na UERJ em 9 de junho de 2014. No fim, as pessoas decidiram caminhar até 

a Aldeia Maracanã e realizar uma manifestação política e cultural. Lá, a PMERJ 

esperava por elas ao redor e dentro do imóvel do prédio do antigo Museu do Índio. 

Em 30 de junho de 2014, a atual presidenta da República brasileira, Dilma Rousseff, 

inaugurou os conjuntos habitacionais Zé Keti e Ismael Silva do Programa Minha Casa, 

Minha Vida na área do antigo Presídio Frei Caneca, um dos maiores e mais antigos 

complexos penitenciários do Brasil, que foi inaugurado em 1850 e demolido em 2010, 

no Estácio, na Zona Norte da capital fluminense, onde a galera indígena da Aldeia 

Maracanã que ficou em Jacarepaguá foi permanentemente reassentada a partir de 11 

de julho de 2014, além de pessoas ex-moradoras de favelas na cidade carioca.29 

As pessoas indígenas foram instaladas num bloco de 5 andares com 20 apartamentos 

de 37 metros quadrados com dois quartos, uma sala, um banheiro e uma cozinha. 
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Paralelamente, a diretoria do Departamento de Patrimônio Material (DEPAM) do 

IPHAN emitiu um parecer em 30 de abril de 2014, opinando contra a reabertura do 

processo de tombamento federal nº. 1530-T-2006. De acordo com o parecer, o IPHAN 

indeferiu o pedido de patrimonialização do prédio do antigo Museu do Índio e o 

arquivou em 2008 graças aos pareceres técnicos da instituição que não reconheceram 

no bem valores excepcionais. Para a diretoria do DEPAM, o pedido de 

desarquivamento se fez pelas motivações políticas de proteger o imóvel para a 

manutenção de sua ocupação pela Aldeia Maracanã, o que não era uma competência 

do IPHAN. Em 15 de outubro de 2014, o processo seguiu para ser guardado e mantido 

no Arquivo Central do IPHAN no Rio de Janeiro, cuja chefia empreendeu uma última 

tentativa, enviando um memorando à Presidência da instituição em 5 de novembro de 

2014 que questionava a atitude do DEPAM e considerava o momento histórico 

diferente e oportuno para a emergência de demandas de pessoas que propuseram a 

revisão de uma decisão do IPHAN, sendo a reabertura do processo uma ação legítima 

e regular. Mas a tentativa foi ignorada e o processo de tombamento federal do prédio 

do antigo Museu do Índio foi rearquivado em 27 de novembro de 2014.30 

 

Notas 

1, 2, 3, 4, 5 e 6. Informações de entrevistas e conversas com as pessoas indígenas da 

Aldeia Maracanã. 

7. Castro, Carolina Oliveira. “Consórcio que reúne Odebrecht, AEG e Eike Batista 

ganha licitação do Maracanã”. O Globo, Rio de Janeiro, 9 de maio de 2013. Disponível 

em: <http://oglobo.globo.com/esportes/consorcio-que-reune-odebrecht-aeg-eike-

batista-ganha-licitacao-do-maracana-8342004>. Acessado em: junho de 2014. 

8. Informações da entrevista com funcionárias da Secretaria Estadual de Cultura do 

Rio de Janeiro que acompanharam o caso da Aldeia Maracanã. 

9. Informações de entrevistas e conversas com as pessoas indígenas da Aldeia 

Maracanã. 

10. Processo de tombamento municipal do prédio do antigo Museu do Índio nº. 

12/000311/2011 do IRPH. 

11. Processo de tombamento estadual do prédio do antigo Museu do Índio nº. E-

18/001/128/2013 do INEPAC. 
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12. Informações da entrevista com funcionárias da Secretaria Estadual de Cultura do 

Rio de Janeiro que acompanharam o caso da Aldeia Maracanã. 

13. Informações de entrevistas e conversas com as pessoas indígenas da Aldeia 

Maracanã. 

14. Processo de tombamento federal do prédio do antigo Museu do Índio nº. 1538-T-

2006 do IPHAN. 

15. Informações de entrevistas e conversas com as pessoas indígenas da Aldeia 

Maracanã. 

16. Informações da entrevista com um defensor público federal da DPU-RJ que atuou 

no caso da Aldeia Maracanã. 

17 e 18. Informações de entrevistas e conversas com as pessoas indígenas da Aldeia 

Maracanã. 

19. Processo de tombamento estadual do prédio do antigo Museu do Índio nº. E-

18/001/128/2013 do INEPAC. 

20. Informações da entrevista com funcionárias da Secretaria Estadual de Cultura do 

Rio de Janeiro que acompanharam o caso da Aldeia Maracanã. 

21. Informações de entrevistas e conversas com as pessoas indígenas da Aldeia 

Maracanã. 

22. Informações da entrevista com funcionárias da Secretaria Estadual de Cultura do 

Rio de Janeiro que acompanharam o caso da Aldeia Maracanã. 

23. Informações de entrevistas e conversas com as pessoas indígenas da Aldeia 

Maracanã. 

24 e 25. Informações da entrevista com funcionárias da Secretaria Estadual de Cultura 

do Rio de Janeiro que acompanharam o caso da Aldeia Maracanã. 

26, 27, 28 e 29. Informações de entrevistas e conversas com as pessoas indígenas da 

Aldeia Maracanã. 

30. Processo de tombamento federal do prédio do antigo Museu do Índio nº. 1538-T-

2006 do IPHAN. 
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Epilogia ou pós-história 

 

“bem, você pode ser só um deles, eu serei todos os outros.” 

 

(alice, através do espelho) 

 

Dois eventos interessantes e importantes aconteceram em 2015, no mínimo. O 

primeiro consistiu no Dia do Índio em 19 de abril de 2015 e o segundo, no Dia 

Internacional dos Povos Indígenas, que foi instituído pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) em 1994, em 9 de agosto de 2015. Não consegui comparecer ao Dia do 

Índio, mas as comemorações oficiais ocorreram no Parque Lage, na Zona Sul da capital 

fluminense, e contaram com a participação da Associação Indígena Aldeia Maracanã 

(AIAM), que foi criada em abril de 2014 pela galera indígena que foi reassentada 

inicialmente no Curupaiti e finalmente no Frei Caneca para o processo de negociação 

com o Estado. Houve apresentações de dança e canto, oficinas de pintura corporal, a 

venda de artesanatos, ervas e comidas típicas e exibições de filmes etnográficos.1 

Paralelamente, a galera indígena que não foi reassentada e começou um movimento de 

“rexistência” desde o despejo de março de 2013 organizou um ato político e cultural na 

Aldeia Maracanã, no imóvel do prédio do antigo Museu do Índio, realizando cantos e 

pinturas também, além de debates sobre a violência contra os povos indígenas, 

protestando contra o sequestro de 43 estudantes indígenas da Escola Normal Rural de 

Ayotzinapa em Iguala pelo Estado mexicano em setembro de 2014 e a prisão de 23 

manifestantes do Rio de Janeiro na Copa do Mundo da FIFA no Brasil em 2014.2 

Consegui comparecer ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, cujas comemorações 

oficiais aconteceram novamente no Parque Lage com a participação da AIAM, entre 

outras pessoas indígenas de outros povos pelo Brasil. Durante a manhã e a tarde, elas 

venderam seu artesanato, comidas e ervas, fizeram apresentações, pinturas e discursos 

a favor do reconhecimento dos direitos indígenas à terra, à cultura, e contra a violência 

do Estado brasileiro em relação a elas. Em alguns momentos, a galera indígena da 

AIAM exigiu do governo do estado do Rio de Janeiro a recuperação do prédio do antigo 

Museu do Índio para a Aldeia Maracanã e da prefeitura municipal do Rio de Janeiro a 

visibilidade e a participação indígenas durante as Olimpíadas de 2016 no Brasil. 
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Durante a noite, visitei o Centro de Etno-conhecimento Sócio-Ambiental Cauieré 

(CESAC) no Complexo do Alemão, onde a galera indígena do movimento de rexistência 

se reunia. Participei de uma de suas discussões cujas pautas se resumiam no 

fortalecimento da rexistência da Aldeia Maracanã em relação à situação atual de 

ocupação do imóvel do prédio do antigo Museu do Índio pela Concessionária 

Maracanã, além do planejamento da ocupação indígena da Aldeia Maracanã política e 

culturalmente e sua articulação com o movimento indígena no Brasil e fora dele. 

Aliás, 2015 foi o 450º. aniversário da cidade do Rio de Janeiro: 450 anos de 

colonização, urbanização, exploração e favelização das gentes pobres e indígenas. 

De acordo com João Pacheco de Oliveira3, os povos indígenas sofreram principalmente 

dois processos de territorialização no Brasil, sendo o primeiro os aldeamentos 

missionários e o segundo as políticas indigenistas. Talvez coubesse um terceiro: o 

magnetismo inicialmente centrípeto e finalmente centrífugo das cidades grandes. 

Em novembro de 2010, Mércio Gomes, um antropólogo e um ex-presidente da FUNAI, 

publicou um texto4 que ele chamou de laudo antropológico, que acessei no dossiê da 

DPU-RJ, cujo título foi “O reconhecimento do valor do “Museu do Índio” para os índios 

que vivem no Rio de Janeiro”. Além de celebrar a cidade carioca, o autor advogava por 

uma urbanidade indígena que as pessoas indígenas supostamente reivindicavam. 

A bibliografia sobre indígenas em cidades na antropologia é bastante escassa. Desde a 

tese de doutorado de Roberto Cardoso de Oliveira5 na década de 1960 até as 

dissertações de mestrado de Eduardo Soares Nunes6 e José Agnello Alves Dias de 

Andrade7 na década de 2010, muito pouco se produziu sobre o assunto no Brasil. 

Porém, as pessoas indígenas foram pensadas ou como já iguais, integradas e 

diferenciadas na sociedade brasileira ou como ainda diferentes, preservadas e 

diferenciadas da sociedade brasileira. Mas o que é, afinal, a sociedade brasileira? 

Nas palavras de Eduardo Viveiros de Castro8, “no Brasil todo mundo é índio, exceto 

quem não é”. Nas palavras de uma pixação no muro de um condomínio, “no Brasil todo 

mundo tem sangue de negro e índio, os pobres nas veias, os ricos nas mãos”. 

Na composição da gestão do Centro de Referência da Cultura dos Povos Indígenas, o 

governo estadual do Rio de Janeiro e sua Secretaria de Cultura elegeram três tipos de 

pessoas: o Estado, as pessoas indígenas e membros da sociedade civil. 
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Para Gramsci9, não há distinções entre o Estado e a sociedade civil: esta é justamente 

o conjunto de pessoas cujos projetos e interesses formam hegemonicamente aquele. 

Sendo assim, nem uma sociedade civil brasileira existe à parte do Estado brasileiro 

nem a sociedade civil brasileira abarca pessoas subalternas, como as indígenas, as 

negras, as pobres, entre outras, cujas vozes não fazem sentido e ações não fazem efeito 

num sistema cujos lugares de fala e poder resistem à diferença, para citar Spivak10. 

Além disso, se não é provável descobrir a causa comum entre o capitalismo e o Estado 

moderno, talvez seja possível medir seus efeitos complementares por suas facetas 

liberais: como o Estado pretende extinguir a desigualdade de classe se ele planeja 

acabar com a pobreza (“país rico é país sem pobreza”) ao invés de desfazer a riqueza? 

Uma guerra à pobreza termina como uma guerra à pessoa pobre, o que não difere do 

empreendimento capitalista. O combate à pobreza seria uma mentira do Estado como 

o combate ao Estado é uma mentira do capitalismo? Porque, para que haja a riqueza e 

a pessoa rica, a pobreza e a pessoa pobre têm que existir também, assim como, para 

que haja pessoas consumíveis, pessoas governáveis têm que existir também, ou seja, a 

riqueza não existe sem a pobreza, portanto, o capitalismo não existe sem o Estado. 

Conversei com funcionárias da Secretaria Estadual de Cultura que acompanharam o 

caso da Aldeia Maracanã e elas me disseram que ou as pessoas indígenas decidiam 

continuar tuteladas pelo Estado brasileiro ou elas preferiam se responsabilizar por suas 

ações e ser tratadas pelo estado fluminense como cidadãs, como pessoas que não 

podem comprar as casas no valor de mercado, pessoas pobres, em outras palavras. 

Aliás, o Programa Minha Casa, Minha Vida como uma alternativa foi uma sugestão da 

Secretaria Estadual de Cultura, que não sabia se a garantia da moradia era uma 

responsabilidade do governo estadual, de acordo com as funcionárias que entrevistei. 

Elas me disseram que as pessoas indígenas da Aldeia Maracanã queriam a autonomia 

sobre a administração do prédio do antigo Museu do Índio, mas elas explicaram que 

havia somente duas opções: a concessão e a organização social. Na primeira, uma 

empresa administra o bem com seu recurso privado, pagando um aluguel ao Estado, 

como o caso da Concessionária Maracanã. Na última, a organização social o administra 

com o recurso público, sendo supervisionada pelo Estado, como o caso da AIAM. 

A galera da rexistência acusou o projeto de ser uma privatização pela intervenção da 

Fundação Darcy Ribeiro. A Secretaria Estadual de Cultura retrucou, dizendo que uma 

privatização seria entregar um bem estadual, logo, público, às pessoas indígenas.11 
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Na cidade, assim como no campo, que é um par necessário para que a dicotomia rural-

urbana funcione, um processo de transformação de pessoas subalternas, indígenas, 

negras, entre outras, em pessoas pobres se dá pela expropriação de suas terras, suas 

culturas, suas diferenças, seus corpos, por uma política econômica da classe que 

quantifica e deforma povos, gentes em populações, territórios, propriedades. 

Para Antônio Carlos de Souza Lima12, o Estado não já se deu, ele ainda se faz 

cotidianamente, um processo inacabado. Por isso, talvez seja possível (re)fazer o 

Estado, fazê-lo mais democrático, igualitário, ativar um direito ao Estado. Como o 

direito à cidade de Lefebvre13, a uma cidade diferente, a outro projeto de cidade. 

Uma etnologia urbana vem emergindo nos últimos anos no Brasil, propondo repensar 

a presença indígena nas cidades grandes como a indigenização da modernidade de 

Sahlins14, um agenciamento indígena em relação ao Estado capitalista, (re)fazendo 

uma cidade outra. Porém, se, por um lado, não se corre mais o risco de nacionalizar 

sua agência, (re)colonizando as pessoas indígenas, por outro, o risco que se corre na 

etnologia urbana15 tem a ver com (re)exotizar a presença indígena nas cidades, num 

impulso mais ou menos multicultural, pós-moderno e neoliberal, festejando uma 

indigenidade urbana, fazendo uma cidade mais ou menos indígena e branca. 

Nem cidades indígenas nem aldeias urbanas: se a indigenização pode significar algo 

ela deve significar uma descolonização. Na verdade, nem significar nem representar 

nem expressar, ela deve agenciar. Arriscando uma resposta à pergunta de Alice, um 

nome pode, mas não deve significar alguma coisa: ele deve agenciar, acionar, ativar. A 

Aldeia Maracanã não precisa ter um sentido, ela precisa ter um efeito. E seu efeito, 

arriscando novamente, transforma necessariamente a cidade e o Estado. 

De Cabral a Cabral, a luta dos povos indígenas pela recuperação e pela defesa de seu 

território-terra e seu território-corpo, que são indissociáveis, como Lorena Cabnal16 

reivindica, assim como a luta da Aldeia Maracanã, é uma luta intercultural, ou seja, 

ontologicamente transversal e subalterna, epistemicamente desobediente e 

de(s)colonial, nas palavras de Mignolo17. Porque, parafraseando Latour18, o Ocidente 

colonialista, modernista e capitalista (adicionando o sufixo para não denotar somente 

um estado, mas uma ação também) dividiu o mundo entre a natureza e a cultura, a 

ciência e a política, a verdade e a versão, a ontologia e a epistemologia, garantindo-se 

o acesso aos primeiros termos dicotômicos e aprisionando “os outros” à inércia. 
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A manutenção de um abismo entre “nós” e “eles, os outros”, admitindo que “nós” 

existimos na “História”, enquanto “eles” resistem a ela, pode denotar o pavor de “nós” 

invertermos “nosso” olhar e percebermos como “nós” somos desmontáveis, 

destrutíveis por “eles”: como “nós” somos “os outros”. E o mesmo pode valer para a 

operação de substituir o dualismo por “Nós” (único), o que reifica a “História”, ou seja, 

a história, as forças centrípetas, unificadoras e uniformizadora de uma sociedade que 

não existe sem violentar tudo que não seja “Nós”: uma (1) história que se reclama real 

sobre as relações diferentes, as forças centrífugas e multiplicadoras que existem e 

resistem apesar de “nós” e da “História”. Aliás, “nós” é quem se “índio é nós”? 

Pessoas indígenas, negras, pobres, subalternas, nós múltiplos. Eles, os brancos e ricos, 

governistas, consumistas, urbanistas, sujeitos hegemônicos; eles, os únicos. 

Um indígena da Aldeia Maracanã me perguntou, ironicamente: “Como indígenas 

podem invadir sua própria casa?” O defensor público federal com quem conversei me 

contou que o prédio ficou conhecido como o antigo “Museu do Índio” como uma 

alcunha. A instituição que funcionou no prédio que nunca foi demolido por obras do 

metrô por que ela foi expulsa e transferida perdeu a agência que tinha no Maracanã. 

Nenhuma das pessoas indígenas com quem conversei se identificavam com o atual 

Museu do Índio. E se o despejo teve o objetivo de neutralizar a ação da instituição? De 

estigma a emblema, para citar Bourdieu19, o “antigo” Museu do Índio protagonizou a 

luta dos movimentos indígena e indigenista no começo da segunda década do século 

XX. Mas seu alcance e seu limite foram justamente o Estado, seu governismo, seu 

protagonismo de homens brancos e ricos. O perigo da Aldeia Maracanã para a 

soberania nacional foi e é o manejo indígena, sua reivindicação pela autonomia. 

Além disso, a cidade carioca foi eleita pela UNESCO em 2012 como um patrimônio 

mundial da humanidade. E o prédio do atual Museu do Índio, que foi construído em 

1880, foi tombado pelo IPHAN, sendo inscrito no Livro do Tombo Histórico em 1967.20 

Já o prédio do antigo Museu do Índio foi tombado municipal e estadualmente, mas não 

foi tombado federalmente. O IPHAN recusou rever sua decisão técnica que foi tomada 

em 2008. Mas por que o IPHAN não teria o interesse de patrimonializar o bem? 

A responsabilidade de primeiramente derrubar e ultimamente reformar o prédio do 

antigo Museu do Índio é do consórcio que ganhou a concessão do Complexo do 

Maracanã em 201321: a Concessionária Maracanã, que divulgou recentemente que 

pretende devolver sua administração ao governo do estado do Rio de Janeiro.22 
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“Muita terra para pouco empreiteiro”, como um indígena da Aldeia Maracanã me disse. 

Seria a decisão do consórcio de devolver o Maracanã uma tentativa de pressionar o 

governo a entregar mais benefícios às empresas, como a área da Aldeia Maracanã? 

Considerando isso, a patrimonialização do prédio do antigo Museu do Índio pode ser 

uma tática importante em relação às estratégias de acumulação da propriedade privada 

que passam necessariamente pela violação dos direitos humanos e das minorias. 

O patrimônio seria uma contra-categoria intercultural? Quando os povos indígenas, 

entre outras gentes “pobres”, acionam a instituição do patrimônio, uma categoria 

ocidental, colonial e moderna, eles não estão acionando a epistemologia ocidental. 

Contudo, eles não estão “jogando” com o Estado, ou o capitalismo, “dramatizando”. 

Eles estão descolonizando, simetrizando, traduzindo, traindo as ontologias. No caso, 

eles estão acionando, e sendo acionados por, uma contra-categoria do patrimônio, a 

possessão (recíproca), que difere tanto da propriedade quanto da apropriação. 

De acordo com uma indígena da Aldeia Maracanã, a Concessionária Maracanã, uma 

PPP (Parceria Público-Privada), ocupou o prédio do antigo Museu do Índio com uma 

UPP (Unidade de Polícia Pacificadora): o pacifismo liberal e o terrorismo estatal. 

Paralelamente, a Aldeia Maracanã foi e é uma ocupação contra-urbana, uma 

metonímia da favela, um aglomerado humano e não-humano em pouca terra que age, 

difere, existe e resiste micropolítica e cosmopoliticamente na cidade carioca. 

Nas palavras de Latour23, a Aldeia Maracanã é um coletivo. E o coletivo da Aldeia 

Maracanã é uma associação entre o Movimento Tamoio dos Povos Originários (as 

pessoas indígenas) e o prédio do antigo Museu do Índio (uma coisa-chave). 

De acordo com Beatriz Perrone-Moisés e Renato Sztutman24, apesar das figuras da 

unidade que foram consagradas pela historiografia brasileira, a Confederação Tamoio 

era uma figura da multiplicidade, de uniões e desuniões, concentrações e dispersões, 

consensos e conflitos, movimentos reversíveis de ida e volta, aproximações e 

distanciamentos, a favor e contra o Estado, assim como a Aldeia Maracanã. 

E o contra-Estado de Clastres25 não é um ódio ao Estado. Ele é uma fuga, uma máquina 

de guerra ao aparelho de captura do Estado, nas palavras de Deleuze & Guattari26. 

Entre a justa guerra ou Paes e seus comparsas e projetos, a Aldeia Maracanã decidiu 

por uma guerrilha ao Estado-Mercado, tanto por fora quanto por dentro dele. 
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Por uma antropologia e uma arqueologia com a Aldeia Maracanã, as pessoas indígenas, 

as pessoas pobres, as pessoas faveladas, as ocupações, as aldeias, as favelas, as coisas. 

Para uma antropologia e uma arqueologia contra o Ocidente, o colonialismo, a 

modernidade, o capitalismo, o Estado, a cidade. Por uma etnografia de guerrilha. 
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“um índio descerá de uma estrela colorida e brilhante 

de uma estrela que virá numa velocidade estonteante 

e pousará no coração do hemisfério sul da américa num claro instante 

depois de exterminada a última nação indígena 

e o espírito dos pássaros e das fontes de água límpida 

mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias 

virá, impávido que nem muhammad ali, virá que eu vi 

apaixonadamente como peri, virá que eu vi 

tranquilo e infalível como bruce lee, virá que eu vi, 

o axé do afoxé, filhos de ghandi, virá 

um índio preservado em pleno corpo físico 

em todo sólido, todo gás e todo líquido 

em átomos, palavras, alma, cor, em gesto e cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico 

num ponto equidistante entre o atlântico e o pacífico 

do objeto, sim, resplandecente descerá o índio 

e as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito 

virá, impávido que nem muhammad ali, virá que eu vi 

apaixonadamente como peri, virá que eu vi 

tranquilo e infalível como bruce lee, virá que eu vi, 

o axé do afoxé, filhos de ghandi, virá 

e aquilo que nesse momento se revelará aos povos 

surpreenderá a todos, não por ser exótico 

mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio, virá” 

 

(doces bárbaros, um índio) 
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“não fosse isso e era menos 

não fosse tanto e era quase” 

 

(paulo leminski, toda poesia)  
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