Olhares e Registros
Daquele 22 de Abril

Idealizado por diferentes pessoas que de corpo ou coração estiveram presentes em Eunápolis e
Coroa Vermelha, nas redondezas de Porto Seguro - Bahia, no dia 22 de abril de 2000
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500 Anos de Massacre
Lá se vai meu passado
Meus costumes e lendas
De um povo feliz
E hoje se diz
500 anos do país
E minha vida
Minha história
Onde está?
Quase morta
O que se importa
Ninguém me diz
O que foi que fiz
Pra me roubar
Maltratar, me matar
Hoje, ando não sei por onde
Nem a quem isso pertence
Onde tudo era meu
E que eu já existia
Quando aqui você chegou
Sem ter como me defender
Minha inocência foi dominada
Por mais que eu tentasse
Minha nação foi escravizada.
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Ivan B. Rodrigues

(índio Kaingang de Manuel Ribas - PR)
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FOTOS E DESENHOS:

Araca: André Murtinho Ribeiro Chaves (estudante de mestrado em Biologia - Unicamp)
André Valente:André Valente de Barros Barreto (sociólogo)
Capa:Marcos André Francino (músico)
Cláudia Pucci: Cláudia Pucci (estudante de Cinema - Usp)
Coraci:Coraci Bartman Ruiz (estudante de Dança - Unicamp)
Cristina Ribeiro:Tereza Cristina Ribeiro (estudante de mestrado em História - Puc-SP)
Daniel: Daniel Tygcl (estudante de mestrado em Física - Unicamp)
Daphne: Daphne Cristina Menezes Fucks Vieira (estudante de Educação Artística - Unicamp)
Ivan B. Rodrigues: Ivan B. Rodrigues (Trabalhador Rural, índio Kaingang Manoel Ribas-Pr)
Janaína:Janaína Stropp Carneiro (estudante de Arquitetura - PUC-Campinas)
Januária:Januária Pereira Mello (estudante de Antropologia - Unicamp)
João D 'Lima:João Donizete de Lima (publicitário e poeta)
João Mendes:João Mendes (ator e down em Campinas-SP)
João Paulo:João Paulo Amaral Scigliano (estudante de Ciências da Terra - Unicamp)
Luciano: Luciano Felipe dos Santos (estudante de História - Unicamp)
Osmar Coelho Filho: Osmar de Araújo Coelho Filho (Formado em Engenharia de Alimentos - Unicamp)
Patrícia:Patrícia Guerrero (mestre em Antropologia - Unicamp)
Renata: Renata de Lima Silva (estudante de Dança - Unicamp)
Thiago Novaes: Thiago Novaes (estudante de Ciências Sociais - Unicamp)
Uassyr:Uassyr de Siqueira (estudante de mestrado em História - Unicamp)
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Este trabalho não é mérito somente das pessoas citadas nesta página: não teria sido
possível sem as muitas outras que estiveram presentes também em Coroa Vermelha ou
Eunápolis, e estão trabalhando com produção de vídeos,
exposição fotográfica ambulante, palestras de divulgação do ocorrido,
sugestões a esse documento, entre outras atividades.

líl,

}

f !T f

4

lHO

BREVES INFORMAÇÕES SOBRE AS Foros NESTE DOCUMENTO:
Pg.15

Roda de capoeira em Eunápolis, diante
da tropa de choque, 22/04/2000

Pg.16

Ação do Batalhão de choque para
dispersar os manifestantes em
Eunápolis, fim de tarde de 22/04/2000

Pg.17

Acima e no meio: manifestantes em

Pg. 39

Ao fundo: mulher em frente ao
alojamento indígena antes da Marcha;
manhã de 22/04/2000

Pg. 40 e 41

Cenas do primeiro ataque policial em
Coroa Vermelha, por volta das 7h30min
de 22/04/2000

Pg. 42

Roda de policiais em torno das 140
pessoas detidas no primeiro ataque, que
passaram 5 horas sob chuva sentadas na
lama.
Coroa Vermelha, 22/04/2000

Pg. 43

Acima: Mulher indígena sendo retirada

1
1

Eunápolis - 22/04/2000
Abaixo: Bloqueio da policia militar em

Eunápolis durante a noite de
21/04/2000

Pg.18 e 19

Pg. 20

Cenas da Marcha do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem-Terra pela
cidade de Eunápolis, na manhã de
22/04/2000

do hotel, abalada pelo ataque policial.
Coroa Vermelha, tarde de 22/04/2000
Abaixo à esquerda: Dentro do hotel, um
índio terena ferido - Coroa Vermelha,
22/04/2000
Abaixo à direita: Cerco policial ao hotel.
Coroa Vermelha, 22/04/2000

Acima: Manifestações em Eunápolis

durante a tarde de 22/04/2000
'o meio: preparativos para a tarde
22/04/2000
Abaixo:"( ... ) me tiram dinheiro do meu
misero salário mínimo para pagar
polícia pra me bater? Eu pago para eles
me baterem??" - manifestante durante
a tarde de 22/04/2000

Pg. 44 e 45

Cenas do cerco e movimentação
policial, da negociação e entrevistas
durante o "cárcere" no hotel - Coroa
Vermelha, tarde de22/04/200

Pg. 21

Acima: Eunápolis - 22/04/2000
Abaixo: Coroa Vermelha, 22/04/2000

Pg. 46

Barra Velha, Caraíva-Ba 19/04/2000

Pg. 23 e 25

Cenas do último dia da Conferência
Indígena, noite de 21/04/2000

Pg.47

Praia de Barra Velha, Caraíva-Ba 19/04/2000

Pg. 26 a 34

Cenas da Marcha Indígena e dos
movimentos Negro e Popular em
Coroa Vermelha antes do ataque
policial, final da manhã de 22/04/2000

Pg.48

Cena da Marcha, Coroa Vermelha, final
da manhã de 22/04/2000

Pg. 49

Acima: Movimentação policial em

Pg. 35

Pg.36

Coroa Vermelha, 22/04/2000

Acima: Bomba de gás lacrimogêneo

Abaixo: Um dos seis bloqueios policiais

lançada no primeiro ataque policial em
Coroa Vermelha, manhã de
22/04/2000
Abaixo: Efeitos das bombas logo após
o ataque policial à Marcha, início da
tarde de 22/04/2000

entre Eunápolis e Porto Seguro (62km),
manhã de 21/04/2000

Acima: Acampamento "Quilombo dos

Palmares", onde se alojaram pessoas de
diversos movimentos populares. Coroa
Vcrmelha,21/04/2000
Abaixo: Coroa Vermelha, manhã de
22/04/2000

Pg. 37 e 38

Dissolução da Marcha após o ataque
policial. Coroa Vermelha, 22/04/2000
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Pg.50

Logo após o primeiro ataque policial,
em frente ao Centro Cultural Pataxó.
Coroa Vermelha, manhã de
22/04/2000

Pg. 51

Lanças indígenas em frente ao
Alojamento Indígena - Coroa
Vermelha, manhã de 22/04/2000

Pg. 52 e 53

Em frente ao Alojamento Indígena
Coroa Vermelha, manhã de
22/04/2000

Pg._55

Acima: fim de tarde em Barra Velha,
próximo a Caraíva-BA,
20/04/2000
Abaixo: cena da Marcha - Coroa
Vermelha, final da manhã de
22/04/2000

Abertura
Que bom! Você acaba de ter acesso a um material diferente.
Não é um livro, nem um boletim ou relatório formal. Pensamos muitas vezes em chamálo de Dossiê, mas essa palavra está carregada de um significado jurídico e legal que não se
enquadra aos nossos objetivos principais, embora a gente autorize a utilização do que aqui
escrevemos e mostramos para uma ação ampla (judicial ou não) que pretenda questionar as
atitudes policiais e governamentais daquele 22 de abril.
A idéia de colocarmos prá fora o que estávamos sentindo quando vo
cisávamos
Seguro não foi consciente. Não foi nenhuma iniciativa institucional ou par ·
surgindo
escrever, conversar, mostrar a todo mundo o;êJue aconteceu e assim
relatos aqui e ali, e só depois a vontade de relllJ. i-los num material únic
Rostos de uma gente brasileira e verdadeira qbe sofreu, mais uma
humanas: a injustiça.
s. Uma parte
Somos de alguma maneira ligados ~4Universidade E&
inas e Puc-SP),
estudantes dessa ~stituiçã?, outr~ de outras univers~dade!}~nesp_,
envolver espaços e
anarco-punks e artistas, cuios arrugos e rei:· ·. de relacionarrientos a
&P~inhas do IEL. São
dependências comuns como, por exemplo, . MoradiaêEstudan ·
-.filo interessados que
pessoas envolvidas com trabalhos de ex - circulam pelo campus e se mostraram sensí
ar o material registrado.
Nós nos dividimos em três grupos p
abalhar
com as imagens para
Um pessoal ficou responsável pela [<lição
uma possível exposição fotográfica'e nós, po
ro nos relatos emocionados, na
As respostas para várias perguntas
sensibilidade dos poetas e nos ensaios fotográ
os um grande número de pessoas
Para facilitar a leitura, cabe dizer que, .
· s grupos: aqueles que conseguiram
trabalhando coletivamente, podemos nos
Indígena, Negra e Popular rumo a Porto
chegar em Coroa Vermelha para a Marcha d
Eunápolis. Por isso, esse material está
Seguro, e aqueles que foram obrigad,os
i:rmaçõessobre o ocorrido em Eunápolis,
organizado da seguinte forma: a primeira
,nferência Indígena que estava acontecendo
nos dias 21 e 22/04. O segundo momento
a beleza, plenitude e diversidade do início da
desde a semana anterior. A terceira
sar de todo o terror que se tentou instalar, havia
marcha. Tentamos mostrar nessa se
resentamos o "massacre" simbólico e político
muita alegria, força e união. Em
. E encerramos o documento com um ensaio
ocorrido em Coroa Vermelha, n
fotográfico e poético.
Que nossas vozes não sej
e
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Eunápolis
Eunápolis é o exemplo do que ocorreu nas estradas próximas a Porto Seguro, em uma das seis
famosas barreiras citadas pela imprensa. O enfoque que a mídia nacional e internacional deu até o
momento diz respeito, especialmente, às arbitrariedades cometidas contra os índios, que caminhavam em
marcha de Coroa Vermelha a Porto Seguro, pelo governo federal e pelo governo da Bahia. O "massacre" aos
indígenas, iniciado há 500 anos, se repetiu, e é louvável que a sociedade tenha se sensibilizado com tamanha
violência. A projeção mundial das sociedades indígenas brasileiras e o apoio de inúmeras instituições nãogovernamentais sensíveis aos "problemas indígenas" são inegáveis. No entanto, não podemos dizer o mesmo
dos muitos outros segmentos sociais que também queriam ter mostrado em Porto Seguro sua insatisfação com a
imposição de uma visão histórica e sua comemoração. Procurava-se, sobretudo, impedir a chegada do MST. O
desrespeito e o preconceito, mas acima de tudo, a não aceitação da legitimidade desses movimentos sociais
poderiam terfeito desse lugar um palco de atrocidades muito maior do que as ocorreram por fá. Tudo foi feito
no âmbito do discurso e da provocação do medo. Foi criado um clima de tensão e terror que explodiu,
culminando em agressões que, ninguém pode negar, não partiram dos manifestantes
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"OSDIREITOS ESTÃO SUSPENSOS"
No último dia 20, alguns alunos da Unicamp, com o apoio da ADUNICAMP, DCE, CACH e
CAECO, partiram de Campinas em direção a Porto Seguro. Contrariamente ao espírito das comemorações
oficiais, que através da mídia bombardeia a sociedade com um discurso que prega aidéia de um Brasil lindo e
de miscigenação democrática entre as raças, fomos à Bahia com outras propostas . .Juntamente aos
movimentos sociais como o MST, partidos políticos de esquerda e os movimentos inélígena e negro (UNI União das Nações Indígenas e MNU - Movimento Negro Unificado), fomos questionar pacificamente o
suposto caráter justo e progressista que marca a construção da nossa nacionalidade. Além disso,
pretendíamos ressaltar e reivindicar soluções para alguns dos muitos problemas de nosso país (concentração
de renda, de terras, exclusão social no campo e na cidade), mas sobretudo como estudantes, o descaso com a
educação pública, em especial a universidade pública, que nos últimos tempos tem sido especificamente
voltada ao mercado.
Ao partirmos, tínhamos em mente os problemas que poderíamos enfrentar, A imprensa vinha
ressaltando o rigor com que as autoridades tratariam os que se dispusessem a questionar as comemorações
do governo. Não esperávamos, porém, que esse rigor fosse se transformar numa transgressão dos direitos
constitucionais adquiridos, havendo, assim, um estado de sítio, que embora não declarado ocorreu na prática
na região de Porto Seguro. Para nós, o dia 22 de abril de 2000, infelizmente, ficará conhecido como o dia em
que rasgaram a Constituição brasileira de 1988.
Após mais de um dia de estrada chegamos a Eunápolis, cidade baiana localizada a cerca de 60 km de
Porto Seguro. Próximo a um posto de gasolina começaria o tormento que iria nos acompanhar durante todo
o feriado prolongado. Parados por uma das inúmeras barreiras policiais, fomos obrigados a descer do ônibus,
nos identificar às autoridades policiais, sermos revistados com detectores de metais, além de termos nossas
bagagens revistadas. Até, então os fatos eram compreensíveis e aceitáveis, apesar dos abusos, como por
exemplo, a proibição a um integrante do PT, para o qual tínhamos dado carona alguns quilômetros
anteriores, de prosseguir conosco, como condição para que nós fossemos liberados, e a declaração de um
tenente afirmando que toda a operação visava proibir a passagem dos integrantes do MST. Após horas de
negociação com o tenente que estava no comando, tivemos notícias de que não poderíamos prosseguir até
Porto Seguro. Quando questionado sobre o "direito de ir e vir", garantido pela nossa Constituição, o oficial
arrogantemente respondeu: "Os direitos estão suspensos". Assim, permanecemos no meio de 3000
pessoas sem poder prosseguir nossa viagem pQr mais de 30 horas naquele posto de gasolina. Soma-se a esse
número não apenas manifestantes, mas também turistas e moradores do ~róprio local: todos, impedidos pela
polícia, não poderiam seguir em frente.
·
Impedidos de prosseguir, resolvemos junto com outros es~dantes que estavam por lá (UERJ e
UFRJ), além dos integrantes dos movimentos sociais ocupar a pista e fazer dela o palco de nossa
manifestação. Com palavras de ordem, música e rodas de capoeira, o ato que deveria ser um questionamento
das comemorações oficiais transformou-se também num ato pela liberdade de expressão e em defesa dos
direitos constitucionais, e nesse sentido impedjmos que alguns "cori\idados oficiais" chegassem à festa em
Porto Seguro .
. Na madrugada do 22, algumas personalidades visitaram o local: a senadora Marina Silva (PT-AC),
um Bispo, um deputado estadual (PT-BA) e o presidente regional desse mesmo partido. Tentaram negociar
com o comando da PM, sob responsabilidade do Major Coutinho, gara que a estrada fosse liberada, o que foi
em vão. As autoridades policiais, revestidas de um poder que: parecia ser autônomo, permaneceram
intransigentes aos apelos. Nos dando apoio, essas pessoas nos informaram sobre os acontecimentos em
Porto Seguro e se comprometeram a negociar novamente para que se cessasse a barreira, policial. No entanto,
o embate com o poder não se restringia àqueles oficiais e soldados da PM que nos cerceavam: a ordem era
federal.
'f'l
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Com isso, apesar do empenho dessas figuras públicas, a situação permaneceu a mesma e
continuamos ocupando a pista e observando a polícia imóvel na barreira. As rodas de capoeira, músicas,
cartazes e outras manifestações criativas e animadas continuaram na manhã do dia 22, quando nos
juntamos aos acampados do MST, que se localizavam a mais ou menos 1 km atrás de nós. Com eles
ocupamos a BR-101, que ficava a cerca de 2 km atrás do local onde estávamos. Fizemos nossa manifestação
apesar de toda a agressão política sobre nós. Até aquele momento não tinha havido ainda agressão física
pelo menos ali em Eunápolis. Mas, aproximadamente às quatro horas da tarde, a Tropa de Choque, cujos
componentes estavam sem identificação (nesse momento os policias militares passaram a retirar as suas
identificações também), pôs-se em forma logo atrás da barreira policial com o objetivo de liberar a pista no
sentido Porto Seguro - Eunápolis e não no sentido contrário. Com tremenda agressividade, e com ordem
de superar qualquer obstáculo, aproximadamente às 17h30, a tropa avançou sobre nós, dando cacetadas,
jogando bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral e dando tiros com balas de borracha. Agressão
física e política se misturaram: um estudante de História da Unicamp foi preso simplesmente por estar
fotografando os acontecimentos e teve sua máquina fotográfica apreendida (roubada, porque não
devolveram nem mesmo após o pagamento da fiança). Acusação da polícia militar: danos e desacato à
autoridade, quando na verdade esse ato da polícia foi, como nos velhos tempos da ditadura, pura e
simplesmente a transgressão do direito de registrar acontecimentos, já que a imagem é pública.
Mais ou menos às 23 horas a pista foi liberada no sentido Porto Seguro. Entretanto, não
prosseguimos de imediato a nossa viagem, pois nosso colega ainda estava preso na delegacia. Após sua
liberação, depois de 9 horas de cativeiro, já na madrugada do dia 23 (domingo), decidimos cumprir nosso
objetivo inicial e seguimos para Porto Seguro. Embora todos os movimentos sociais não estivessem mais
por lá, achamos importante registrar depoimentos das pessoas que estavam no local no dia 22.
Conversamos com os Pataxó Hã-hâ-haern de Barra Velha e Coroa Vermelha, com comerciantes e
jornalistas, cujos depoimentos emocionados e chocantes revelaram com clareza a violência policial
desferida no dia anterior.
Como podemos concluir racionalmente esse breve relato? Certamente as palavras são
insuficientes para expressar objetivamente toda a nossa experiência, tão marcante e traumática, vivida na
Bahia. Podemos dizer, com certeza, que os sentimentos de injustiça e indignação, vivenciados por nós
naquele local, jamais nos tinham sido apresentados.
A imprensa, embora tenha tentando acompanhar os fatos de forma imparcial, foi dessa maneira
asséptica, superficial e conivente com os atos, apresentando-os apenas como "incidentes" ocorridos
durante as comemorações oficiais. Não sabemos ainda os desfechos que isto tudo acarretará. Mas
pensamos que apresentar nossa versão de estudantes, e acima de tudo cidadãos brasileiros, que vivenciaram
o fato in loco será importante para que a sociedade reflita melhor sobre esse massacre dos direitos
constitucionais readquiridos em 1984 e reafumados pela Constituição de 1988.
PS: As naus que estavam estacionadas em Coroa Vermelha eram da Marinha de Guerra brasileira.

Integrantes do ônibus Unicamp - Porto Seguro

Esse relatofoi escrito um dia após nosso retorno a Campinas (25/04/2000) e distribuído para o público
universitário do campus como um boletim informativo.
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Foto: Uassyr

O (]rime do Berimbau

Contando com um efetivo da polícia baiana em número espantador e de aspecto assustador, com batalhão, elite e senhores
comandantes estrelados ferindo a tal constituição, carta magna da hipocrisia: se positivo está condenada à poesia.mas ao legalizar as
injustiças em massacre, fazem-se crescentes, na realidade, tristeza e desequilíbrio.
Revistas nos ônibus e identificação dos passageiros, explicações infantis: "caminhão" tombado na estrada, cidade lotada, mas em
momento algum o óbvio se ouviu das autoridades militares ali presentes; e com o tempo passando,o galo só ia cozinhando.
Os ônibus foram chegando e parando, carros eram liberados, mas somente quem fosse convidado, a maçonaria com permissão
federal, então me dei conta: era um estado de sítio não decretado.
Da noite pra madrugada tentou-se uma organização livre e não institucionalizada com muita dificuldade. A agrupação se fez e
alguns atores do cenário político deram suas 'palas' antecipando o palanque que viria a ser quando político-partidários da esquerda e um
bispo vieram prestar solidariedade e nos enganar com informações extraordinárias de um apoio e ciência da população em geral aos
manifestantes encurralados e oprimidos em seus locais de confinamento.
21 de abril

Como se o presente repetisse o passado, esta triste data se caracterizou por suas diversas cenas de violência física, psicológica, em
que o poder em forma de Estado com suas garras militares empunhadas de armas tentam de todas as formas e em todas as possibilidades
calar um povo que já não se contém há tempos, de tão carregada e progressiva se torna a política da exclusão, aprisionamento, de
destruição dos valores benéficos de elo do ser humano com os ciclos naturais e suas necessidades reais e harmonizantes.
Em Eunápolis o MST se posicionou com cautela, pois conhece o peso da nossa justiça dos ricos e poderosos, a polícia prendeu
estudantes sem razão com acusações mentirosas, como também o são as negações quanto à violência exercida pelos batedores
especializados do qual eu fui alvo e me safei por sorte.
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Depoimento

Quando a boiada estourou em nossa direção, a gente tava com roda de capoeira em frente à fronteira armada da ilha da fantasia
imperialista, a roda e a aglomeração se dispersou em uma cena triste de um povo que vive apavorado. Eu corri do lado das tropas, vi
como elas se organizam e segui correndo; quando próximo ao acampamento do MST, parei no acostamento pra ver,
eles levaram o Magrão estudante da Unicamp. O crime: "fotografar"!
Olhei para trás, vi um "polícia especial" vindo em minha direção, e no vacilo não dei tanta importância;
foi aí que ele deu o bote e segurou meu berimbau que eu tinha na mão.
Tentei reaver o berimbau não soltando a mão, até que um Rambo baiano correndo me passou um rodo pelas costas e consegui pular
e sair correndo barranco abaixo, e cheguei junto com a bomba de efeito moral estourando a 20cm do meu pé; se me derrubam no
chão, eu estaria fudido, sem um documento no bolso.
11

11,

Longe de Casa

Crime: porte do instrumento percussivo berimbau e, claro, manifestação em Porto Seguro, que aconteceu em outros pontos, mas
aconteceu, vai repercutir para que as pessoas despertem desse pesadelo em que o poder e seus valores assassinam
a vida em todas as suas formas belas e harmoniosas e nós, entorpecidos, vivemos como
cegos no meio de tiroteios.
Capa.

(
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Dia 22 de abril de 2.000
Feriado Nacional.
Fui ver a família
TV ligada na aldeia global
É hora do jornal
Sento e espero,
quero ver meus amigos queridos
que partiram em caravana para exercer
o bonito exercício de manifestar-se
pacificamente
Indo à festa dos presidentes
foram apenas para dizer:
• Comemorar o quê???
O povo figurante desta novela tropical,
nem sequer chegou ao litoral.
Comemorar o quê, Senhor Presidente?
Esperei por vê-los, Senhor Presidente.
Ver meus irmãos,
meus amigos, que não foram convida
Festa estranha esta onde os donos da casa nã
Esperei a beça
para ver o Povo, que não coube
na tela da Globo.
Vi somente os Presidentes
da Bahia, Portugal e do Brasil
Tomando champagne no gramado
(de costa para a costa)
com seus discursos bem elaborados.
Não cabia a manifestação da polícia sobre os desmanifes
Não cabiam os cassetetes pretos enfesados
e seus escudos blindados e pesados
s bombas de gases lacrimogêneos, arderiam
olhos dos telespectadores, que como eu
estavam ali sentados.
Numa festa tão bonita como esta
não caberia dizer que os manifestantes pacífi~~. Foto:
nem chegaram ao atlântico.
~
Uassyr
Devido ao forte esquema do Exército e da Polícia
nenhum mosquito sequer, zumbiu no ouvido do Presidente
Qualquer necessidade básica desta gente
Nada que tivesse cor vermelha em tecido foi visto
Só se fosse sangue de rosto de manifestante
escorrido, mesmo assim muito escondido.
Nenhuma manifestação verdadeira
nenhuma realidade brasileira
poderia pairar no ar, que as autoridades festivas respiravam
Mas o verdadeiro teatro
não poderia ter sido melhor representado • embora nos bastidores
se a polícia, o poder e a mentira
não fizessem seu real papel neste dia:
o da opressão e covardia
abuso de poder, são só 500 anos desta (dita) democracia
Pena que não coube na telinha
daquele jornal. Daquela cidadezinha
onde eu e minha família, de fronte da TV,
esperávamos para ver a opinião
de nossos irmãos
sobre a tal comemoração
sobre tal "festa imodesta como esta"

João Mendes, 28/04/2000
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PROVOCAÇÕES
A primeira provocação ele agüentou calado. Na verdade,
gritou e esperneou. Mas todos os bebês fazem assim, mesmo
os que nascem em maternidade, ajudados por especialistas. E
não como ele, numa toca, aparado só pelo chão.
A segunda provocação foi a alimentação que lhe deram,
depois do leite da mãe. Uma porcaria. Não reclamou porque
não era disso.
Outra provocação foi perder a metade dos seus dez
irmãos, por doença e falta de atendimento. Não gostou nada
daquilo. Mas ficou firme.
Era de boa paz.
Foram provocando por toda a vida.
Não pôde ir à escola porque tinha que ajudar na roça.
Tudo bem, gostava da roça. Mas aí lhe tiraram a roça.
Na cidade, para onde teve que ir com a família, era
provocação de tudo que era lado. Resistiu a todas. Morar em
barraco. Depois perder o barraco, que estava onde não podia
estar. Ir para um barraco pior. Ficou firme.
Queria um emprego, só conseguiu um subemprego.
Queria casar, conseguiu uma submulher. Tiveram subfilhos.
Subnutridos. Os que morriam eram substituídos. Para
conseguir ajuda, só entrando em fila. E a ajuda não ajudava.
Estavam provocando.
Gostava da roça. O negócio dele era a roça. Queria voltar pra roça. Ouvira falar de uma tal reforma
agrária. Não sabia bem o que era. Parece que a idéia era lhe dar uma terrinha. Se não era outra
provocação, era uma boa. Terra era o que não faltava.
Passou anos ouvindo falar em reforma agrária. Em voltar à terra. Em ter a terra que nunca tivera.
Amanhã. No próximo ano. No próximo governo. Concluiu que era provocação. Mais uma.
Finalmente ouviu dizer que desta vez a reforma agrária vinha mesmo. Pra valer. Garantida.
Se animou. Se mobilizou. Pegou a enxada e foi brigar pelo que pudesse conseguir. Estava disposto
a aceitar qualquer coisa. Só não estava mais disposto a aceitar provocação.
Aí ouviu que a reforma agrária não era bem assim. Talvez amanhã. Talvez no próximo ano ... Então
protestou. Na décima milésima provocação, reagiu.
E ouviu, espantado, as pessoas dizerem, horrorizadas com ele:
- VIOLÊNCIA NÃO!
Luís Fernando Veríssimo

(

.

19

Foto: Luciano

Reforma Agrária: Uma Luta de Todos

Foto: Luciano
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Foto: Uassyr

Foto: Uassyr
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Foto: Uassyr

Foto: Janaína
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Conferência Indígena
Podemosfalar muito pouco sobre a Conferência Indígena realizada em Coroa Vermelha durante 5 dias,
terminada em 21 de abril de 2000. Era muito difícil entrarmos em seu alojamento, pois já havia muita
gente e os crachás haviam acabado. Conseguimos, porém, acompanhar o final da conferência,
e ouvir a carta-final que seria entregue ao presidente ao fim da Marcha
que deveria alcançar Porto Seguro no dia seguinte.
Havia mais de 140 povos representados. Soubemos que ocorreu um "racha", na qual um grupo de
povos do norte do país se retirou da Conferência, e elaborou outra carta. Não entendemos muito bem a
razão da cisão, masficamos mesmo assim impressionados com sua organização e coesão, tendo visto que
se tratavam de povos com interesses, culturas e posturas bem diversificadas: deram uma lição em nós,
estudantes e outros movimentospresentes em Coroa Vermelha...
Todos sejuntaram na Marcha do dia 22.
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21 de abril de 2000:

DOCUMENTO FINAL DA CONFERÊNCIA DOS POVOS E
ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DO BRASIL
"O Brasil que agente quer são Outros 500"
Chegamos na aldeia Pataxó de Coroa Vermelha, município de Santa Cruz Cabrália, Bahia, no dia 17 de
abril. Cumprimos o compromisso de refazer os caminhos da grande invasão sobre nossos territórios, que perdura
já500anos.
Somos mais de 3.000 representantes, de 140 povos indígenas de todo o
país. Percorremos terras e caminhos dos rios, das montanhas, dos vales e planícies
antes habitados por nossos antepassados. Olhamos com emoção as regiões onde
os povos indígenas dominavam e construíam o futuro, ao longo de 40 mil anos.
Olhamos com emoção as regiões onde os povos indígenas tombaram defendendo
a terra cortada por bandeirantes, por aventureiros, por garimpeiros e, mais tarde,
por estradas, por fazendas, por empresários com sede de terra, de I ucro e de poder.
Refizemos este caminho de luta e de dor, para retomar a história em nossas
próprias mãos e apontar, novamente, um futuro digno para todos os povos
indígenas.
Aqui, nesta Conferência, analisamos a sociedade brasileira nestes 500 anos
de história de sua construção sobre os nossos territórios. Confirmamos, mais do
que nunca, que esta sociedade, fundada na invasão e no extermínio dos povos que
aqui viviam, foi construída na escravidão e na exploração dos negros e dos setores
populares. É uma história infame, é uma história indigna.
Dignidade tiveram, sempre, os perseguidos e os explorados, ao longo destes cinco séculos. Revoltas,
insurreições, movimentos políticos e sociais marcaram também nossa história, estabelecendo urna linha contínua
de resistência.
Por isso, voltamos a recuperar essa marca do passado para projetá-la em direção ao futuro, nos unindo aos
movimentos negro e popular e construindo uma aliança maior: a Resistência Indígena, Negra e Popular.

Nossas principais exigências e propostas:
São as seguintes as principais exigências e propostas dos povos indígenas para o Estado brasileiro,
destacadas por esta Conferência:
1. cumprimento dos direitos dos povos indígenas garantidos na Constituição Federal:

a. Até o final do ano 2000 exigimos a demarcação e regularização de todas as terras
indígenas;
b. Revogação do Decreto 1.775/96;
e. Garantia e proteção das terras indígenas;
d. Devolução dos territórios reivindicados pelos diversos povos indígenas do Brasil inteiro;
e. Ampliação dos limites das áreas insuficientes para a vida e o crescimento das familias indígenas;
f. Desintrusão (retirada dos invasores) de todas as terras demarcadas, indenização e recuperação das
áreas e dos rios degradados, como por exemplo o Rio São Francisco;
g. Reconhecimento dos povos ressurgidos e seus territórios;
h. Proteção contra a invasão dos territórios dos povos isolados;
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i. Desconstiruição dos municípios instalados ilegalmente em área indígena;
j. respeito ao direito de usufruto exclusivo dos recursos naturais contidos nas áreas indígenas, com
atenção especial à biopirataria;
k. paralisação da construção de hidrelétricas, hidrovias, ferrovias, rodovias, gasodutos em andamento e
indenização pelos danos causados pelos projetos já realizados;
1. apoio a auto-sustentação, com recursos financeiros destinados a projetos agrícolas, entre outros, para
as comunidades indígenas.
2. a imediata aprovação da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (011);
3. aprovação do Estatuto dos Povos Indígenas que tramita no Congresso Nacional conforme aprovado pelos
povos e organizações indígenas (PL 2.057 /91);
4. o fim de todas as formas de discriminação, expulsão, massacres, ameaças às lideranças, violências e impunidade.
puração imediata de todos os crimes cometidos contra os povos indígenas nos últimos 20 anos e punição do
responsáveis. Exigimos o respeito às nossas culturas, tradições, línguas, religiões dos diferentes povos indígena
do Brasil;
5. a punição dos responsáveis pela esterilização criminosa das mulheres indígenas a critério da comunidade;
6. que a verdadeira história deste país seja reconhecida e ensinada nas escolas, levando em conta os milhares de
anos de existência das populações indígenas nesta terra;
7. reestruturação do órgão indigenista, seu fortalecimento e sua vinculação à Presidência da República, através de
uma Secretaria de Assuntos Indígenas, consultando-se as organizações de base quanto a escolha dos secretários;
8. que o presidente da Funai seja eleito pelos povos indígenas com indicação das diferentes regiões do Brasil;
9. a educação tem que estar a serviço das lutas indígenas e do fortalecimento das nossas culturas;
10. que seja garantido o acesso dos estudantes indígenas nas universidades federais sem o vestibular;
11. reforma, ampliação e construção das escolas indígenas e oferta de ensino em todos os níveis, garantido-se o
magistério indígena e educação de segundo grau profissionalizante;
12. fiscalização da aplicação das verbas destinadas às escolas indígenas, criando um Conselho Indígena;
13. a educação escolar indígena e o atendimento à saúde deve ser de responsabilidade federal. Rejeitamos as
tentativas de estadualização e municipalização;
14. a Lei Arouca, gue institui um subsistema de atenção à saúde dos povos indígenas, seja aplicada;
15. fortalecer e ampliar a participação ativa das comunidades e lideranças nas instâncias decisórias das políticas
públicas para os povos indígenas, em especial, que os Distritos Sanitários Especiais Indígenas tenham autonomia
nas deliberações;
16. o atendimento de saúde deve considerar e respeitar a cultura do povo. A meclicina tradicional deve ser
valorizada e fortalecida;
17. formação específica e de qualidade para professores, agentes de saúde e demais profissionais indígenas que
atuam junto às comunidades;
18. que seja elaborada urna política específica para cada grande região do pais, com a participação ampla dos povos
indígenas e de todos os segmentos da sociedade, a partir dos conhecimentos e projetos de vida existentes;
19. fortalecer o impedimento da entrada (e retirada) das polícias Militar e Civil de dentro das áreas indígenas sem
autorização das lideranças;
20. exigimos a extinção dos processos judiciais contrários à demarcação das terras tradicionais ocupadas pelo
povos indígenas.
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Nós, povos indígenas do Brasil, percorremos já um longo caminho de reconstrução dos nossos
territórios e das nossas comunidades. Com essa história firmemente agarrada por nossas mãos coletivas, temos
a certeza de que rompemos com o triste passado e nos lançamos com confiança em direção ao futuro.
Apesar do peso da velha história, inscrita nas classes dominantes deste país, na sua cultura, nas suas
práticas políticas e econômicas e nas suas instituições de Estado, já lançamos o nosso grito de guerra e
fundamos o início de uma nova história, a grande história dos "Outros 500".
A nossa luta indígena é uma homenagem aos inúmeros heróis que tombaram guerreando ao longo de
cinco séculos. A nossa luta é para nossos filhos e netos, povos livres numa terra livre.
Coroa Vermelha, Bahia, 21 de abril de 2000.

Quando'.me acharam
As folhas se agitam
Os animais correm
Os pássaros voam
E o grilo entoa
A valsa na noit
meu rio
Ó meu rio
Com a sua chegada
Em barro se torna
Os animais se acabaram
meus peixes sumiram
morreram
Não os vejo tranqüilos a
nadar

Sumiram, sumiram
E meu passado
A minha história
Aonde está
Está na memória
E se diz vou ficar
Ficou o índio a sonhar
Sonhou que adormeceu
Esqueceu de acordar
E tudo se foi
A terra mudou
E tudo que era meu
Pequeno está.
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Foto: Coraci

Foto: Patrícia
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No largo da aldeia
cercada de varas
os meninos brincam
o brinquedo de aprender
o grito do guerreiro
que sonha dar um dia,
que um dia irão dar.
O grito do ferido a flexas
e a glória de lutar.
Povo feroz. Povo feroz
afia as armas, reúne os homens
antes que a morte invisível
do branco venha mansa
no meio da noite e a tudo
envolva de um longo silêncio.
Envolva na derrota sem luta
a morte dos homens da tribo
sem o tempo sequer
do grito do guerreiro.
Carlos Rodrigues Brandão

Foto: Patrícia

, '/-/,~

31

Foto: Cristina Ribeiro
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Foto: Patrícia
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Foto: Araca
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TESTEMUNHO 50 BREA MARCHA INDÍGENA
Quem é 'Jascista '~ afinal?
Somos estudantes de graduação e pós-graduação das universidades Unicamp e PUC-SP e profissionais, e
estivemos presentes na marcha indígena que se dirigia de Coroa Vermelha a Porto Seguro em 22 de abril. Não
fazemos parte de nenhum movimento social instituído: fomos simplesmente como cidadãos brasileiros
prestigiar e participar, pacificamente, deste ato histórico.
Chegamos a Coroa Vermelha na manhã do dia 21 de abril, após passar por 6 barreiras da polícia militar, no
trecho entre Eunápolis e Porto Seguro. O fato de termos fretado um ônibus executivo da empresa São Geraldo,
virmos de São Paulo e não portarmos nenhuma identificação partidária ou do MST, facilitou em demasia a nossa
entrada na cidade.
Em Coroa Vermelha fomos alojados no acampamento "Quilombo dos
Palmares", organizado pelos movimentos negro e popular. Vivemos um dia tenso e
confuso, devido ao desencontro de informações (até mesmo sobre o horário da marcha
no dia seguinte), ao sitiamento total de Coroa Vermelha (não entravam nem saíam mais
Ônibus), e à ostensiva e provocativa presença da
polícia militar (o alojamento foi continuamente
"visitado" por viaturas e camburões cheios de policiais,
criando um clima de terrorismo sobre todos nós).
Após tensas conversas no acampamento, foi
,...., decidido que acordaríamos às Sh, e sairíamos todos às
6h da manhã rumo ao local onde se alojavam os índios
para partirmos juntos na marcha.
Uma pequena parte do grupo, inclusive nós,
saiu antes das 7h30, mas a maioria ainda se encontrava
no acampamento, desmontando as últimas barracas
e fazendo as malas. Cruzamos por policiais do batalhão de choque da PM e os saudamos com um cordial "bom
dia", sem imaginar o que viria a acontecer: mais tarde, o restante do grupo umas 1000 pessoas-, ao partir em
direção ao local combinado, foi barrado de forma gratuita e truculenta pelo batalhão de choque sob chuva de
bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha (algumas pessoas do nosso ônibus foram testemunhas deste
ato, além de serem detidas, não conseguindo participar da marcha, se contentando em ficar sentadas na lama,
cercadas de policiais até o fim da tarde).
Ficamos esperando em frente ao alojamento indígena, recebendo
mais uma vez muitas informações controversas a respeito da marcha, do
"estado de sítio", das barreiras policiais etc. O tempo todo, helicópteros do
governo da Bahia e do exército nos sobrevoavam. De repente, pouco antes
das 11h da manhã, os portões do alojamento se abriram e os índios,
organizados por tribos, se colocaram na estrada, determinados, rumo a
Porto Seguro. Estavam todos ornamentados e pintados segundo suas
tradições, além de portarem faixas, bandeiras e em alguns casos camisetas
com dizeres referentes a suas demandas mais prementes: demarcação de
terras, direito à vida e a uma existência digna enquanto cidadãos brasileiros.
A beleza, força e diversidade de culturas nos marcou profundamente. Não nos esqueceremos de seus
rostos determinados, das mãos e braços dados, mães com os filhos no colo ligados ao coração -, cantos em
diferentes línguas, passos marcados no ritmo dos cantos e ao som dos maracás, os caciques com seus lindos
cocares. Foi maravilhoso ver como diferentes segmentos da sociedade brasileira se juntavam à marcha: movimento
negro, sindicatos, turistas, moradores, anarco-punks, estudantes, idosos, trabalhadores rurais sem-terra (uns
poucos que conseguiram passar pelo bloqueio de Eunápolis), pessoas de diversos estados brasileiros e de outros
países. Foi um momento único em nossas vidas, ver a sociedade brasileira marchando unida, pacificamente, num
clima leve, de satisfação e determinação. Sentíamos na pele o significado potencial desta tão falada democracia.
Sentíamo-nos plenos, vivos, em comunhão. Éramos um no meio de toda aquela diversidade da qual nossa nação é
formada. Vivemos por um momento a nação brasileira e seu poder de transformação.
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De repente, uma parada. Pessoas correndo e gritando. Um violento estrondo e um monte de fumaça.
Alguém nos dizia que era gás lacrimogênco (nós nunca havíamos vim> nem sentido uma dessas anresl).
Achávamos exagero, pedíamos calma. Chamávamos as pessoas de volta à pista, o barulho <las bombas tinha
parado. :\lgw1s segundos depois, novos estrondos, um atrás do outro. Os helicópteros nos circulavam, voando
baixo. Ainda não conseguíamos acreditar em perigo, e nos mantínhamos na pista, até que aquela cena monstruosa
se desenhou na nossa frente. Não víamos soldados humanos, mas sim simplesmente uma parede cinzentaesverdeada, envolvida pela fumaça llue ela própria criava, e que avançava impassível, lançando aquelas bombas
sem parar nem hesitar um instante. Vimos alguns índios lá na frente, parados corajosamente, tentando defender
seus parentes através de diálogo, ou de sua presença firme, digna e silenciosa. Eram ignorados e atropelados por
aquela máquina desumana de terror, "Pra c.1ue tudo isso? ~ão podem fazer isso! Por quê? Por quê? Por quê?" eram
grito::i yue se ouviam e sumiam em meio às explosões, à mulúdão atordoada, e ao som dos helicópteros e das
sirenes. () gás queimava nossos olhas e gargantas, nr >s angustiando fisirn e psicologicamente (afinal entendemos o
que quer dizer "bombas de efeito moral"). Nos raros momentos de reflexão, lembrávamos do que nossos pais e
livros de história contavam sobre os anos de ditadura no país. Uma sensação de impotência e injustiça, covardia,
violência injustificável e gra tui ta irrompia do lo rasamente d e ru issos peitos.

Foto: Cristina Ribeiro

Esse poderia ter sido o início dos "outros SOO", um novo tempo construído em conjunto, respeitando as
diferenças não como ameaças, mas como a fonte mesma de vida e criatividade de um povo. Infelizmente não foi
dessa vez. O que o nosso presidente quis dizer com "fascismo", afinal?
Liscrito em 24 de abri! de 2000
Araca., André Valente, Daniel, Daphne., Patrícia e Cristinu Ribeiro
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Um pouco de mim
Escrevo aqui para contar um pouco da minha experiência em Coroa Vermelha nos dias 21 e 22
de abril de 2000, o que vi, pensei e senti. Sinto que assim posso colaborar um pouco com todos nós,
com o que essa experiência pode render de bons frutos.
Assim que cheguei em casa, na volta,' peguei os jornais ~ra
saber o que havia sido noticiado.
!4,
Me surpreendi porque, na verdade, bem ou mal, os fatos estavám-lá. Mas eram de uma frieza
inexplicável, e a sensação era de que quem Íe~se aquilo não p ~.
· • • ·~
ter uma noção do que foi
vivido naquele lugarzinho da Bahia. Tanto para mim quanto pa
"· mnigos
que também estiveram
,
lá e com quem tenho conversado demais,~ e~r!ência foi ra.ojqrtê
· '\pesmo agora, quatro dias
depois, ainda estamos todos muito abala3os, está difícil voltar~a
i:p,a estrada, a sensação de ter
Tanto para quem esteve na "guerra" quanto para quem ficou p
profundamente. A
sido violentado, agredido, desrespeitado em seus direitos mais básicos
t brigando com a implacável
impressão precisa de estar num desses filmes que retratam a ditadu
Kubrick (fiquei
polícia que lembrava os soldados americ}Jíil\'1o ~e "Nascidos
... será que eles têm
imaginando como aqueles homens e,
nome?).
Iolência física, a polícia
Fiquei muito impressiona
ndo naquele momento
conseguiu pulverizar um movi
tão único ...
er parte de um
O sentimento que me p
s
diferentes,
dos mais
momento histórico profundame
ir para, do lado de fora
diferentes lugares do país, das
ão há o
das grades que cercavam o pr
por aqui
que comemorar no aniversári
reina a injustiça, a miséria e
anarco-punks e muitos outr
o viver.
uma festa caríssima para a
stavam as coisas. Tentamos
Na sexta-feira (21)
~ precisava crachá. Logo
ficamos sabendo que havia um racha, que o pessoal do nortetm•111a••iê•••unindo em outro lu~, (mais
tarde saberíamos melhor o que estava acontecendo). Andamos mais um pouco e a sensação era meio
desconfortável, não sabíamos bem por onde seguir.
Nesse momento encontramos pela primeira
vez pessoas conhecidas, os estudantes! Isso tornou tudo mais fácil, porque é muito bom encontrar
pessoas com quem você se identifique e com quem a comunicação seja plena numa situação dessas.
Sentíamos que com.os outros nem sempre havia um entendimento tão rápido assim, por isso estávamos
um pouco deslocadas. Nos juntamos então ao pessoal da UFSCar e da USP.
De tarde resolvemos (eu e mais duas pessoas) ir dar uma olhada na reunião c!Q&,índios do norte,
que haviam se separado e estavam conversando no irônico "Pa,.
ing", Por sorte tô4'nlrguimos entrar
e permanecer no lugar, e pudemos assim assistir à conversa d
tendemos então'o.motivo da
separação: eles estavam descontentes com a grande in
·
eja (através do CIMI) na
conferência indígena oficial, presente na organização e ·
âção com o governo. Eles se
consievam
competentes suficientemen~e para . s~ organizar so~inhos, escrever ~ána ao presidente e
se mamfestar. Realmente: a carta que haviam redigido e que foi hda para todos na(Jtrele m:,
estava muito bonita e "na língua que branco entende". É itnp:R'lante lembrar que o tempo to
.
~
helicópteros da polícia e do exército nos sobrevoavam, a~ando
muito a conversa.
ks e
final da tarde í~Õs atéÕ !'Quilombo dos Pât=ê's", acampamento de estudantes,
o dia
movifento negro. Nesse dia todos os segmentos estavam se reunindo para decidir o que faria
segui~e de noite haveria uma reunião geral de representantes para combinar tudo. A reuniãcstíos
estudantes estava marcada para as quatro horas.
Foto: Araca
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Essa reunião foi uma coisa muito triste que aconteceu. Enquanto os índios, que têm entre eles
culturas bem diferentes, até mesmo línguas diferentes, se organizaram maravilhosamente nesse
contexto, enquanto os punks tranqüilamente tomaram a decisão de não iniciar confronto nenhum, os
estudantes se perderam. A conversa, que não era bem uma conversa, era organizada de uma maneira
tradicionalíssima e até conservadora, cheia de palavras chavão de militância da década de 60,
cronometrada, marcada, tensa. As pessoas não se ouviam e muitas vezes não se respeitavam. E a
discussão começou a se perder numa deprimente disputa política entre as entidades estudantis
presentes.
Assisti a tudo isso a uma distância enorme. Não distância física, pois estava ali presente o tempo
todo, mas numa descrença total. Não me identificava com aquilo e muito menos me sentia representada
naquilo. E nesse sentido não consegui nem me colocar, pois a distância que me separava da maioria
daquelas pessoas era tanta que não saberia por onde começar. A sensação que eu tinha era que nada do
que fosse discutido ali mudaria os rumos dos acontecimentos do dia seguinte.
Enfim, a conclusão que se chegou era que acordariam todos às 5 da manhã, desmontariam o
acampamento e se encontrariam com os índios para realizar o ato em frente à cruz, seguindo depois
para Porto Seguro.

..,.,

Foto: Coraci ~

Quando tudo finalmente acalmou, a polícia apareceu. O primeiro momento foi de desespero. Os
carros rondavam o acampamento e às vezes os policiais desciam, ficavam parados. Algumas pessoas
começaram a cantar uma música do Geraldo Vandré. Eu tremia de nervoso, de medo mesmo daqueles
homens fardados, suas armas e sua impunidade encobertos pela noite. Mas logo todos perceberam que
era apenas terrorismo, para surtir efeito moral. E assim foi noite adentro.
Não dormi no acampamento, pois estava hospedada numa pousada ali perto, mas fiquei até
depois de meia noite. Antes de sair ainda encontrei o resto do pessoal da Unicamp que estava por lá e
um amigo de colégio, o que foi muito bom e me deixou mais segura.
No sábado, o famoso dia 22 de abril de 2000, acordei muito cedo. Quando me preparava para
sair e encontrar o resto das pessoas comecei a ouvir os gritos e estrondos. Saímos correndo até
chegarmos na esquina com a estrada, onde demos de cara com o batalhão de choque da polícia.
Enquanto os punks jogavam uns "obstáculos" na pista, eles lançavam gás lacrimogêneo e cassetete,
implacáveis.
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Vinham para o nosso lado, e somente deu tempo de tirar duas fotos e correr. Corria, parava,
tirava uma foto e corria de novo. As pessoas começaram a fugir para a praia e a polícia atrás.
No meio disso
tudo começaram a rolar
brigas entre as pessoas,
alguns com paus se
batendo, gente
ensangüentada, todo
mundo correndo.
Passamos um
tempão depois disso
escondidos na pousada
sem saber o que fazer,
ouvindo os boatos que
chegavam, como o que
dizia que os índios
estavam achando que o
MST queria invadir a
terra deles e outros
absurdos mais.
Foto: Coraci
Esperamos as coisas acalmarem até sentirmos que dava para sair de novo. Logo encontrei com
algumas pessoas da UFSCar, estava nervosa para saber o que tinha acontecido com eles. O relato foi
desolador: a polícia os tinha massacrado. Eles me disseram que estavam andando em direção ao
alojamento indígena quando viram o batalhão de choque. Continuaram porque pensaram que a polícia
ia apenas barrá-los, mas o que aconteceu foi que a polícia atacou.
Disseram que corriam e
quando olhavam para trás viam
seus amigos caindo no chão e
não tinham como ajudar. Que
não sabiam se alguém tinha se
machucado sério ou até mesmo
morrido. E que tinham se
perdido do resto das pessoas e
que provavelmente a maioria
estava presa.
Voltei para a pousada
chorando muito de raiva, de
preocupação, de sentimento de
impotência. É incrível como
viver uma experiência dessas
próximos de algumas pessoas
nos faz criar um vínculo com
elas, por mais que a gente não
Se conheça direito. Senti isso pelas pessoas que encontrei lá, que conversei, que tentei ajudar, com as
quais me preocupei.
E na volta à Unicamp senti isso pelas pessoas que estiveram lá, as que viveram a guerra e as que
ficaram presas na estrada em Eunápolis.
1
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Bom, voltei a sair quando vi a passeata dos índios passando. Corri para acompanhar e estava
linda. Todos aqueles povos andando juntos, numa mesma direção, lutando por interesses comuns. Cada
um à sua maneira, com suas roupas e enfeites, com suas pinturas, instrumentos e cantos, com suas
armas também, estavam todos ali lutando para existir. Segui-os um pouco até que encontrei algumas
pessoas que havia conhecido e parei para perguntar como estavam. Então eles me mostraram uma cena
absurda.
Ao lado da estrada, num canto rebaixado, estava um círculo de policiais com 140 pessoas presas
no centro. Desde a hora do confronto da manhã estavam sentados na lama, tomando chuva. Em volta
tinha um pessoal gritando, cantando, acho que tentando dar um apoio moral para os presos, o que
naquele momento era o máximo que se podia fazer. Rolou até uma vaquinha para comprar comida para
a galera, para mim a intenção era não deixá-los se sentir sozinhos, por isso fiquei lá. Me tranqüilizei um
pouco em ver que ninguém estava realmente fisicamente machucado.

E os índios passaram. Muita gente acompanhou e eu fiquei feliz em ver que eles tinham
conseguido, apesar de não ir junto. Mas passados alguns minutos, eles começaram a voltar correndo,
sem parar. Não quis acreditar, mas era isso mesmo: a polícia tinha atacado eles também. As
informações eram sempre incertas e só soube um pouco mais depois, pelo jornal e amigos que
presenciaram. É difícil até falar alguma coisa sobre isso, tamanha a agressão. Dá vontade de chorar e
também uma certeza de não parar nunca de trabalhar contra isso.
Depois o pessoal que estava preso foi levado num ônibus para a delegacia. Acompanhei um
pouco quem estava solto, todo mundo tendo que decidir o que fazer para soltá-los, tendo que pensar
como achar alguns desaparecidos.
A tarde foi caindo e tive que pensar na volta, pois o nosso carro estava quebrado. Me despedi
de quem encontrei com a promessa de que nos comunicaríamos, que trocaríamos material, que
tentaríamos trabalhar juntos.
·
Foi muito bom chegar na Unicamp e sentir a enorme sintonia que envolve todos os que
participaram, a vontade imensa de não ficar calado, e de se abraçar e se apoiar. Uma cumplicidade que
surgiu entre nós. Isso me faz me sentir bem e me impulsiona. Isso é o importante.
Vamos trabalhar.
Coraci.
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Cárcere num Hotel

ditamos firmemente que esta retenção (e retirada
dentro), era uma estratégia tática de criar um fato
ou -teja, nos deixar, participantes da marcha e hóspedes,
e com medo, abrindo a possibilidade de provocarmos a
a policia no hotel. Se fizéssemos algo desse tipo, ou
os alguma bandeira de algum movimento político ou
popular, a.editamos que o coronel Wellington Müller nos usaria
para justificar o ataque gratuito feito sobre a marcha, nos chamando
de baderneiros ou coisa do gênero (os índios tinham salvo-conduto
para fazer a marcha). Felizmente ficamos o tempo todo com calma,
conversamos muito com os hóspedes e donos do estabelecimento,
que acabaram entendendo a situação. Muitos de nós fomos sujeitos a
diversas humilhações durante o processo de soltura, tudo muito
provocativo.
Durante o tempo de II cárcere 11, um dos participantes da marcha
se sentiu mal e pedimos ajuda. O coronel veio pessoalmente observar
o caso do paciente e levá-lo a uma ambulância: estranhamente, o
coronel estava acompanhado de um policial que filmava a cena toda,
e se comportava de forma deveras amável. Parecia um teatro. A
imprensa chegou a entrar uma vez, e deputados e senadores também
foram ajudar nas negociações.
Araca., André Valente, Daniel, Daphne, Patrícia e Cristina Ribeiro.
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Fotos tiradas de dentro do hotel, durante o "cárcere"
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Brasil 500 Danos
Partimos de Campinas dia 15 de abril, seis estudantes universitários cm umjeep, máquinas de foto e vídeo, papel e
caneta na mão. Uma semana antes do esperado 22 de abril de 2000 já navegávamos pelas esburacadas BR's rumo à Bahia.
Estávamos muito felizes e apreensivos sobre nosso papel enquanto cidadãos e estudantes universitários nesta empreitada.
Cruzamos parte do estado de São Paulo, interiores do Rio de Janeiro e do Espírito Santo; até então tudo normal.
Ao entrarmos na "terra de todos os santos", tivemos que transpor algumas barreiras nada fáceis, tensas barreiras poLiciais
que, armadas de falsos argumentos e muita pólvora, impediam os carros e principalmente ônibus de índios, organizações
pela terra ou qualquer outro que portasse bandeiras vermelhas ou material panfletário, de passar. Já naquela data, muitos
ônibus tinham ficado presos durante horas e até dias, deixando seus passageiros esperar impacientes e famintos as decisões
burocráticas da polícia.
Foto:

Finalmente chegamos ao nosso primeiro destino, a comunidade
de Caraíva, onde íamos dormir para no próximo dia caminharmos até a
aldeia de Barra Velha dos índios pataxós. Fomos direto à aldeia pois
sabíamos que a comunidade indígena estava alertada quanto às
manifestações de Coroa Vermelha em Porto Seguro. Contatamos o Pajé
e diversas pessoas desta aldeia que nos passaram suas firmes opiniões
sobre a questão dos nossos últimos 500 anos de história, nos trouxeram
para perto um passado de conflito e espoliações por parte dos
fazendeiros e do próprio governo, inclusive nos relataram o episódio de
1951 conhecido como "Massacre de 51 ", no qual policiais cercaram a
aldeia,
atearam fogo e mataram diversos pataxós. Tivemos a
oportunidade de comemorar o dia do índio (19 de abril) nesta aldeia, data
de homem branco em que o índio se veste de índio e cultua a culinária,
cânticos e danças, muitas delas trazidas pela FUNAI como forma de
resgate cultural, já que os índios foram brutalmente aculturados. A festa
foi maravilhosa, difícil de se ver uma semelhante em espaço de homem
branco; pareciam sentir o que cantavam e dançavam, emitiam radiações
de verdade, e ao servir o banquete de comidas típicas como beijtí, catuin,
ouriço assado, peixes, faziam os poucos brancos ali presentes se
emocionarem com tanta simplicidade e hospitaLidade.
A reserva do Monte Pascoal, hoje, abriga cerca de 30 aldeias
Pataxó que, apesar da história de desajuste, atualmente parecem mais
estáveis. Os nativos nomeiam carinhosamente esta região de Terra Mãe,
pena que os colonizadores tenham sido tão prejudiciais a ela.

Finalmente chegamos a Porto Seguro dia 20 de abril, fim da tarde; estávamos apreensivos para saber sobre a
organização da marcha Outros 500. Passamos pelo centro de Porto, na passarela do álcool, e o clima era de turismo: muitos
visitantes e o comércio de artesanatos e bugigangas em alta. Alguns grupos de folclore se apresentavam, criando uma
atmosfera multicultural brasileira. O palco das comemorações oficiais dos 500 anos já estava instalado, mas hermeticamente
fechado ao público. As caravelas ancoradas compunham o cenário. Dali nos dirigimos para Coroa Vermelha, município 15
Km ao norte de Porto Seguro onde se reuniam os movimentos contrários não só à festa, mas à própria situação política do
país. Estavam aLi presentes grupos sindicais, estudantis, o movimento negro, anarco-punks, poucos do MST, pois foram
barrados antes de entrar na cidade, além de uma conferência indígena que abrigava cerca de 4000 índios de todo o Brasil e de
regiões de fronteira internacional. Boa parte dos "manifestantes" que não ficaram barrados nas estradas pelas blitz'spoliciais,
se reuniram no acampamento chamado Quilombo dos Palmares. Este local ficava cerca de 2 km adentro da restinga litorânea,
parecia mesmo um campo de refugiados, barracas de vários estilos, uma iluminação precária; microfones e caixas de som
traziam as ideologias de cada grupo. As chamadas "plenárias" eram tentativas extremamente conflituosas de reunir
informações e concepções sobre como a marcha deveria ser no dia 22. A discussão foi noite a dentro, sempre tendo uma
pessoa que centralizava a idéia do grupo. Ficou então decidido que o acampamento se desmontaria ao raiar do dia e o grupo
se uniria aos índios em sua marcha. O clima durante a véspera foi muito pesado, policiais faziam a ronda pelo acampamento,
nos sentíamos ameaçados, já se projetava o que poderíamos encontrar na manhã do dia 22, muitos "companheiros" nem
sequer dormiram pela expectativa.
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Manhã do 22, às 8h, muitos manifestantes se reuniam na pista para ir ao alojamento indígena, quando de repente
cerca de 200 policiais militares e batalhão de choque munidos de cacetetes, escudos, bombas de gás lacrimogêneo, e de efeito
moral (imoral) iniciaram sua marcha sobre nós. Neste momento, alguns manifestantes tentavam obstruir a pista com paus,
pedras e blocos de cimento, outros gritavam desesperados para parar com isso e iniciarmos uma marcha sem confronto. Era
tarde demais: a tropa veio para a violência, bombas de gás já dispersavam as pessoas e grupos de 3 a 4 policiais avançavam
sobre manifestantes mais representativos com cacetadas violentas e chutes de coturno; faziam isso para alastrar o pavor e
dispersar a manifestação. Presenciei o espancamento de um negro por 3 policiais que o arrastavam pelo cabelo sem motivo,
talvez para nos intimidar, para termos como exemplo. Em poucos minutos o cerne da marcha tinha se dispersado
totalmente. O mais curioso foi que ao nos dispersarmos, alguns manifestantes correram em direção à praia, passando por
um bairro de ocupação dos índios pataxós de Coroa Vermelha. Esses índios haviam recebido um falso boato de que o MST
estava lá para invadir as terras indígenas, e em meio.ao clima violento que a policia criara, se armaram de porretes, arco e
flecha e lanças e começaram a agredir todos os manifestantes que ali corriam para fugir das cacetadas e bombas da polícia.
Este ato fragmentou mais ainda o movimento e até ajudou a polícia. Muitas pessoas se machucaram e foram atingidas pelo
norteador efeito da bomba de gás lacrimogêneo de maneira extremamente covarde. Tudo foi abafado por pelo menos duas
horas, até que os índios que estavam reunidos na coo ferência e também os pataxós locais, aqueles da agressão, deram início à
marcha por volta das llh. Pouco andaram e foram recebidos por cacetadas e bombas de gás; os índios estavam pintados
para a guerra, mas uma guerra sem armas, talvez suas armas eram seus argumentos e sua simples presença. Resistiram
bravamente à covardia policial, a estratégia do policiamento era cortar a manifestação pela raiz, por isso foram tão violentos.
Por resistirem, muitos índios foram machucados, um deles se ajoelhou diante do batalhão e teve sua mandíbula quebrada
por uma coturnada. Até mesmo o presidente da FUN AI que ali estava foi agredido por bombas de gás.
Pairava no ar um sentimento de indignação e impotência, afinal a manifestação não tinha a intenção de ser violenta,
a agressão policial foi gratuita e sob comando. Na verdade já tínhamos alcançado uma configuração democrática, os
manifestantes indignados com o atual neoliberalismo do governo de FHC já estavam lá, vindos de todos os cantos e
recantos do Brasil e exterior. Me parece que éramos mais numerosos que os espectadores da festa oficial. Estavam ali
presentes índios que nem falavam o idioma português, nativos que nunca tinham visto o mar. Perguntava a um desses o que
achara do mar, e ele me disse que era muito interessante, mas que sem dinheiro não dava. Muitos dos índios locais e outros
vindos de longe aproveitavam para vender artesanatos e bugigangas aos poucos turistas ali presentes para poderem comer
nesses dias de manifestação.
o momento do embate dos índios organizados com os policiais, estava programado para ser rezada uma missa
diante da cruz de Coroa Vermelha, poucos turistas aguardavam cercados por uma barreira policial e enquanto isso urna
chuva forte caía e estrondos de bombas se escutavam dali. Muitos turistas não sabiam que a poucos metros dali ocorria uma
"guerra civil". Uma criança indagou ao pai o que eram aqueles barulhos e ele respondeu que eram rojões da chegada das
caravelas de FHC. Olhávamos para o mar e o que víamos eram dois porta-aviões da marinha brasileira e helicópteros de
guerra nos sobrevoando.Um verdadeiro esquema de guerra montado para violentar o povo brasileiro. Era triste analisar que
aquele arsenal estava ainda montado e despendido com dinheiro público.
Na avenida o clima era de revolta quanto à violência e quanto aos 140 manifestantes presos. Neste momento todos
ali presentes, moradores e índios locais, turistas, índios da conferência e o restante dos grupos manifestantes se uniram em
uma só voz para libertarem os presos e gritarem suas indignações. Este foi o momento em que senti uma força realmente
coletiva, uma união das varias facções.
Sentíamos falta do MST, eles eram os mais comentados e temidos, por isso foram barrados antes de entrar na cidade
durante horas e dias. No final da tarde de 22 muitos deles começam a chegar em Coroa Vermelha, um novo embate se
iniciara, mas não tão violento pois já sabiam da repressão policial, e que estavam ali para argumentar contra o governo, não
criar focos de violência gratuita. As ruas se fecharam
novamente e ficamos impedidos de passar. A passeata
que tinha a democrática intenção de caminhar 15 km até
Porto Seguro, foi coibida em poucos metros.
Na cidade de Porto Seguro, a comemoração
oficial ocorreu, mas com um clima de "luto", pois festa e
' guerra não coexistem, pelo menos plenamente.
É bom que se deixe claro que todos os grupos
ou indivíduos presentes não estavam lá com a intenção
de "badernar" a festa, mas sim de exprimir a insatisfação
quanto às políticas imperialistas que têm vitimado o
povo brasileiro.
Será que teremos de continuar buscando essa
democracia calejada pela violência e dependente do
poder, ou a revolução está em nossas próprias bases e
atitudes?
João Paulo
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Uma Utopia Próxima
Poderia narrar aqui tudo o que passamos durante os momentos de terror na interrupção da marcha
indígena que partia de Coroa Vermelha em direção a Porto Seguro. Poderia detalhar a tensão que se passou
dentro do hotel em que ficamos encurralados pela PM baiana. Poderia ainda dizer nomes de pessoas que
estavam diretamente envolvidas na ação comandada a partir dos helicópteros
do exército e do governo da Bahia.
•
Mas, felizmente, isto não foi o mais marcante deste 22 de abril de 2000. Havia algo muito mais forte
naquele dia. Mais do que pela violência, foi um momento histórico pela comunhão,
no sentido mais amplo da palavra.
Mais do que entidades ou partidos, o que conduzia a marcha era a determinação dos índios em
mostrar a sua óbvia indignação contra toda uma história de sofrimento desde a chegada das caravelas. E atrás
deles iam se juntando todos os cidadãos brasileiros que compartilhavam desta indignação: integrantes do
movimento negro, estudantes, moradores, turistas, idosos, anarco-punks, crianças, sindicatos, sem-terra, todos
observando a beleza dos olhares, cantos e passos dos índios das diversas localidades do Brasil. A pacificidade
desta manifestação pode ser representada pela imagem de mães-índias carregando seus filhos
no colo e pela participação de anciãs que estavam ali mais do que nunca para
aproveitar aquela oportunidade democrática de mudança.
Foi a coisa mais bonita que já presenciei. Realmente se desenhava uns outros quinhentos anos dali
para frente. Não preciso falar aqui o que aconteceu daí por diante, todos já sabem ou já viram as imagens
chocantes que se sucederam e que interromperam agressivamente os passos leves e firmes dos índios. O
governo brasileiro, através de sua farda, conseguiu destruir a beleza da marcha. Entretanto, apesar da
impotência diante da truculência policial, sentimos uma utopia próxima. E isto foi o mais importante.
Descobrimos do que somos capazes de fazer sem armas nem gritos, mas sim com cantos e silêncio. E
realmente não precisamos de armas para dar uma opinião.

Foto e texto: Araca
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O que ocorreu em Porto Seguro foi, sem meias palavras, o estabelecimento de um estado de sítio, o que pode ser
confirmado pela frase do comandante responsávelpelo bloqueio da estrada de acesso a Porto Seguro ao dizer, segundo nos relataram
colegas que láficaram detidospor cerca de 30 horas (junto com turistas e moradores locais), que os direitos estavam suspensos. Ora, isso
caracteriza um regime de exceção que, até onde sei, não havia sido aprovado pelo Congresso. Portanto, houve uma clara violação do
Estado de Direito por parte do governo. Decisõesjudiciais foram ignoradas - como a que dava salvo conduto aos índiospara chegarem a
Porto Seguro - a autoridade de umjuizfoi confrontadapor quem deveria submeter-se a ela - o coronel Wellington Müller, ao receber voz
de prisão de um juizpresente na marcha, disse que quem mandava ali era ele - além, é claro, do desrespeito aos direitos constitucionais
básicos de ire vire de livre expressão.
Não obstante a gravidade referente a esses aspectos legais, o que mais marcou nos acontecimentos de Coroa Vermelha foi a
brutalidade da violência desmedida e furiosa contra aqueles que há 500 anos lutam pela sua sobrevivência física e cultural. A
desigualdade de forças era colossal: de um lado, uma tropa de choque armada para guerra, com bombas, balas de borracha, carros e
cavalaria; de outro, índios (homens, mulheres, idosos e adolescentes)portando arcos eflechas, bordunas,faixas e entoando cantos. Em
nenhum momento os integrantes da marcha hostilizaram alguém oupromoveram confusão. Ao contrário, eram aplaudidospor muitos
moradores e mesmo turistas que lá se encontravam. A violência partiu da tropa de choque, é bom que issofique bem claro. Assim, o
governo FHC/ ACM perpetua os 500 anos de massacre dospovos indígenas do Brasil.
Atualizando osfatos de ontem (26 / 04), senti a alma um pouco mais leve com o protesto pataxó na missa dos 500 anos,
denunciando a farsa do descobrimento sob a ótica indígena e dizendo, com todas as letras, que são "500 anos de sofrimento, de
massacre, de exclusão, de estupro de nossas mulheres, devastação de nossas terras, que nos tomaram com a invasão" (Folha 27 / 04).
Tudo isso, na cara do Marco Maciel. Pena que a Globo não mostrou.
André Valente de Barros Barreto
'ientiste Político - Campinas - SP

Foto: Daniel
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A Festa e a Guerra
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19 de Abril de 2000, Barra Velha, aldeia Pataxó, Bahia.
lndiri (homem branco) ensinou que esse é o dia do índio, dia de alegria que índio se fantasia
de índio, dança, canta, come, brinca, luta como índio. Dia pra indiri ver como é linda a vida de
índio, comprar coisa de índio, dar caiambá (dinheiro) pra índio.
E o dia 18,20,21,22 ... ? Não são mais dias de índio.
22 de abril de 2000, Coroa Vermelha, antiga aldeia Pataxó, Bahia.
Não era dia de índio, era dia de indiri comemorar 500 anos de Brasil sem índio, porque
Brasil de branco não precisa de índio, precisa de território, precisa comemorar que há 500 anos o
branco está aqui fazendo do índio, do negro e do branco dinheiro, dinheiro que fica, dinheiro que
vai embora pra longe, vai pra branco que não conhece índio, nem um tal Brasil.
22 de abril de 2000, não era dia de índio, nem de negro, nem de branco que não encontrou
motivo pra comemorar, não era dia pra aquela multidão tirar da garganta a dor de 500 anos. Mas
indiri precisava comemorar pelo dinheiro que já fez, pelo dinheiro que vai fazer. Comemorou do
jeito que sempre soube, porque a televisão precisa mostrar como é linda a vida de branco.
Foto e texto: Janaína
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O Tempo
Já perdemos muito tempo,
Ou não sei se perdemos ou fomos levados todos pelo tempo.
Se olharmos para o circunstancial,
veremos que fomos cada qual ao seu modo e estilo deixados à margem de uma
fantasia qualquer e perdemos o bonde ... e os momentos aconteceram;
e a culpa se é que houve culpa foi do tempo que gastamos tentando entender as
circunstâncias criadas por nós e dirigidas pelo tempo.
No exato instante em que deixamos pesar nossa voz e ficamos surdos, foi
quando o sentir deu a vez ao ter, e ficamos completamente nus, sem eira nem
beira, e foi embora o sentir, o guia básico do sonho vida.
A língua fez de nós pobres mentais querendo entender o tempo e suas nuances e
seus mistérios ... pobres de nós carentes do entender e compreender como é
possível? O ontem parecia ser eterno, e hoje estamos no inferno a
lamentar a perda do tempo, como se fosse possível renascer sem viver o tempo,
morrer não faria sentido, sem o tempo para apreender o tempo possível.
Já perdemos muito tempo, questionando o velho tempo, e ele como o ancião a
nos comtemplar com seus olhos de transformar e o poder de multiplicar, nos
cobra cada segundo mal vivido; e não quer ser chamado à razão quando há tempo
perdido, ele já viveu e viverá tempo capaz de cobrar de nós cada segundo
perdido, e haverá podes crer o renascer com choro e tudo, e haverá muitas
partidas e vindas atá que se compreenda que o tempo é só um rumo que se toma
como quem toma o bonde; e o destino a si destina mas há de ti, ai de si, ai de mim se houver ... tempo perdido.

João D'Lima
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Acreditar nos sonhos
É o motor da nossa aventura

queiram te convencer de que a "vida é
assim mesmo".

O pior que pode passar na vida de alguém
É perder suas ilusões
É achar que elas nunca teriam eco no plano "real".

Nunca acredite na impossibilidade de realizar um
sonho, mesmo que esse
futuro esteja aparentemente distante.

O que dá brilho a um sonho
É sua possibilidade de existência
Mesmo que ele ainda não exista

A simples possibilidade de realização, transformação
e criação te devolvem
a vida

Ter o futuro aberto
É acreditar na transformação
Na imprevisibilidade das coisas
Na possibilidade de mudança

Te deixam na real condição de humario, aquele ser
do~dodacapacidadede
CREAR a cada instante.

Para acreditar,
Ter fé
Mesmo que no presente a percepção não nos dê
sinais de que o sonho é possível
É necessário AGIR
Pelo menos intencionar e agir na direção do sonho

Que não se congela em nenhum momento

Pois quem não garante
Que a simples busca dessa realização
Não é, em si, a vivência dessa utopia?
Porque isso nos enche de sentido e nos abre as
janelas para novas ilusões
Nunca acredite na eternidade das coisas
contraditóras, que nos fazem
sofrer, por mais que alguns cretinos

De fluir no ritmo da vida
Nem bom, nem ruim.
Pior que viver em frustrações sucessivas em busca de
uma utopia
É não ter nada de nobre que te leve adiante
E que te deixe leve para conseguir voar
Os sonhadores não estão morrendo, estão dormindo.
Para se viver essa
mágica, é preciso estar desperto, ultrapassar o
presente e confiar na
maravilha desse universo.
E construir sempre
Bom dia!

Cláudia Pucci

Apesar de toda a injustiça,
intolerância

impunidade, violência, incompreensão,

que reinaram, depois daquela linda marcha, no dia 22
de abril deste ano, não consigo pensar

que nossas manifestações

tenham fracassado.

Ainda mais agora, quando percebo que a indignação que tomou
conta de todos nós, naquele momento e ainda hoje, começa a dar
frutos, bons frutos. Esta indignação tem formado teias, enlaçado
pessoas e sentimentos
novas "tramas",

de vários lugares deste país. Tem formado

novos desenhos, novos desejos do que queremos

ser e fazer por nós mesmos, por todas as pessoas da nossa
cidade, do nosso estado, do nosso país, enfim, por todos.
A percepção do que há de mais humano em todos ultrapassa agora
todo o tipo de limite e de fronteira,
possa encontrar

e ganha todos os espaços onde

o que e com quem compartilhar

a vida.

Não chegamos a Porto Seguro, mas temos chegado a tantos
lugares, nos aproximado de tantas pessoas através de falas que
saem da alma, que dizem do mais profundo dos nossos anseios
De vida e para a vida.
Não imaginava que fôssemos tão longe.
Naquele 22 de abril, a nossa marcha estava apenas começando ...

Patrícia Guerrero

