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Hoje, quando em todo o mundo revitalizam-se movimen- 

tos destinados a valorização de etnias; quando o processo de des- 

colonização não apenas permanece e~tendido como destinado a libe- 

- , - rar naç oe s , mas, e principalmente, -povoa que ate o presente nao 

tem acesso .aos meios de comuni.cação pa.ra dizer que estão presentes; 

~quando luta-se em diferentes frentes para encontrar fórmulas de 

relacionamento simétrico entre as nações; quando anseia-se por 

condições de :vida mais dignas para. todos os explora.doa; quando, ' 

neste pa.Ís, forças cada vez mais poderosas clamam pelo fim da ex- 

cessão, do arb{trio e do autoritarismo, reunimo-nos com o objeti- 

vo específico de trazer a público a tragédia do homem Índio. 

Tragédia vivencia.da por cerca de 200 mil 1.ndivÍduos. 

Tragédia que agora deseja-se transformar em etnocÍdio, através da 

implantaçã·o de um projeto de decreto que tornará o Índio, não-ín- 

dio. Ou seja, que tornará o Índio "cidadão pleno" deste paÍe, in- 

corporando-o a pelo menos a outros 60 milhões de pessoas que tem 

padrão de vida miserável, decorrente dos baixos salários que 

conseguem auferir. Como ninguém pode acreditar que se possa trans 

formar pessoas, nem realidades sociais, por decreto; nem tampouco 

que interesse aos Índios ter acesso a situações que se desejadas' 

êles efetiva.mente já possuem (refiro-me, por ex. a obtenção der~ 

gistro civil; carteira de trabalho ou título de eleitor), temos ' . " 
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de pensar sobre o que efetivamente há como motivação para o esfor- 
1 

go que se está realizando no âmbito oficial para implantar o malfa 

dado o inoportuno projeto de emancipação. 

A realidade indígena da regiio sul pode oferecer al- 

guns dados esclarecedores do interesse oficial. Neosa região o 

DGPI, IXJO, e a Asplen, Órgãos da FUNAI, disputam a exploração do 

patrimônio indígena, através de siglas como CPI e Prodec. Somente' 

em madeira, o DG.?I espera obter a. receita de Cr$2J.077,00Q,no cor- 
• 
rente ano. Projetando-se a preços reais, vigentes na re- 

..• , ) 

giao, este valor passara, entretanto, para o dobro pelo menos. Em 

Ibirama (SC) cerca de Cr$11.80o,ooo,oo no mínimo são devidos aos 

Índios pela ocupação de suas terras pelas águas formadas pela cone 

trução de uma barragem de regularização do rio HereÍlio. E em toda 

a bacia do Uruguai cerca de 11 áreas indígenas estão sujeitas~ se 

rem afetadas pela implantação de um complexo de barragens, destin! 

das a geração de energia elétrica, projetado sob a responsabilida- 

de da Eletroeul. 

Foram também os índios da região sul que começaram o 

processo de expulsão dos posse.iras que intrusavam suas áreas. Ago- 

ra as terras estão livres. Parece muito claro que ao apoiar os Ín- 

dios no processo de expulsão dos intrusos, o Governo não pretendia 

efetivamente deixar aquelas terras nas suas mãos. Parece-me, que ' 

aí reside toda a mot Lvaçjio do _projeto de emancipação. Segundo, no- 

t!cia do O Fstado de São Paulo, de 20/9/78, o Conselho de Seguran- 

ça Nac).°onal efetivou investigações nos postos indígenas da região• 
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' - sul e sueeriu a FiJNAI g_ue alterasse aspectos de suas açoes, junto 

aos Índios. Ora, é este mesmo Conselho de Segurança Nacional que 

agora é proposto yara participar do processo de definição da: polÍ 

tica indigenista do país. Também o Ministro do Interior, Sr. Rangel 

Reis, oferece algum esclarecimento sobre o sigiloso projeto, ao a 

diantar a imprensa (Folha d.e S.Paulo, 31/10/78) que "as terras ' - 

nas quais vivem os indígenas emancipados continuarão pertencendo' 

à união" ••• e que "pensamos( ••• ) em considerar inalienável a ter 

•• 
ra doada pala união ao Índio, mas me parece que depois de emanei- 

pado, em pleno gozo dos seus direitos civis, essa medida parece 1 

violar (sic) os direitos humanos dos Índioettº 

~ ev í de nt e que a União não deseja admitir que as te!_ 

r as de um posto indígena como Nonoai (RS), por ex., com seus 14 .• 910 

ha, permaneçam ltvres e desembaraçadas nas mãos dos 1.156 Índios' 

que ali vivem. A idéia da União certamente é a de outorgar a cada. 

família indígena. um lote, digamos de 3,10 ou 30 ha , Em Nonoai e- 

xistem cerca de 220 famílias, o que na pior das hipóteses libera- 

rá a área de 8.310 ha para a União. 

Ora, o que pensam os Índios disto? 

Posso garantir que os índios do sul estão cansados ' 

da servidão a que se acham reduzidos, pela incapacidade da FUNAI' 

em a.plicar a lei e _pela montagem ostensiva de um aparelho burocrá 

tico para -explorar o patrimônio que a eles pertence legitimamente. 

À FUNAI, como tutora, cabem críticas extremámente severas. Mas,os 

ind:-Ígenas estão cada vez mais cientes de seus direitos e de modo' 
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signatário. Ele também tem o direito de deixar de ser Índio, se 
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algum pretendem abdicar de suas terras e da ajuda que o Governo 

lhes deve par-a que continuem como povos diferença.dos. Para esta 

luta todos presentes a partir de agora estão convocados. O Índio 

tem direitos definidos na legislação do país. Tem direitos tam- 

bém previstos na legislação internacional, da qual o Brasil é ' 

quizer. Entretanto, toda decisão deve partir dele e não·ser ou- 

torgada a êle. Afinal o {ndio tem que passar a usufruir um direi 

to dele e não um direito sobre êle, que lhe tolhe todas as ações • . ~ 
.. 

Creio, pois, que é necessário repensar o Índio n~ 

discurso oficial. E para tanto, é p~eciso repensar toda a Nação' 

brasileira, tornando-a pluralista, multi-étnica, pluri-nacional 

. , 
e efet.1.vnmente democratica. 

Sabemos, que o projeto de emancipação em nada con- 

tribue para .o tndigenismo que efetivamente dese jrunos t nem taro - 

pouco tratá vantagens reais para os Índios. Somos,portanto, pela 

sua rejeição. 
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