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Ful -ô: o po  qu  lu  es h o al a
POR ANDRESSA SANTA CRUZ 22/07/2017

Os cocares dos Fulni-ô estão voltando para o sertão nordestino cheios de poeira do

Cerrado. É que seus cantos tradicionais são acompanhados de pisadas rmes no

chão, agitando a terra árida e re etindo o poder desse povo que resiste com a força

e a alegria de seus costumes milenares. E o último dia da XI Aldeia Multiétnica

terminou assim: com todos, indígenas e não-indígenas, celebrando a cultura Fulni-ô

no meio do pó seco e alaranjado da Chapada dos Veadeiros. 

“Está aberta a festa”, declarou Towé, liderança Fulni-ô, na manhã desta sexta-feira,

21. Era a vez dos Fulni-ô exibirem as tradições de seu povo, como eles já estavam

fazendo durante todos os dias de vivencia. Seja no almoço, no chuveiro ou até

mesmo na trilha para o Rio dos Couros, os Fulni-ô arrumavam um tempinho para

alegrar o ambiente com seus cantos e danças. “As palavras que a gente canta é tudo

sagrado”, explica Towé, como se cada instante dentro da Aldeia merecesse ser

agraciado.

Para começar os festejos com disposição, os Fulni-ô serviram um rico café da manhã.

Tinha macaxeira cozida, ovo mexido e frutas da época, refeição típica de sua aldeia,
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no interior de Pernambuco. E então, depois de satisfeitos, eles seguiram para a Roda

de Prosa, onde dividiram um pouco de sua luta história com os viventes.

Em português, Fulni-ô signi ca “somos da beira do rio”. Não a toa, esse povo tem uma

relação milenar com Rio Ipanema, que corta o território indígena de 11.500

hectares. Porém, desde que o homem branco ocupou a região, o descaso com o meio

ambiente afetou a vida dos Fulni-ô. “O rio está sujo. Não da mais para comer os

peixe”, explica Towé. Portanto, com a licença de seus ancestrais, eles vendem e

disseminam seus costume para sobreviver, recorrendo a apresentações tradicionais

e a comercialização de seus artesanatos para complementar a renda. E também para

mostrar ao mundo que os Fulni-ô ainda existem.

Dentro de suas terras, surgiu o município de Aguas Belas, ilustrando a invasão

ocorrida naquela região. Foi no litoral nordestino que os portugueses atracaram

suas caravelas pela primeira vez no Brasil, há cinco séculos. Consequentemente, os

povos nativos do Nordeste são os que sofrem há mais tempo com a massacre dos

não-indígenas. Como quando os portugueses ateavam fogo em suas as casas de

palhas, impunham suas crenças religiosas e os proibia de falar em seu idioma. Por

isso, os Fulni-ô se orgulham tanto de ser o único povo nordestino que conseguiu

conservar a língua materna, o Ia-tê, que virou símbolo de resistência. “Nossa cultura

é sagrada, peço para todos os jovens terem consciência disso. Porque a gente nasce

índio, e vai morrer índio”, destaca Towé.

Para manter vivo o Ia-tê e demais tradições de seus ancestrais, todo ano os Fulni-ô

se isolam no Oricuri, um retiro de três meses para imergir nos costumes de seu povo.

E só entra no Oricuri quem é da etnia, mas os não-indígenas puderam experimentar

um pouco dessa cultura milenar na XI Aldeia Multiétnica. Os Fulni-ô mostraram que

viver é celebrar e fortalecer a harmonia com a natureza e até o fogo que matou

queimado muitos de seus antepassados deve ser enaltecido. “É onde a gente

aprende com nossos anciãos, na beira da fogueira”, conta Towé. E, todas as noites na

Aldeia Multiétnica, teve lenha e fogo para aquecer e engrandecer a vivencia.

Porém, não teve fogueira noturna no último dia de Aldeia Multiétnica para os Fulni-

ô. Eles encerraram sua festa na noite do distrito de São Jorge. Lá, eles diminuíram a

quantidade de maracás e, com ajuda de cajons e tambores, apresentaram o samba de

coco de seu povo. Enquanto dedilhava o violão, Towé aproveitou para convidar todo

publico a somar na batalha pela garantia dos direitos indígenas: “Você que tem

muito estudo e que entende de documento de papel, ajude nosso povo. Não é só nós

índio que tem que lutar, vocês tem que lutar também”.

Apesar da história sofrida dos Fulni-ô e dos inúmeros ataques que protagonizam até

hoje, Towé ressalta também a importância da felicidade. “Nada de tristeza. Tem que

ser feliz enquanto pode”, ele diz ao microfone e ri com leveza. É que ele sabe que ser

feliz é um ato de resistência. Ainda mais quando é acompanhado de tanta gente,

como o público que lotou a Casa de Cultura Cavaleiro de São Jorge para prestigiar a

da cultura Fulni-ô.


