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RESUMO 
 

O objetivo deste artigo é analisar o contato intercultural entre a cultura do 

Yanomami Ninam e a cultura ocidental no que se refere à conversão do povo 

indígena, pontuando o perspectivismo, a comunicação inadequada e a inconstância 

subjacente à alma indígena como fatores que dificultaram a compreensão da 

mensagem cristã/conversão no período entre 1958 até 1967. O entendimento dos 

processos de contato, a prédica evangélica e a cultura Ninam em oposição, 

ajudaram-nos a entender essa não conversão. 
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ABSTRACT  
 

This article's objective is analyze the intercultural contact between the Yanomami 

Ninam culture and the western culture regarding to the convertion of the native 

people, emphasizing the perspectivism, the inadequate communication and the 

instability underlying the native's soul like factors that hampered the comprehension 

of the gospel/conversion message from 1958 untill 1967. The understanding of the 

contact process, the gospel sermon and the opposition of Ninam culture helped us to 

undersatand this lack of conversion.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A questão da conversão dos indígenas ao cristianismo não é um 

tema novo. No Brasil, ela surge com os jesuítas e sua catequese na época de 

colonização do país. Nesse período, o padre António Vieira escreve sobre a 

difícil tarefa de catequizar os indígenas brasileiros. Ele comparou os 

indígenas à murta que depois de ser moldada por mãos humanas logo lhe 

apareceriam outros ramos, deformando o molde traçado. Essa seria a mesma 

dificuldade para manter o indígena na nova fé, pois, mesmo depois de 

ensinado a viver nos moldes propostos pelos catequistas, logo retornavam 

às velhas práticas, deformando todo o ensino ministrado a eles. 

No entanto, a mensagem cristã trazia em seu bojo uma série de 

doutrinas e, consequentemente, era esperado que os indígenas se moldassem 

a elas. A dificuldade posterior estava em manter os indígenas nesse novo 

molde introduzido pelos padres portugueses. Neste caso, a mensagem 

compartilhada não conseguiu acomodar-se no coração e no “pensamento 

selvagem” e acabou por gerar uma espécie de inconstância a ela. Ainda 

hoje, os missionários, na ânsia de transmitir a mensagem cristã aos 

indígenas e levá-los a conversão, encontram dificuldades similares à narrada 

pelo Padre Vieira. 

    O povo Yanomami Ninam, por exemplo, foi contatado há 52 

anos, por missionários protestantes. Esse contato visava principalmente à 

prédica do Evangelho. Mas, ao longo dos anos, a expectativa missionária 

tão esperada quanto à conversão dos indígenas não ocorreu. De fato, 

somente há poucos anos, alguns grupos Yanomami estão correspondendo de 

forma favorável à mensagem cristã, adotando um novo conceito espiritual e 

um novo modo de vida. Porém, outros grupos ainda não compreenderam 

essa mensagem ou permanecem resistentes a ela. Mas, quais as possíveis 

causas dessa incompreensão e dessa resistência à mensagem cristã? Como 

se deu esse processo de introdução e comunicação da nova mensagem? Esse 

artigo se propõe a buscar respostas possíveis a esses questionamentos sobre 

os processos culturais e formas de comunicação que não foram levados em 

conta na transmissão do evangelho para o povo Yanomami Ninam (1958-

1967).  

    A metodologia usada por nós consistiu de pesquisa bibliográfica 

referente ao Perspectivismo Ameríndio baseada na teoria de Eduardo 
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Viveiros de Castro e Aparecida Vilaça, as Teorias Comunicacionais de 

Niklas Luhmann e de literatura disponível a respeito da cultura e do povo 

Yanomami. Além disso, também recorremos ao diário de campo de John 

Peters, concernente especificamente ao Povo Ninam no período em questão, 

no qual estamos apoiando nossas observações sobre a maneira da 

abordagem nos primeiros contatos com o povo. 

    Ao lado do levantamento bibliográfico, foi possível a nós - 

autoras deste projeto - fazermos avaliação da situação Yanomami Ninam in 

loco, entre os anos de 2003 a 2011.  

 

2. O POVO YANOMAMI NINAM 

 

    Segundo o CIR, há 17 mil Yanomami em território brasileiro a 

noroeste no estado de Roraima e ao norte no estado do Amazonas. Há 

Yanomami também na Venezuela. 

    Os Yanomami estão divididos em quatro grandes grupos dentro 

do mesmo tronco linguístico: Sanumá (Sanýma), Ninam (Yanam), 

Yanomam (Yãnomamè), Yanomamo (Yanomamý
 2
).  

   Os Ninam (um dos grupos Yanomami citado acima), que vivem em 

território nacional, compõem um grupo de quase mil indígenas. Eles 

também estão divididos em dois subgrupos, com pequenas variações 

linguísticas: os Xirixana e os Xiriana. 

    Atualmente, os Xirixana são cerca de 700 indígenas, a maioria 

vivendo no Alto Rio Mucajaí, que se localiza a 166 quilômetros (92 milhas 

náuticas
4
) da capital do estado de Roraima, há mais de cinco décadas. 

Somente no Rio Mucajaí estão três comunidades, havendo ainda mais duas 

aldeias distantes do rio, cujo acesso ocorre apenas via aérea ou fluvial. 

    O contato atual com os ocidentais se dá por meio do garimpo, da 

Fundação Nacional de Saúde, da Fundação Nacional do Índio, da Missão 

Evangélica da Amazônia, e da Secretaria de Educação do Estado de 

Roraima. Alguns Ninam empreendem viagens de barco às fazendas, vilas 

ou à capital Boa Vista. A grande maioria não fala o português. Mesmo 

assim, aventuram-se descendo o rio em busca de bens de consumo, como: 

alimento industrializado, roupas, eletrônicos etc. 
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3. A MISSÃO PROTESTANTE NO ALTO RIO MUCAJAÍ 

 

  Os Ninam viveram isolados até 1958, quando os primeiros 

“klaiwa” (palavra que eles usam para não indígenas) chegaram para fazer o 

contato. Eles eram  em 110 pessoas divididas em dois grupos. Naquela 

época o povo era seminômade, tinham uma língua ágrafa, não conheciam 

tecnologias como machado e faca de aço e andavam com vestimentas 

próprias: as mulheres usavam “nakpesi” – tangas que tapavam o sexo, 

feitas de sementes – e os homens,  “mopesi” – tangas feitas de algodão. 

 

O contato 

 

    O primeiro contato dos Ninam com a Unievangelized Fields 

Mission
7 

ocorreu naquele ano, 1958. Na ocasião, a comitiva missionária 

contava com dois missionários (um americano e outro canadense) e dois 

indígenas Waiwai da região de Kanashen
8
. 

    Segundo John Peters, um dos missionários da comitiva: “All 

were totally fascinated with the two waiwai men. The xirixana admired their 

blue and white beads worn on the waiwai’s arms and ankles”
9
. Como se 

pode observar neste depoimento, os Xirixana não se mostraram arredios à 

presença dos “estranhos”, mas admirados, principalmente com os Waiwai e 

seus ornamentos. Os Ninam não dificultaram o contato. Ele se deu, sem 

percalços, com duas aldeias de 30 e 80 indivíduos, respectivamente. Como 

resultados desse encontro, foram construídos um alojamento e uma pista de 

pouso para avião Cessna com a ajuda dos indígenas locais. Novas 

tecnologias foram inseridas, tais como: anzóis, linha de pesca, terçados, 

machados e outras coisas que despertavam o interesse dos indígenas. De 

início, os missionários se preocuparam com o aprendizado da língua, 

iniciando um levantamento fonético-fonológico, além de realizarem estudos 

voltados à cultura. Vale ressaltar que nessa época as pesquisas 

antropológicas eram escassas, havendo poucos pesquisadores de campo, 

mesmo dentro das universidades. 
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Aspectos da vida ninam 

     

Os relacionamentos na sociedade Ninam, passam diretamente 

pela troca. Marcos Lanna citando Marcel Mauss e seu Ensaio sobre a 

Dádiva, diz que Mauss “postula um entendimento da constituição da vida 

social por um constante ‘dar e receber’. Mostra ainda como universalmente 

dar e retribuir são obrigações, mas organizadas de modo particular em cada 

caso” (apud LANNA, 2000:175).  

A troca é uma maneira do Ninam se relacionar, demonstrar e 

aferir seu posicionamento na sociedade. Ao pedir algo ou ao receber algo 

que não foi pedido, a pessoa fica automaticamente “em dívida” com a outra, 

devendo retribuir numa próxima vez. Assim, na cultura Ninam, as trocas 

também são “simultaneamente voluntárias e obrigatórias, interessadas e 

desinteressadas, mas também simultaneamente úteis e simbólicas” (apud 

LANNA, 2000:178). O maior “pecado” na cultura Ninam é ser “xũhula” 

(sovina, pão-duro). É impossível negar para qualquer pessoa aquilo que ela 

pede. A pessoa deve dar o que foi requerido para não ser rotulada por todos 

como “pão-duro”. Além disso, há a possibilidade de que a pessoa que teve o 

seu objeto de desejo negado pode, eventualmente, solicitar um feitiço para 

matar ou prejudicar a outra pessoa. Então, basicamente, a pessoa não nega o 

que é requerido por medo desse feitiço e suas consequências. Nesse caso, 

“dar e receber implica, não só uma troca material, mas também, espiritual” 

(apud LANNA, 2000:176). 

    O sistema de parentesco Ninam é patrilinear, endogâmico e está 

baseado nos casamentos entre primos cruzados. Esse sistema de parentesco 

é também chamado de família extensa, com relacionamentos sexuais 

permissivos entre o marido e as cunhadas, ocasionando uma estrutura 

familiar complexa, na qual é possível um indivíduo ter muitos pais ou mães. 

Quando há interesse em casamentos exogâmicos, é preciso haver muita 

negociação política que nem sempre resulta em acordo. Se as pessoas em 

questão insistem no casamento exogâmico ocorrem várias brigas até que 

elas se separem e casem com a pessoa escolhida pela família, ou seja, um 

primo cruzado. Segundo Peters (2004), no momento do primeiro contato 

havia mulheres com até quatro maridos comprovando assim a existência 

também de poligamia e poliandria. 
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    Na cultura Ninam não há somente um chefe. Todos os mais 

velhos (anciãos) são chefes e eventualmente também são pajés. Então, 

existem vários pajés numa aldeia. O pajé não detém nenhum status social 

maior ou menor que os anciãos, mas é considerado o “ser” mais poderoso 

da aldeia e é temido por ser o único a ter contato com os espíritos através do 

transe proporcionado pela “yakiana ixi”- uma planta alucinógena que, após 

ser seca e amassada, vira um pó que é soprado direto em suas narinas. 

Quando seus serviços são requisitados, após entrar em estado de transe, o 

pajé entra em contato com os espíritos que habitam seu peito através de 

palavras de encantamento e invocação. 

    Assim como acontece com os Azande, descritos por Evans-

Prichard (2005), para os Ninam também, todo infortúnio é obra de um 

agente espiritual e, como tal, só pode ser explicado pela ação direta de 

algum espírito. Nessa perspectiva, não há morte natural, por envelhecimento 

ou mesmo por doença. Tudo é causado pelos espíritos. Os Ninam viviam 

apenas da caça, pesca, coleta (frutas e raízes) e das roças, basicamente de 

mandioca. Viviam em casas grandes comunais, feitas totalmente de folhas 

de palmeiras. Atualmente, além das casas comunais, os Ninam vivem 

também em casas menores feitas de pau-a-pique, que eles aprenderam a 

fazer com os garimpeiros na década de 70. 

    Na cultura Ninam, a vida gira em torno do “Yãimo” – a Festa dos 

Mortos”
6
. Motivados por essa festa, eles constroem uma grande casa 

comunal e fazem roças. O Yãimo era, e ainda é, uma “festa” que os Ninam 

fazem para lembrar a pessoa que morreu. Durante esse período (mais ou 

menos um mês), os homens fazem uma caçada ritual, as mulheres cantam e 

dançam à noite e de dia fazem beijus (alimentação básica dos Ninam, feita 

da massa de mandioca brava prensada e assada).  

    Quando os homens retornam da caçada, há mais ou menos uma 

semana de danças, brincadeiras e no final é servido o mingau de banana 

com as cinzas dos mortos. Enquanto tomam o mingau, eles passam algumas 

horas chorando pelos mortos. Esse é o maior evento cultural, pois toda a 

aldeia é convidada e todos participam. 
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A comunicação do evangelho pelos missionários 

 

Ainda sem conhecer muitos desses aspectos da cultura Ninam, a 

pregação evangélica teve início logo após o domínio da língua. Os Ninam, 

segundo Peters, “respondiam a ela favoravelmente”, isto é, compareciam 

para observar o novo modelo de reunião, para participar do momento de 

cânticos e para ouvir a mensagem do evangelho (eventos diferentes 

daqueles de sua vida cotidiana). A apresentação da nova mensagem era feita 

através de flanelógrafo, figuras e personagens de histórias bíblicas, músicas 

(ritmos diferentes), com dia e horário para reuniões etc. Embora essa 

iniciativa contivesse elementos externos que se contrapunham à cultura 

local, o diferente atraia a atenção dos Ninam. Porém, com o tempo, a 

audiência das reuniões diminuiu consideravelmente.  

    Por volta de 1967, os missionários perceberam que havia um 

maior interesse por parte dos Ninam no que a presença missionária poderia 

proporcionar-lhes (bens de consumo, escola, cuidados com a saúde), do que 

na mensagem evangelística (PETERS: 2004).   

    Partindo dessas constatações, os missionários saíram da aldeia e 

passaram a residir na sede da missão em Boa Vista, fazendo visitas 

periódicas ao povo. 

    E aqui surge um questionamento: quais os fatores culturais e 

comunicacionais que contribuíram para que a mensagem cristã não atraísse 

os Ninam? Para que possamos compreender esse fenômeno cultural, faz-se 

necessário explanarmos brevemente sobre a cultura Ninam, seu 

perspectivismo e sua maneira de comunicar suas verdades. 

 

4. ASPECTOS DA CULTURA NINAM 

       

    Os mitos Ninam concedem sentido à cosmovisão do povo e são a 

base para a construção de sua identidade cultural. Mito é o relato sobre seres 

e acontecimentos imaginários, que trata dos primeiros tempos ou épocas 

heroicas; é narrativa de significação simbólica transmitida de geração em 

geração dentro de determinado grupo e considerada verdadeira por ele 

(AURÉLIO:2000).  
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    A cultura Ninam contém uma série de mitos. Esses mitos são 

mais que narrativas simbólicas, eles dão sentido a vida Ninam. Roland 

Barthes nos diz que 

                         

o sentido do mito tem um valor próprio, faz parte de 

uma história (...), já que está constituída de uma 

significação, que poderia facilmente bastar-se a si 

própria (...). O sentido já está completo, postula um 

saber, um passado, uma memória, uma ordem 

comparativa de fatos, de idéias. (ROLAND 

BARTHES, 2001:176)  

 

    Segundo Everardo P.G Rocha (1985:04) o mito “é capaz de 

revelar o pensamento de uma sociedade, a sua concepção de existência e 

das relações que os homens devem manter entre si e com o mundo que os 

cerca”.    

       Podemos ver isso no dia Ninam, que já se inicia privilegiando os 

mitos. Pelas primeiras horas do amanhecer, o homem mais velho da casa 

comunal conta as histórias mitológicas dos Ninam e também distribui 

tarefas de que cada um será responsável naquele dia, desde a derrubada da 

roça até a preparação do beiju. A partir do clarear do dia, após tomar o 

“naxikaxi” (ou chibé – bebida feita a partir do beiju diluído em água ou 

farinha diluída em água), todos já saem da casa sabendo o que vão fazer ao 

longo do dia. Não há horários previstos, mas, geralmente, por volta das dez 

horas, eles se encontram para uma refeição (caldo de peixe e beiju). Na 

verdade, come-se quando há comida (o que não é sempre, nem todo dia), 

sem horários muito rigorosos (na época das chuvas passam muito tempo 

sem comer). As mulheres, então, começam a preparar o beiju (um processo 

longo que eventualmente leva mais de um dia), as crianças mais velhas 

cuidam das menores e todas elas andam pela aldeia para encontrar algo para 

comer nas árvores, caçar calangos, brincar no rio etc. Os homens e rapazes 

vão pescar ou caçar (lam hu wei – caçada de um dia). No fim do dia, comem 

novamente algo que foi trazido da pescaria ou da caçada. As mulheres 

preparam tudo, enquanto os homens aguardam o momento de comer. Ao 

escurecer, todos estão novamente em suas casas e de lá só saem ao 

amanhecer. 

     As decisões quanto às atividades mais importantes do dia Ninam, 

são programadas nas conversas, na maior parte das vezes, feitas na 
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madrugada, depois do primeiro sono, geralmente entre 22h e meia noite. 

Essas atividades estão em conformidade com os significados de seu mundo, 

sua cosmovisão, de forma a não contrariar as pessoas, que eventualmente 

poderiam mandar um feitiço através do pajé. Fazendo tudo como o “pata” 

(mais velho) determinou pela manhã, toda a história do dia corre para se 

encaixar perfeitamente, sem atropelos.   

    Os Ninam não fazem nada sozinhos, por medo dos espíritos que 

vagueiam na floresta e por medo de possíveis inimigos. Se, mesmo 

acompanhados sentirem medo, eles batem palmas para espantar os espíritos. 

Entendemos assim que a vida cotidiana dos Ninam está regida, demarcada 

por medos e convenções tiradas de seus mitos. 

    As poucas referências que se tem sobre o mito criador giram em 

torno de “Omam”, um indivíduo que não é o criador, nem participou 

diretamente na existência dos Ninam, “apenas derrubou as suas panelas de 

barro na água e elas viraram gente (não todo o tipo de gente, mas o 

Ninam)”. A resposta mais comum sobre a existência do Ninam é: 

“Kamiyamak apè ku layohe.” (Nós existimos). Isso é suficiente. No início 

dos tempos, todos eram humanos, mas depois, alguns se transformaram em 

animais. Especialmente o veado ainda é identificado com os primeiros 

Ninam. É comum ouvir que “Yutuhe, haya pék ninam ku pè paliohe” (Há 

muito tempo atrás os veados foram os primeiros Ninam). 

    Embora seja possível caçar e comer a maioria dos animais 

(exceto os considerados imundos, como o lagarto, sapo, mucura), três deles 

não podem ser mortos: a onça (que vive em um local específico, conhecido 

de todos), a águia (harpia) e a ariranha. Esses animais possuem espíritos 

(låxi) que correspondem ao espírito das pessoas. Ao matar um deles, 

automaticamente um yanomami qualquer irá morrer em algum lugar. 

Aquele que o matou se torna um “inokai” - assassino – e precisará passar 

por um processo de purificação. 

    A magia e a espiritualidade estão presentes em tudo. No entanto, 

somente os “xapoli” (pajés) podem manipular tais segredos e interagir com 

os “hikala pèk” (espíritos) que são chamados para viver dentro de seu peito. 

Esses espíritos são espíritos dos animais e cada um possui uma habilidade. 

Mesmo manipulando poderes mágicos e em contato com tais espíritos, o 

“xapoli” não tem conhecimento nem poder suficiente para impedir a morte. 
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Entretanto, pode causar a morte de alguém por meio do “alowalik ” 

(feitiçaria). 

    Quando o pajé iniciante começa a pedir aos espíritos dos animais 

para virem morar dentro de seu peito, ele normalmente escolhe animais que 

remetem a ideia de poder, coragem e de fúria, como a onça e o porco do 

mato. Mas invoca também várias espécies de macacos e pássaros. Quanto 

mais espíritos, mais poder. Eles não chamam o espírito do veado, por 

exemplo, que é arisco e medroso. Quando o espírito do animal passa a 

habitar no peito do pajé, ele retira a sua roupagem animal e surge com 

forma humana e o pajé passa a conversar com o espírito como um igual, ou 

seja, outra pessoa. (RITCHIE, 2004: 27) 

 

5. O PERSPECTIVISMO NINAM 

 

    Para compreendermos as considerações supracitadas, é 

necessário dissertarmos um pouco sobre o que vem a ser o perspectivismo 

ameríndio. Sob a perspectiva ocidental, o cotidiano Ninam é definido pelo 

senso comum como um entrelaçar de natural e sobrenatural, real e 

imaginário. Mas, o que ocorre é aquilo que hoje se rotula de perspectivismo, 

ou seja, tudo é visível, real e natural na perspectiva Ninam. 

    Os Ninam comunicam suas verdades pela oralidade. As 

representações Ninam, basicamente formadas por mitos, são incutidas por 

meio da tradição oral nas interações sociais nas madrugadas da maloca, 

quando ainda estão deitados na rede e, nos primeiros momentos da noite, 

quando estão se ajeitando para dormir. Nesses momentos, os anciãos 

contam as histórias mitológicas e assim, de geração em geração, elas vão 

sendo aprendidas e repassadas como verdades absolutas e inquestionáveis. 

O Ninam “vê o mundo sob a perspectiva da cultura em que cresceu” 

(BOAS, 2004:18), é isso que o define como povo, como ser. Ele é guiado 

em suas atitudes por essa maneira de pensar forjada por sua mitologia. 

    Assim sendo, o Ninam tem o seu mundo e interage com ele e, se 

perguntado o porquê de agir de determinada maneira, ele responde: “Inaha 

yamak apè tha wei.” (Nós fazemos assim). No seu mundo, o animal é o 

outro, um igual, e tal representação do pensamento não se limita à forma, ao 

corpo, nem ao espírito. “É a perspectiva que cria o mundo, que determina 
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sua substância. Diferentes das representações, as perspectivas não estão 

relacionadas ao espírito e à mente, mas ao corpo” (VILAÇA, 2008:177). 

    Dessa maneira, o Ninam cresce com a perspectiva de que animais 

e humanos são iguais. Nesse caso, a única coisa que os diferencia é o corpo 

físico, visível.  

    O contato com o outro não se limita àquilo que se vê, vai além da 

aparência. O espírito é igual, o que muda é a forma que contém o espírito. 

Viveiros de Castro afirma que: 

                       

[...], os animais são gente ou se vêem como pessoas. 

Tal concepção está quase sempre associada a idéia 

de que a forma manifesta de cada espécie é um mero 

envelope (uma “roupa”) a esconder uma forma 

interna humana, normalmente como os pajés. 

(VIVEIROS DE CASTRO, 1996:117) 

 

    Dessa forma, interpelar o espírito do animal para entrar no peito, 

é na verdade chamar o seu igual. Os “niutup” (espíritos dos animais) que o 

pajé convida para morar em seu peito são igualmente humanos, portando 

apenas uma roupagem animal (corpo). Os espíritos podem dialogar com o 

pajé e mostrar, por exemplo, onde está a caça, o mal de um doente etc. Essa 

simbologia pode parecer estranha do ponto de vista de um ocidental, porém, 

não o é sob a perspectiva ameríndia, conforme se pode confirmar no mito 

do fogo, segundo a versão Ninam: 

 

Antigamente o jacaré guardava o fogo na boca. Não 

existia fogo para os pata pèk (os antigos/mais velhos). 

Ele tinha o fogo na boca. Ele o guardava na boca. Não se 

cozinhava carne. Só havia carne crua. Porque não tinham 

fogo, não se comia anta. A carne de anta ficava fedendo. 

Apodrecia. Não se assava banana verde na brasa. As 

pessoas se encolhiam com frio porque não tinham fogo. 

As pessoas viviam preocupadas. Descobriram que o 

jacaré guardava o fogo na boca. 

- O Jacaré guarda o fogo só pra si mesmo, – disseram. 

Mais tarde fizeram uma festa. 

- Vamos fazer uma festa lá na casa do jacaré. 

Os anciãos todos festejaram, brincaram. Na casa do 

jacaré, com o beija-flor também, todos festejaram. 

- Deixe o beija-flor pegar o fogo. Quando o jacaré for rir, 

deixe o beija-flor pegar o fogo – disseram. 
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Na festa, eles dançaram e festejaram muito. Sendo que 

eram muitas pessoas, eles brincaram muito. Mesmo que 

brincaram, dançaram e brincaram mais, o jacaré não riu. 

Mesmo que brincaram e fizeram coisas engraçadas, o 

jacaré não riu.   

Continuou sem rir, e outros entraram na dança, mas 

ainda assim ele não riu. 

Mais tarde o beija-flor entrou para fazer a dança dele. 

Quando ele entrou dançando, brincou tanto que 

finalmente o jacaré riu. 

- Ha ha ha ha ha – riu o jacaré. 

Enquanto ria assim, o beija-flor pegou rapidamente o 

fogo. Porque ele pegou o fogo, o jacaré ficou zangado. 

Tendo ficado zangado o jacaré disse: 

- Eu vou ser aquele que mora com frio e sozinho dentro 

da água – o jacaré disse. 

Dizendo assim, ele pulou na água. 

Rapidamente os anciãos cozinharam anta. Eles 

cozinharam muita banana, cará e carne. Logo acenderam 

o fogo de novo. Eles comeram muito. Ficaram contentes. 

Depois de comer, eles ficaram contentes. 

- É muito bom – disseram. Eles tinham pegado o fogo do 

jacaré. O beija-flor foi o que pegou o fogo pra eles. 

(Cartilha de Alfabetização Ninam) 

 

    Este mito relata uma situação na vida Ninam a ser resolvida: não 

há fogo e os antigos Ninam comiam carne crua e sentiam frio. Motivados 

por essa necessidade há uma cooperação entre homens e “animais” para 

conseguirem o fogo que o jacaré detinha em sua boca. Não há estranhos 

nesse círculo. Todos os Ninam possuem as reações, as emoções e as 

qualidades que seriam exclusivamente dos seres humanos. Mas não somente 

eles, também todos os presentes na festa possuíam as mesmas 

características humanas, só que com uma “roupagem” diferente. Essa é a 

perspectiva ameríndia que se contrapõe ao pensamento ocidental, 

dicotômico, em que um mito, como o descrito acima, seria considerado o 

extremo oposto do real, do verdadeiro e, mesmo que fosse ensinado para 

crianças, não seria tido como uma verdade absoluta. Para os Ninam, os fatos 

ocorreram exatamente como descritos, revelando como eles tiveram acesso 

ao fogo, além de explicar o porquê o jacaré mora no rio, de forma solitária. 

Viveiros de Castro, já citado, discorre sobre a visão indígena que não faz 

distinção entre a espécie humana e a fauna em geral: 
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[...], se há uma noção virtualmente universal no pensamento 

ameríndio, é aquela de um estado original de indiferenciação 

entre humanos e animais, descrito pela mitologia. Os mitos 

são povoados de seres, cuja forma, nome e comportamento 

misturam inextricavelmente atributos humanos e animais, 

em um contexto comum de intercomunicabilidade idêntico 

ao que define o mundo intra-humano atual. 

(VIVEIROS DE CASTRO 1996.118) 

 

    Essa indistinção proposta por Viveiros de Castro entre seres 

humanos e animais é encontrada no mito Ninam sobre a aquisição do fogo. 

O que o homem ocidental explica pelo raciocínio aristotélico e cartesiano, 

os Ninam explicam com o mito, pois essa é a base que rege seu mundo. 

   Possivelmente, aqui se pode levantar a hipótese de resistência Ninam ao 

conteúdo da mensagem evangélica, uma vez que a estrutura do pensamento 

ocidental e do ameríndio é extremamente distinta. 

 

6. CONFLITOS INTERCULTURAIS 

 

    Somos levados a pensar então que devido ao perspectivismo e a 

outros fatores, os Ninam não puderam compreender o conteúdo da prédica 

missionária tão diferente das suas referências culturais. A mensagem não 

encontrou sentido no pensamento Ninam, correndo paralelamente a ele. 

Toda apresentação da mensagem evangélica baseada na lógica do 

conhecimento teológico ocidental, não encontrou eco no pensamento 

Ninam. Não houve comunicação entre o emissor e o receptor, a mensagem 

não fez sentido para o povo, não alcançando assim, o resultado esperado 

pelo missionário. Introduzir na cultura Ninam um conhecimento teológico, 

no modelo ocidental, contradiz os mitos, a história, as crenças, valores e 

cosmovisão indígena. A ideia de um Deus, conforme o pensamento 

ocidental concebe, é “ai theli” (diferente).  

    Segundo Peters, em seu “Diário de Campo”, nas semanas iniciais 

na Aldeia Ninam no Alto Rio Mucajaí, enquanto trabalhavam com a 

construção da pista de pouso do avião (que levaria a eles suprimentos), aos 

domingos, dia de descansar “We initiated a community get together, in 

which we talked briefly of “Deus”, sang in WaiWai and Portuguese, and 

prayed.
10

” Mesmo que não tivessem essa intenção, foi introduzida pelos 

missionários a convenção de que os “cultos” , ou melhor as “reuniões” para 
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cantar seriam somente no domingo. Então, para o Ninam, o domingo passou 

a ser o dia de cantar “aiamo wei them”. Outros conceitos e convenções 

foram introduzidos: o ensino formal, os cânticos traduzidos e cantados em 

uníssono, a oração, fechar os olhos para orar; todo Ninam poderia falar de 

Deus. Deixou-se de considerar que na cultura Ninam não havia o conceito 

de sete dias semanais, nem dias do mês, nem dia de descanso, o tempo é 

marcado de forma diferente (pelo sol, pela lua, pelas estações); os 

ensinamentos eram transmitidos informalmente, nas suas reuniões todos os 

líderes tinham oportunidade e deveriam falar; as músicas tinham outro 

ritmo; somente o pajé poderia ter contato com os espíritos. 

    À medida que a compreensão da língua aumentou foi introduzido 

o ensino da Bíblia através de versículos traduzidos e ensinados nas manhãs 

de domingo, também histórias bíblicas através de flanelógrafo. Traduziram 

ainda cânticos de suas línguas maternas, com seus ritmos ocidentais para a 

língua Ninam. Mas a música Ninam era bem diferente. Durante o Yãimo, 

enquanto as mulheres preparam beijus esperando a volta dos homens que 

saíram para caçar, elas cantam e dançam todas as noites. As músicas 

cantadas pelas mulheres são frases curtas que podem ser repetidas pelas 

outras mulheres em uníssono seguindo uma sequência das mulheres na fila 

da dança. As mulheres fazem duas fileiras de frente uma para outra, ou um 

círculo e dançam andando ou saltitando em direção ao centro, num 

movimento de vai e vem. As músicas são um pedido aos espíritos dos 

animais para que estes vão ao encontro da flecha dos homens na caçada. 

    Pensando nesse tipo de música, imagina-se como deve ter sido 

difícil acompanhar o ritmo, entender o conteúdo das letras e a motivação 

pela qual estava se cantando aqueles cânticos ocidentais. 

    As simbologias e os novos conceitos introduzidos aparentemente 

não trouxeram ao Ninam o sentido desejado pelos missionários. Observa-se, 

então, que o missionário pensava a conversão de maneira idealizada e o 

pensamento Ninam não correspondia a esse ideal. Para o predicante 

evangélico, o importante era a compreensão da mensagem, e posteriormente 

uma mudança de conduta, mediante a aceitação e adoção da nova religião 

pelo Ninam. Para o Ninam, estar presente aos cultos, participar de toda 

liturgia e ouvir as histórias era o suficiente. Para eles era o cumprimento 

total de um ritual. 
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    De qualquer forma, a necessidade e o interesse pessoal pelas 

novas tecnologias e benefícios oferecidos pelos missionários levaram alguns 

Ninam a aceitarem a mensagem evangélica numa espécie de troca, já que a 

troca faz parte da vida na sociedade Ninam. No entanto, a expectativa era 

que essa mensagem fosse compreendida e trouxesse a conversão esperada 

pelos missionários. 

    Mas o que é conversão? 

    Conversão é a ação de mudar de direção, de caminho, oposto ao 

que era antes. O termo conversão não está ligado somente à esfera religiosa, 

mas a qualquer área da vida do ser humano. O indivíduo pode converter-se 

no campo das ideias, das ciências, da medicina etc. Em um encontro 

cultural também ocorrerá algum tipo de conversão. Joel Ribbins, citado por 

Gabriel Banaggia, apresenta três tipos de conversão: assimilação, 

reprodução e adoção (apud BANAGGIA, 2009:201). 

    Na assimilação, há o dilatamento máximo da cultura para 

assimilar a nova proposta. A cultura se abre totalmente para vivenciar a 

nova fórmula. O povo se acultura num processo de transferência de 

elementos culturais decorrentes daquele contato direto e contínuo entre 

grupos culturais diferentes. É o caso do povo Macuxi em Roraima. 

    Na reprodução, os indígenas intercambiam conhecimentos, 

misturam as culturas, com ganhos para ambos os lados (a cultura tradicional 

e a nova). É o caso dos Ingarikó, também em Roraima. Eles continuam 

vivendo em aldeamentos, preservam a língua e costumes sem, no entanto, 

deixar de usufruir das benesses do contato com a cultura nacional. 

    Na adoção, um povo adota a outra cultura, há uma incorporação 

dos conceitos da nova cultura e um achatamento da cultura tradicional. 

Desta forma, há uma aceitação generalizada desses conceitos, quando o 

povo se abre para ouvi-los e adotar aquilo que ela traz. É o caso do povo 

Waiwai (FERREIRA DE SOUZA:2004), entre os quais, após a conversão 

de um pajé
11

, houve uma conversão em massa ao cristianismo e um 

abandono total da religião tradicional. O mesmo caso ocorreu com os 

Baniwa, no norte do Amazonas. 

    Mas no caso dos Ninam, a nova religião, aparentemente, foi 

mantida à parte da vida indígena, pois se resumia a algo puramente 

utilitário, ou seja, de troca de bens materiais. Os Ninam passaram a cumprir 

os rituais do cristianismo, como frequentar cultos, mas sem uma mudança 
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interna que se refletisse em seu comportamento no dia a dia, fato tão 

esperado pelos missionários.  

    Para os Ninam, o culto e outras práticas eram parte de um ritual 

maior: o tradicional escambo. Dessa maneira, o missionário buscava 

comunicar algo aos Ninam e os Ninam, por causa de seu construto 

cosmológico tão diferente, entendia uma mensagem não pretendida pelo 

predicante. Um dizia A e o outro entendia B. Um falava “vida espiritual” e 

o outro entendia “troca comercial”, em que o pagamento era adotar os ritos 

ministrados pelo missionário. 

    Aparentemente, a prédica do missionário estava norteada no 

pensamento sistematizado no século 17 e 

 

...se fundamenta na lógica do conhecimento 

teológico – a teologia é vista como fundamento e a 

finalidade do ato humano. Nessa idéia a “teologia” 

basta para explicar e nortear o trabalho catequético e 

de como deve se proceder a conversão.  

(FERREIRA DE SOUZA, 2004:6)  

 

    Para os Ninam, a teologia sistemática ficou destituída do seu 

valor simbólico, porque seu modo de pensar se baseava em outros padrões, 

que não o linear, lógico-matemático. Em outras palavras, a prédica 

missionária não foi capaz de dialogar com a visão de mundo e com os 

valores dos Ninam. O que o missionário esperava era que “com a conversão 

houvesse uma profunda mudança de vida e uma adesão completa ao 

cristianismo” (FERREIRA DE SOUZA, 2004:7). Mas isso não ocorreu, 

porque os Ninam não compreenderam a mensagem missionária.  

 

7.  LÍNGUA, CONTEXTUALIZAÇÃO E SOCIEDADE 

 

    Em sua maior parte, a apresentação da mensagem evangélica foi 

transmitida com base na lógica do conhecimento teológico ocidental. Na 

perspectiva do missionário, ao assimilar a mensagem evangélica, os Ninam 

aceitariam a nova crença e abandonariam suas práticas religiosas à medida 

que se filiassem a ela. Começariam a reinterpretar seu mundo, sua 

cosmovisão. Mas isso não aconteceu. A aceitação foi apenas um ato externo 

e, como tal, “por si mesmo, não garante que a consciência tenha passado por 
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um processo de desestruturação e reestruturação de esquemas 

interpretativos e de valor” (ALVES, 2005:72,73). Podemos dizer que a 

conversão não é apenas uma atitude, um ato, um processo externo, mas, é 

também um processo interno. E é nele que “as necessidades emocionais se 

articulam com a lógica da linguagem a que o homem se converte” (ALVES, 

2005:76). Mas, esse processo só ocorrerá se “a cosmovisão que lhe é 

apresentada pela religião a que ele irá se converter responde, de alguma 

forma, à sua experiência de falta de sentido” (ALVES,2005:76). A forma 

como o evangelho foi apresentado parece não ter encontrado eco no 

pensamento Ninam. Dessa perspectiva, pode-se concluir que não houve 

sucesso no processo de comunicação. Por quê? 

    A primeira barreira a ser superada era a aprendizagem da língua 

Ninam por parte dos missionários. Mas, ainda que aprendessem os códigos 

linguísticos, a língua de um povo, isso não seria suficiente para que a 

mensagem transmitida fosse compreendida, para que houvesse comunicação 

eficiente. O fato é que, qualquer mensagem pode sofrer barreira de 

comunicação, seja ela entre pessoas de mesma cultura ou de culturas 

diferentes. No caso missionário, em que o emissor pertence a uma cultura e 

fala uma língua específica e o destinatário pertence à outra cultura e fala 

outra língua, a possibilidade de barreiras de comunicação é bem real. 

    Segundo Shannon “é condição fundamental de uma comunicação 

efetiva que a codificação da mensagem seja bem feita.” (Apud SANTOS E 

CORREIA, 2004:34,35) 

    O código constitui aqui um elemento essencial que deve ser 

partilhado por ambos os lados do processo comunicativo. É preciso 

conhecer os códigos linguísticos usado pelo receptor e usá-los corretamente 

dentro das regras gramaticais e discursivas da língua. 

    Além disso, para a comunicação de uma mensagem é preciso que 

haja uma fonte de informação, um transmissor, um sinal emitido, um canal, 

um sinal recebido, um receptor, um destinatário. Em termos gerais, a 

comunicação será bem sucedida se o sinal emitido for apreendido pelo 

destinatário da maneira pretendida pela fonte de informação. Do ponto de 

vista semiótico, trata-se portanto de um processo dinâmico de significação 

que implica tanto a operação conjunta entre fonte e recepção para codificar 

a informação, quanto a variedade de códigos que entram em ação no 
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processo de recodificação”. (Apud MACHADO, 2010:279 in 

HOHLFELDT,2010).    

     Possivelmente, entre o emissor missionário e o receptor indígena, 

não foi realizada a dinâmica comunicativa que inclui a operação conjunta 

entre a fonte e a recepção para fins de codificação e decodificação da 

mensagem. 

     A segunda barreira é a compreensão da mensagem pelo receptor.  

    Como se viu acima, o processo comunicativo necessita de uma 

operação conjunta entre fonte e recepção. A mensagem pretendida pode ser 

entendida de outra forma se uma ou outra parte não coopera no processo, 

consciente ou inconscientemente.  

    Se levarmos em consideração que o emissor missionário 

codificou a mensagem e a transmitiu para o Ninam e este por sua vez ouviu, 

decodificou o código, mas não conseguiu encontrar significados em seu 

pensamento para a recodificação, não houve compreensão, não houve 

comunicação.                     

 

Uma mensagem ou informação é comunicação em 

relação àqueles que podem tomá-la enquanto tal, isto 

é, não como coisa, mas como da ordem do 

simbólico. Há comunicação em potencial se 

levarmos em conta sua capacidade de ser estocada, 

armazenada (codificada) e reconvertida num segundo 

momento (decodificação) (Apud MARTINO, 

2010:17 in HOHLFELDT,2010) 

 

    Assim, podemos dizer que a comunicação é mais do que o uso de 

uma língua. Ela envolve toda concepção de mundo do emissor e do 

receptor. Do emissor, porque toda mensagem por ele transmitida passa pela 

sua cosmovisão, sua cultura e sua língua para depois ser transmitida a outro. 

O receptor (o outro), por sua vez, receberá a mensagem e irá decodificá-la 

de acordo com sua cosmovisão, seus valores, sua cultura e sua língua. 

    Não basta ter o conhecimento linguístico do povo ao qual será 

transmitida uma mensagem, é preciso conhecer o arcabouço cultural ao qual 

a mensagem será introduzida para que haja comunicação. 

    É preciso contextualizar a mensagem. Mas o que é 

contextualizar? Contextualizar é uma forma de abordar o conteúdo; resgatar 

o conhecimento prévio e as informações que as pessoas trazem, criando-se 
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assim um contexto que irá dar um, significado ao tema em questão; no final 

o ouvinte irá construir explicações satisfatórias a respeito do assunto e nesse 

processo provavelmente ele irá abandonar, complementar ou reformular 

suas hipóteses iniciais. (http://br.answer.yahoo.com)                                    

    A contextualização da mensagem exige um conhecimento 

profundo da cultura e do pensamento do povo que irá recebê-la. Os Ninam 

parecem ter entendido o significado do Evangelho apenas dentro de sua 

própria cosmovisão, cultura e língua, acabando por suprimir o essencial na 

transmissão de uma mensagem que não se propôs a resgatar o coração do 

homem, mas moldá-lo à uma teia de elementos impostos e culturalmente 

definidos apenas para o comunicador da mensagem, sendo totalmente 

divorciados de significado para aqueles que a recebem. (LIDÓRIO, 2011).  

      A forma como a mensagem é transmitida também influencia na 

sua compreensão. Sabendo-se que os Ninam aprendem pela repetição é 

preciso que haja redundância na maneira de transmissão da mensagem. 

Redundância é todo o elemento da mensagem que não traz informação nova 

(repetição). As narrativas orais são repetidas, repetidas vezes sem fim. A 

Redundância (redução da informação) da mensagem devido à repetição de 

unidades ou grande previsibilidade dessas unidades tem por objetivo 

equilibrar os efeitos provocados pelo ruído (interferências, obstáculos à 

transmissão da mensagem) na comunicação. Ela é um recurso para chamar a 

atenção e neutralizar os possíveis ruídos. O ruído, portanto, é um fator que 

interfere na comunicação, pois ele é um fator desarmonizador. Assim, se ele 

está presente em um processo de comunicação, o emissor ou o receptor 

estão sem sintonia. A redundância, que para o emissor/comunicador pode 

parecer um ruído, na verdade é uma forma de transmitir com clareza a 

mensagem para o pensamento do receptor/ouvinte. Apesar da redundância 

não representar qualquer informação nova, ela é fundamental para a 

exatidão da mensagem e mesmo para a sua ocorrência em termos de 

intenção do falante (apud SANTOS E CORREIA, 2004:34). 

    Assim, a forma de transmissão também precisa ser 

contextualizada. Porém, ainda que haja a contextualização, é possível 

encontrar uma terceira barreira na compreensão da mensagem: a aceitação 

social. 

    Segundo a teoria de Niklas Luhmann  
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a comunicação é um elemento central na teoria dos 

sistemas sociais e os sistemas sociais, por sua vez, 

são sistemas de comunicação e a sociedade seria tão 

somente o mais amplo dos sistemas sociais (...)  a 

sociedade é pura comunicação e toda comunicação é 

sociedade. Estando completamente auto-contida, a 

comunicação não pode ser afetada por nada que 

exista fora dela. A sociedade é o universo de todas as 

comunicações possíveis. (apud SANTOS E 

CORREIA,2004:34)  

 

    Partindo do pensamento de Luhmann de que a comunicação - 

antes de tudo - é um fato social, que as sociedades é que promovem a 

comunicação em si mesmas e que a sociedade se autocria em termos de 

compreensão de seu mundo na medida em que está lá para dizer sim ou não 

àquilo que está sendo comunicado, podemos entender melhor a não 

aceitação de uma mensagem externa a determinada cultura como parece ter 

acontecido com os Ninam. 

    Na proposta de Luhmann, o processo comunicativo deixa de ser 

analisado em sua generalidade, não sendo mais tratado como o fundamento 

da consciência humana e passa a ser investido como estratégia racional de 

inserção do indivíduo na coletividade (Apud MARTINO, 2010:33 in 

HOHLFELDT, 2010). Assim, a comunicação deixa de ser apenas o ato do 

emissor transmitir uma mensagem e o ato do receptor decodificá-la, e passa 

a ser um sistema no qual o indivíduo está inserido pela própria 

comunicação. A sociedade contém a comunicação como a comunicação está 

contida na sociedade. 

    Estando a cultura/sociedade completamente autocontida, a 

comunicação não pode ser afetada por nada que exista fora dela. “Uma 

cultura que está contida em si mesma será resistente a qualquer 

comunicação externa.” (SANTOS E CORREIA, ORG 2004:34-35) 

    E - ainda que haja comunicação - essa deverá passar pelo filtro da 

cultura, pois, “cada sistema social tem um código próprio com que filtra, 

processa e constrói a comunicação”. (SANTOS E CORREIA, ORG 2004) 

    No que se refere “a cultura em si”, os conhecimentos Ninam são 

arraigados e não há mudança de postura, mesmo que o contato com a 

sociedade nacional tenha se intensificado nos últimos anos. Esse povo 

continua passando toda e qualquer informação por seu filtro social/cultural. 
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    Assim, de acordo com as ideias de Luhmann, todo conhecimento 

vindo de fora pode ser aceito ou não. Para ser aceito por todo o grupo, é 

preciso que a mensagem seja compreendida primeiramente por algumas 

pessoas desse grupo, as quais, posteriormente, transmitirão ao restante. 

Neste caso, a mensagem deixa de ser externa e passa a ser interna, 

conhecida e transmitida agora por um igual, dentro de seu sistema 

sociocultural. Quando o conhecimento vem de uma pessoa de fora, a 

sociedade tem a tendência de se fechar e não aceitar ou, no máximo, deixar 

aquele conhecimento seguir paralelo à sua vida, sem significado relevante. 

O que significa dizer que fora da sociedade não há comunicação. E aquilo 

que não é comunicado com eficiência não faz parte do sistema social. 

    Entendemos assim que, da perspectiva desses três conceitos 

comunicacionais - língua, contextualização e filtro social - naqueles 

primeiros nove anos de contato com os Ninam, não houve comunicação 

clara e eficiente da mensagem cristã. 

 

8. OS MECANISMOS CULTURAIS DE CONTROLE 

 

     Outro fator predominante na resistência à comunicação da 

mensagem evangélica é o direcionamento que há na sociedade Ninam. A 

vida Ninam gira em torno dos hábitos e dos costumes repassados de geração 

a geração. Neles estão inseridas todas as regras que regem a vida nativa. 

Essas regras são obedecidas espontaneamente. Essa ideia pode ser 

identificada na seguinte afirmação de Malinowski  

 

O ‘selvagem’ tem profunda reverência pela tradição 

e pelo costume, numa  submissão automática as suas 

ordens. Ele obedece a elas, servil, involuntária e 

espontaneamente, por inércia mental, por temor da 

opinião pública e por temor ao castigo sobrenatural. 

Por isso, está longe de ser a criatura livre e 

desimpedida da imaginação de Rosseau. 

(MALINOWSKI, 2003:15)  

 

    Ou seja, para Malinowski, o nativo possui uma série de 

elementos que restringe sua liberdade de ação nas diferentes áreas de sua 

vida. No caso dos Ninam, essa reverência, submissão e temor podem ser 

percebidos em seu cotidiano. Em outras palavras, a cultura atua como um 
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mecanismo de controle sobre os membros do povo Ninam. Nesse sentido, 

Geertz expressa que a cultura é um “conjunto de mecanismos de controle – 

planos, receitas, regras – para governar o comportamento e o homem como 

dependente de tais mecanismos” (GEERTZ, 2001:32, 33). 

    Em certo sentido, a introdução de novas regras morais 

estrangeiras desestabilizaria a vida em sociedade, baseada em uma 

cosmovisão específica. Dentro desse contexto, um Ninam, convertendo-se, 

teria que partilhar das novas regras de conduta propostas pelos missionários. 

Porém, essas regras não fazem parte do seu arcabouço cultural. Aquele que 

adotasse a nova religião e seguisse as novas regras, estaria se opondo as 

regras pré-estabelecidas pelo grupo e, portanto, estaria se opondo ao próprio 

grupo, que em contrapartida poderia isolar o “convertido” do convívio 

social. E não existe a possibilidade de viver sozinho, isolado da cultura e 

sociedade Ninam. De fato, entre os povos indígenas do Brasil é comum o 

membro de uma comunidade preferir à morte ao isolamento. Dessa forma, 

pode-se dizer que uma conversão eficaz só aconteceria se todo o grupo se 

convertesse. Como exemplo, podemos citar a conversão dos índios Pakaa 

Nova e Wari. As conversões não foram individuais, mas em grupo. Nesse 

sentido, o mecanismo cultural de controle permanece, mas tendo outro 

direcionamento: o de seguir a nova proposta de vida do povo. No caso 

Ninam, isso parece não ter ocorrido e o mecanismo cultural de controle 

permaneceu na direção de manutenção do sistema religioso tradicional.   

 

9.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

    Naqueles primeiros nove anos de contato, entre 1958 e 1967, os 

Ninam foram impactados com muitas novidades estranhas a sua cultura. 

Primeiramente, tiveram que assimilar todo o novo ao seu redor: novas 

tecnologias, o outro (o não indígena e outra etnia indígena), novos costumes 

introduzidos pelos recém-chegados, novas línguas que eles não podiam 

entender, novas maneiras de comunicação. Depois, foi-lhes apresentada 

uma nova mensagem, com novos significados e novos símbolos, transmitida 

de uma maneira totalmente díspar da cultura Ninam, cuja comunicação 

encontrou resistência na compreensão do conteúdo por causa de uma série 

de razões, entre elas, o perspectivismo, ausência de contextualização, 
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dificuldades comunicativas e mecanismos culturais de controle. Não houve 

a conversão religiosa esperada pelos missionários. 

    Para John Peters, o primeiro a contatar os Ninam, houve um 

desinteresse do povo Ninam pela mensagem evangélica na época. 
12

 Para os 

Ninam, houve uma conversão à nova tecnologia e a alguns costumes novos. 

Provavelmente a curiosidade pelo “novo” tenha sido maior que o interesse 

pela mensagem. Estavam mais interessados no que poderiam receber de 

benefícios do que outra coisa qualquer. Assim, houve uma “linha cruzada” 

na comunicação do evangelho.  

    Isso nos leva a concluir que: o contato intercultural requer uma 

análise mais profunda da cultura e da cosmovisão do povo-alvo, pois, assim 

a contextualização de qualquer mensagem permitirá que a comunicação 

aconteça de forma mais clara.  

    Harriet e Margareth Hill (2010) dizem que não é possível fugir da 

perspectiva cultural em que está inserido o povo que receberá a mensagem 

do evangelho. Possivelmente, foi isso que ocorreu entre os povos em que os 

missionários foram bem sucedidos na comunicação do evangelho, como por 

exemplo, entre os Waiwai, o que aparentemente não aconteceu no caso dos 

Ninam. No primeiro exemplo, a mensagem do evangelho foi apresentada de 

forma relevante para o povo, no segundo, não. Essa questão de relevância 

também está ligada à maneira em que o evangelho apresenta soluções para 

os problemas, conflitos e limitações da população alvo da pregação 

evangélica. 

    Sem dúvida, todas as novas pesquisas no campo da psicologia, 

sociologia, antropologia têm aberto caminhos para que se possa, respeitando 

a alteridade indígena, repensar o contato intercultural. 

    Nesse artigo não temos todas as respostas para questão tão 

complexa quanto essa da conversão. O que temos aqui é a tentativa inicial 

de uma investigação que poderá se estender em trabalhos posteriores. 
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10. NOTAS 

 
1- Conselho Indigenista de Roraima - CIR 

3- Informações tiradas do Dicionário Yãnomamè-Português de Loretta 
Emiri,1987. 

4- Informação cedida pela Missão Asas de Socorro. 

5- Fundação Nacional de Saúde 
6- Missão Evangélica da Amazônia há mais de 50 anos trabalhando entre os 

indígenas no estado de Roraima. 

7- Missão Americana, pioneira no envio de missionários para Roraima (UFM). 
Atualmente chama-se Cross World. 

8- Kanashen – aldeamento artificial criado pelos missionários para o contato 

inicial com os Waiwai. Citado por Alfredo Ferreira Souza. 
9- “Todos estavam fascinados com os dois homens waiwai. Os Xirixana 

admiraram as miçangas azuis e brancas enroladas nos braços e tornozelos dos 

Waiwai.” 
10- “Nós começamos uma reunião juntos, onde rapidamente falávamos de Deus, 

cantávamos em Waiwai e em Português e orávamos.” 

11- O Pajé apontado aqui é Euká, cuja história está contada no livro “O Pajé de 
Cristo”. 

12- “By the Summer of 1966 we felt the response to God’s teachings were 

minimal.” (No verão de 1966, nós sentimos que a resposta ao ensino sobre Deus 
era mínima.) 
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