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0 tema que me foi proposto - Política Indigenista, engloba todos os demais
assuntos tratados neste Simpósio. E por isso mesmo não caberia no espaço limitado
do tempo disponível.
Acredito, todavia, na possibilidade de prestar uma modesta contribuição ao
debate desta importante matéria, tantas vezes debatida e tantas vezes mal
interpretada, pelo clima emocional que sempre envolve o assunto.
Preliminarmente, acho que podemos definir a POLÍTICA INDIGENISTA
como uma série de procedimentos legais, normas de ação e métodos adotados
no Brasil, para assistir e preservar a cultura dos grupos indígenas e integráJos, progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional.
Essa integração gradativa, embora conste expressamente em vários
diplomas legais e no vigente ESTATUTO DO ÍNDIO, não é encarada de maneira
pacífica pelos responsáveis por tal política, bastando dizer que até hoje, nenhum
índio requereu sua emancipação.
Nessa situação, o índio é o único brasileiro, mentalmente são e
mentalmente desenvolvido que goza de uma tutela eterna, porque nem ele toma a
iniciativa de requer a emancipação, nem se interessa a FUNAI em promovê-la,
mantendo o índio tutelado, na forma do ainda vigente Código Civil.
Quando CLÓVIS BEVILÁQUA redigiu o Código Civil de 1916, equiparou
"OS SILVÍCOLAS" aos relativamente incapazes para o exercício de atos da vida
civil (art. 6° - IV - Código Civil).
"os silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar estabelecido em leis e
regulamentos especiais, o qual cessará à medida que se forem adaptando à
civilização do País".
Evidentemente, o que pretendia o legislador era proteger aqueles que
vivessem na SELVA, e não tinham condições de exercer, validamente, os atos
típicos da vida civil.
Mas de 1916 para cá os "SILVÍCOLAS" saíram da selva para a cidade.
Muitos são empresários. Aviadores. Prefeitos. Vereadores. etc. Teve um que foi
meu colega no Congresso Nacional.
Uma é médica - Dra Geny - dermatologista no Hospital das Forças
Armadas.

E um - V ALMIR MELO, que por falar fluentemente o inglês representa no
Brasil uma multinacional - a HOME OIL CORPORA TION, com ampla atuação na
Região Amazônica.
Felizmente, o Código Civil recentemente promulgado, retira de nosso
direito positivo esse monstrengo jurídico no qual se transformou o referido artigo
6°, parágrafo único do Código Civil, debaixo do qual se albergam os verdadeiros
silvícolas, e os índios que transitam com invulgar desenvoltura no Congresso
Nacional, trajando calça "Lee", gravando entrevista e falando ao telefone celular.
Evidentemente, este não é o SILVÍCOLA de Beviláqua. Este é o índio,
tutelado da FUNAI e inventado por uma legislação cheia de contrastes e
paradoxos, que começaram à época do descobrimento, quando no Brasil se
invocou o exemplo do Peru e do México, para indagar se os nossos primitivos
habitantes, eram ou não, "homens da verdadeira espécie humana ... ".
Essa estranha questão exigiu, no México, para certeza dos incrédulos, o
breve de um Papa.
E no Brasil, a dúvida teve resposta na Carta Régia de 153 7 que autorizava,
expressamente, a captura e a escravidão dos caetés.
Em 1584 - quando o primeiro Governador-Geral - TOMÉ DE SOUZA aqui chegou, trouxe um Regimento Real determinando que o principal motivo do
povoamento era a "conversão dos índios à fé católica ... ". Mas o mesmo Regimento
determinava que se matassem os que resistissem à conversão. E em nome d'Aquele
que foi chamado "Príncipe da Paz", por sua pregação fraternal de "amai-vos uns
aos outros assim como eu vos amei", muitos índios que não acreditavam na cruz da
Primeira Missa, foram dizimados.
Na esteira da proposta religiosa, vieram os jesuítas que, no afã de defender
os índios, entraram em conflitos com os colonos que se sentiam prejudicados na
conquista e na exploração do Território Brasileiro.
As contradições da legislação da época ficam mais evidentes se
considerarmos que uma carta régia de 30 de maio de 1718 autorizava a venda de
200 índios para que o produto de tal negócio auxiliasse a construção de uma
catedral no Maranhão.
Tais contrastes, serviriam mais tarde, de argumento válido ao MARQUÊS
DE POMBAL que expulsou os jesuítas do Brasil, e até hoje é criticado, embora
seja o principal responsável histórico pela abolição do cativeiro indígena.

Tão eficiente foi a legislação pombalina que, quando Dom João VI
pretendeu revigorar a escravidão do índio no Brasil, encontrou justificada reação,
com os costumes suficientemente modificados, embora seja certo que a legislação
brasileira nascida a partir de 1808, não deu ao índio o mesmo tratamento digno que
lhe dispensava a legislação de Pombal.
Ao longo de nossa história houve copiosa legislação a respeito de tal
matéria. E é interessante destacar a absoluta igualdade de certos preceitos antigos
com a legislação vigente que rege hoje a questão indígena.
Veja se por exemplo:
a) o alvará de 8 de maio de 1758 que regulamentava as leis promulgadas
pelo Marquês de Pombal, tomava extensiva a todos os índios no Brasil a legislação
feita especialmente para aplicação no Pará e no Maranhão. Ainda nesse mesmo
ano, publicou-se uma carta régia declarando que, em suas relações civis, podiam os
índios gerir suas fazendas como melhor entendessem.
b) o preceito de quase 300 anos é o mesmo hoje inserido no art. 232 da
Constituição Federal de 1988. Verbis:
"os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para
ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério
Público em todos os atos do processo 11
Ta1 questão, 'faz-me lembrar a epístola de São Paulo quando afirmava "boa
é a lei quando aplicada com retidão. "Bona este !ex, si ea legitime utatur".
Se até hoje a lei não foi capaz de resolver os múltiplos conflitos
envolvendo os interesses do índio, então a lei não vem sendo aplicada
corretamente. E a prova mais eloqüente de que a lei não vem sendo corretamente
aplicada, é que a tutela consagrada apenas aos que viviam na selva, passou a ser
aplicada de forma indiscriminada a todos, contrariando o texto expresso do Código
Civil.
Pelo visto, de 1916 para cá nenhum "silvícola" foi legalmente adaptado à
civilização do País, embora saibamos que muitos deles foram tão adaptados, que
incorporaram todos os vícios e defeitos da chamada civilização dos brancos.
Não faz muito, um índio caiapó cometeu um crime de estupro, pelo qual foi
julgado e condenado na Comarca de Redenção, no Estado do Pará. Evidentemente,
esse índio que é empresário, proprietário de avião e cometeu tal crime no interior
de uma reluzente pick-up, não é o silvícola de Beviláqua, e não deve gozar da
inimputabilidade penal com que a lei contempla os débeis mentais, incapazes de
entender os caráter criminoso do fato. Foi a primeira vez que a lei civil foi aplicada
corretamente!
~
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Uma vez condenado como medida de inteira e salutar justiça, o referido
caiapó homiziou-se em sua aldeia no sul do Pará, onde está até hoje, albergado sob
o pálio protetor da reserva indígena onde é da competência da FUNAI o exercício
do poder de polícia. Foi mais uma vez que a lei penal deixou de ser aplicada
corretamente.
Evidentemente, a solução óbvia seria a emancipação de todos os que, como
ele, apresentam condições de desenvolvimento físico e mental, capazes de
exercitar plenamente os atos da vida civil, assumindo também a responsabilidade
criminal quando for o caso.
Mas sempre que se fala em liberar o índio da tutela do Estado, uma
tempestade de crítica desaba na Imprensa, regiamente financiada por entidades
desconhecidas que insistem em manter o índio na tutela paternalista da FUNAI,
que só lhe outorga direitos mas não lhe atribui qualquer obrigação jurídica.
Quando fui parlamentar, apresentei um Projeto-de-Lei considerando
emancipado, para atos da vida civil, o índio que:
- tivesse mandato eletivo.
- tivesse título de eleitor.
- tivesse certificado de prestação do Serviço Militar.
- tivesse Carteira de Motorista ou Certificado de Piloto Civil.
- tivesse propriedade imóvel no perímetro urbano da cidade.
- tivesse descendência branca.
- fosse casado com mulher não índia.

É evidente que tais parâmetros não mudam a natureza étnica do índio, mas
emprestam a ele total legitimidade para o desempenho pleno da cidadania.
E o índio quer a emancipação?
A quem interessa o índio tutelado?
E aqui surge a vexata quaestio desta exposição: interessa a todos os que
não se interessam pelo Brasil, porque se o índio fosse integrado harmoniosamente
à comunhão nacional, conforme diz o Estatuto Indígena, onde ficariam as centenas
de ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS (ONGs) que hoje transitam
livremente em lugares proibidos ao trânsito de brasileiros dentro do Brasil?

Não pretendo' aqui fazer nenhum libelo acusatório às 3000 ONGs que
atuam no Brasil, segundo o Ministério da Justiça.
Mas por conta da proteção ao índio e à natureza, milhares de entidades
estrangeiras transitam livremente na floresta amazônica, seja estudando a

biodiversidade na cobertura vegetal, seja pesquisando o subsolo, onde é certo que

conhecem a fundo os incontáveis recursos minerais da região.
Tudo hoje é pretexto para a atuação das ONGs.
Desde a reprodução da tartaruga, ao vôo nupcial das abelhas e à
polinização das borboletas da ilha de Maracá.
Conheço uma representante de ONGs que fazia uma pesquisa entre os
índios yanomâmis, para estudar o comportamento sexual do índio na rede ...
Ora, o índio faz na rede o mesmo que fazem todos os brasileiros. E tanto o
é que houve um sensível crescimento populacional nos últimos anos, entre os
waimiris atroaris, que vivem na reserva ao sul do Estado de Roraima.
Das 32.000 Organizações Não-Governamentais que existem no mundo,
5.000, aproximadamente, atuam no Brasil, metade das quais agitando a bandeira da
proteção do índio e da natureza.
O articulista Guy Sorman, do Le Monde, da França (25.4.01), preocupado
com os desvios das ONGs, comenta: "Atrás das siglas (humanitárias), prosperam
pequenas e grandes associações ricas e pobres, generosas e clínicas. "Mais adiante,
acrescenta o mesmo jornalista: "Ninguém fiscaliza suas fontes de financiamento,
ninguém verifica a autenticidade da boa causa a que se propõem, ninguém controla
suas despesas. Na sua quase totalidade não estão subordinadas senão a assembléias
fantasmas ( de personalidades honrada), mas administradas efetivamente por
minorias vinculadas a outros interesses." Ainda, seguindo o que diz o jornalista do
Le Monte, "As ONGs mais poderosas são transnacionais, projetam a imagem de
empresas transnacionais que as financiam, tomando utópica a idéia de que são
organizações auto-gerenciadas, sujeitas que estão a uma irresponsabilidade
ilimitada ligada a causas boas ou más.
Realmente, parece difícil se admitir que uma ONG cujos administradores
recebem régios salários oriundos de fundos provenientes de empresas
financiadoras, possa contrariar os interesses comerciais daqueles que a sustentam.
Ademais, em termos de finalidade essencial, toma-se difícil conciliar interesses tão
divergentes: a ONG deve buscar desinteressadamente o bem comum, a empresa
persegue o lucro.
Este alerta da imprensa dos países grandes, sobre os perigos dos desvios
éticos a que estão sujeitas as ONGs, chega a nós, brasileiros em boa hora. Há
vários anos, somos incomodados pelas tentativas de interferência em nossa
soberania na Amazônia, por parte de uma grande ONG sediada em Genebra, na
Suíça, que se denomina Conselho Mundial das Igrejas Cristãs. Pretende esta ONG

ditar orientação e regras de procedimento para as comunidades indígenas
brasileiras. Chega a aventar a idéia de criar uma nação ianomâmi independente, no
meio da selva. A esta OG se somam outras de origem européia e norte-americana,
levantando teses pseudocientíficas sobre a preservação da floresta amazônica, que
propõem internacionalizar, para o bem da humanidade.
O jornal New York Post (9.6.00), em artigo de Barry Wigmore, publicou a
opinião de dois cientistas respeitados pela comunidade internacional, Patrick
Moore e Philip Stott, denunciando tanto a mistificação da tese "Amazônica,
pulmão do mundo", quanto a picaretagem de certas ONGs criadas pelo roqueiro
Sting e outros artistas. Dizem os cientistas citados que estas ONGs proliferam nos
Estados Unidos e na Europa, explorando o tema Vamos salvar a Amazônia,

baseada em fundamentos científicos falsos, com o que aterrorizam pessoas
ingênuas, apresentado perigos ambientais exagerados, devastadores, a fim de obter
donativos e doações.
É muito bom para nós, brasileiros, vítimas das campanhas destas ONGs
internacionais, que venha agora de fora, da imprensa européia e norte-americana, a
revelação dos interesses espúrios, nada humanitários, nada científicos, acobertados
por certas ONGs.
A nossa Amazônia, riquíssima em minerais inexplorados e em mananciais
de água doce ( de previsível escassez no futuro), vem sendo o alvo preferido das
ONGs transnacionais, em particular daquelas que se dizem dedicadas à
preservação ambiental, à defesa das comunidades indígenas, à proteção de espécies
animais e vegetais. Será ingenuidade nossa acreditar nas intenções éticas e
científicas que elas proclamam. São portadoras dos interesses e da ambição dos
seus grandes financiadores. Suas teses de interesse da humanidade, são de
interesse, sim, mas não da humanidade.
O assunto não é recente, e já na época do governo Collor, uma decisão do
Senado americano determinava que:

ºé essencial que o presidente Collor ASSEGURE que a área Yanomâmi,
inteira e contínua, seja legalmente demarcada, IMEDIATAMENTE."
Nesse mesmo sentido merece reflexão recente memorial entregue ao
Presidente da República por ocasião de sua passagem em Roraima, condenando
com veemência o propósito da FUNAI na demarcação de uma imensa área na terra
indígena RAPOSA - SERRA DO SOL, situada no extremo nordeste daquele
Estado. RORAIMA já tem nove milhões de hectares interditados a oeste, por conta
dos índios yanomâmis. Agora pretendem interditar outro tanto, por conta dos
índios falando inglês, que estão sendo, dolosamente, importados da vizinha
Guiana.

Entre outras graves denúncias
lideranças indígenas daquela região:

diz o memorial

subscrito por várias

"Exigimos respeito aos nossos direitos. A terra indígena também pertence
a nós, índios. Não queremos viver subjugados por criminosos, terroristas como o
Conselho Indigenista de Roraima.
Se a Terra Indígena Raposa - Terra do Sol for confirmada em área
contínua vai correr muito sangue, não por nós, mas pelo Conselho Indigenista de
Roramia que vai nos atacar como promete e avisa. Vamos nos defender. Defender
o nosso chão. A nossa pátria e a nossa dignidade.
Ressaltamos que todas as nossas propostas foram sempre bloqueadas pela
FUNAI em parceria com o Conselho Indigenista de Roramia e as Organizações
Não-Governamentais estrangeiras que andam com total liberdade por todas as
terras indígenas do Estado de Roraima.
Somos e sempre seremos pela lei, pela ordem, pela educação e pelo
progresso. Fazemos questão absoluta de reafirmar que este documento não é nem
pode ser como ameaça a ninguém. É apenas um alerta dos inúmeros que já
fizemos e que pode muito bem ser o último, em virtude de que os acontecimentos
caminham aceleradamente para um conflito sangrento."
Isso tudo nos leva a conclusão inevitável de que as Organizações NãoGovernamentais atuam no Brasil na defesa de grandes interesses internacionais,
usando o índio como escudo de objetivos inconfessáveis.
Desgraçadamente, o índio é a peça de manobra de uma guerra que não é
sua em proveito de uma terra que também não é a sua.
Recentemente, um conhecido membro da realeza britânica integrante da
ONG WWF teceu um eloqüente libelo acusatório contra a navegação dos rios
Paraná e Paraguai, porque segundo ele, a navegabilidade colocaria em risco a
sobrevivência do jacaré de papo amarelo do Pantanal.
Como a tese não prosperou, foi pregada a hipótese de que a navegação
colocaria em risco um cemitério de índios existente naquela região, e que deveria
ser preservado intocável para a posteridade, não podendo ser ameaçado pela erosão
produzida pelo movimento das barcaças.
Na verdade, sempre que aumenta a produção de soja em Mato Grosso, vem
à baila a navegabilidade do rio Paraguai, pois, a proporção entre transporte
hidroviário e as demais modalidades é de 1 :4:8, em favor da hidrovia.

Assim, a produção de soja transportada por hidrovia de 4.000 quilômetros
até o Porto de Nueva Palmira, no Uruguai, seria muito mais barata e competitiva
para o mercado internacional, se comparada ao transporte atual que é feito sobre
pneus, na direção do Porto de Santos por um percurso de 3 .000 quilômetros.
As pressões contrárias à navegabilidade na hidrovia Paraná-Paraguai foram

de tal ordem, que até hoje o Ministério dos Transportes não conseguiu incrementála, embora seja certo que é a modalidade mais barata do transporte de cargas, e
apresenta a vantagem de não poluir o meio ambiente.
Dessa forma, ficamos todos amamentando o nosso jacaré de papo amarelo
e com o nosso caboclo ribeirinho de papo vazio, cada vez mais verde de esperança
e amarelo de malária.
Seria fastidioso enumerar os pontos mais críticos atingidos por este tipo de
presença indesejável no Brasil. Muito mais fácil é evitar a entrada desses "bons
samaritanos" no meio dos índios, estimulando o que hoje vem sendo feito pela
Escola Paulista de Medicina com os índios xavantes, no Parque Xingu, através de
médicos idealistas que passam temporariamente naquela região.
Por que precisamos dos membros da "Medicine du Monde" no meio dos
yanomâmís, se a FlJNAI tem convênio com à Fundação Nacional de Saúde?
Por que existem lá tantos alemães, belgas, americanos, franceses,
canadenses e italianos?
Tudo isso será apenas por amor ao índio?

......................................................................................................................
Acho que não erro se disser que a POLÍTICA INDIGENISTA no Brasil
sempre foi tratada com grande carga emocional desde o descobrimento quando o
então inocente aborígine era tratado a ferro e a fogo pelos aventureiros que aqui
aportaram junto às caravelas de Cabral.
Mas não faço coro com a voz dos que vivem a tecer libelos acusatórios
sobre a memória dos índios que desapareceram ao longo dos 500 anos de nossa
existência.
Durante esse tempo, houve um gigantesco processo de miscigenação, o que
levou o poeta a concluir que somos "a flor amorosa das três raças tristes".
E Gilberto Freire afirmou, com grande propriedade, que o brasileiro que
procurar a sua origem, "vai bater na taba ou na senzala ... ".

Longe de encerrar um sentido pejorativo, a afirmativa do grande sociólogo
pernambucano deve ser motivo de grande orgulho para nós que temos, graças a
Deus, uma democracia racial que serve de exemplo para o mundo.
Não é em vão que o passaporte brasileiro é o mais disputado pelos
falsificadores do mundo inteiro, porque qualquer retrato se adapta ao documento
de identidade de um país que não tem cara única, habitado por um povo que tem a
cara do povo de todos os mundos.
Embora alguns estatutos tentassem definir, literalmente, o que seja o índio,
a coisa mais difícil que existe é fixar tal critério pelos caracteres físicos pois,
segundo eles, 90% da população da Amazônia seria de índios.
Se considerarmos os milhões de brasileiros que hoje apresentam direta
ascendência indígena, veremos que o tão propalado extermínio de índios teve
decisiva participação no próprio processo de miscigenação, que começou com
Bartira e João Ramalho, em São Paulo. Paraguaçu e Diogo Álvares Correia, na
Bahia. E Maria do Espírito Santo e Jerônimo de Albuquerque, em Pernambuco.
Aqueles que nos acusam hoje de extermínio indiscriminado de índios e
vendem esta imagem para o mundo infelizmente com apoio de alguns brasileiros,
são os mesmos que pagavam pelos escalpos dos índios mortos pelos rifles do
General Custer.
No Brasil, nenhum general manchou as mãos no sangue indígena. E o que
mais se envolveu com eles, deixou para a posteridade uma mensagem de luz e de
paz. MORRER SE PRECISO FOR. MATAR NUNCA, dizia o general Cândido
Mariano da Silva Rondon, cujo nome pronuncio com profunda referência nesta
hora.
Vemos portanto, que a questão indígena envolve múltiplos aspectos e não
deve ser examinada hipertrofiando o aspecto emocional.
Se analisarmos a questão exclusivamente do ponto de vista humanista, a
conclusão inevitável a que chegaremos é a de que o Brasil não foi descoberto em
1500, mas foi invadido em um ato de violência dos navegantes portugueses.
A segunda conclusão e o segundo erro histórico, seria a tentativa de impor
aos nossos primitivos habitantes uma legislação portuguesa como se eles já não
tivessem qualquer sentido de organização, e não seguissem seus próprios
princípios éticos e jurídicos, onde é possível até antever o embrião de uma

organização política, entre governantes e governados.

Esse enfoque evidentemente humanista é, ainda hoje, defendido por muitos
indigenistas, que preferem ver 160 milhões de brasileiros como corpos estranhos
em uma terra de índios.

Dentro de tal critério, deveríamos entregar Copacabana aos tamoios. O
Maranhão aos timbiras, Minas Gerais aos caetés. E o meu Rio Grande do Sul aos
charruas cuja estirpe de gente predestinada o Minuano talhou no pedestal da
coxilha.
Infelizmente, porém, essa não é a realidade e a lei não segue
necessariamente, princípios humanistas do direito natural.
A lei acompanha o fato social.
E o fato social atesta que, a partir de 1500, milhares de novos habitantes
povoaram o Brasil que se fez politicamente independente em 1822.
Mas mesmo antes desta data já existia um sentimento nacional brasileiro,
que se evidenciou nos Guararapes, quando o índio Felipe Camarão, o negro
Henrique Dias e os brancos da tropa portuguesa, expulsaram os considerados
invasores holandeses de uma terra que já estava sob o domínio dos portugueses.
Ora, a partir do momento em que passou a existir um Estado como
sociedade politicamente organizada, assentado sobre um sentimento nacional
brasileiro, o índio deixou de fazer parte daquela Nação da qual nos falava
Gonçalves Dias no seu consagrado poema Y Juca Pirama:
"No meio da taba
De amenos verdores
Cercada de troncos
Coberta de flores
Alteiam-se os tetos
. naçao
- ....li
D a a 1tiva
Hoje, que me perdoem os humanistas, mas falar-se em NAÇÃO
INDÍGENA dentro da NAÇÃO BRASILEIRA, é retroagir a 500 anos quando,
efetivamente, existiam diversas nações dentro das terras da Pindorama.
Alguns chegam mesmo a falar em cidadania indígena, em uma ficção de
soberania de um Estado dentro do Brasil.
]
Por mais humanistas que sejamos, é um desserviço à unidade nacional,
pregarmos hoje a existência de outros sentimentos nacionais, dentro da Nação
Brasileira, que tem o português por idioma oficial, por imperativo constitucional.

Lá está a Angola mergulhada por ódios irreconciliáveis, onde o governo
legal não tem comandamento sobre o governo de fato das nações que existem
dentro do país.
Lá está a África do Sul pulverizada por lutas internas, embora a maioria
negra tenha assumido o comando político daquele país, até então governado pela
minoria branca. Onde falta a unidade nacional, nem a sociedade conjugal foi
mantida pelo líder negro que liderou o movimento contra a minoria branca.

500 - Construindo Uma Nova
História" o bispo espanhol de São Félix do Araguaia que se auto proclama poeta
em três idiomas - espanhol, catalão e português, declara-se tataraneto arrependido
dos conquistadores espanhóis e registra que "irrita ouvir falar de descobrimento
sem a menor sensibilidade histórica".
Em recente livro intitulado "Outros

Não creio que falte sensibilidade histórica aos brasileiros que herdaram de
seus ancestrais indígenas e negros tanto amor pelas artes e pela música. O que falta
a eles é a vara de condão capaz de corrigir os erros históricos acumulados ao longo
de cinco séculos. E isso não há bispo capaz de operar tal milagre.
O Eminente prelado de São Félix do Araguaia poderia fazer a sua pregação
no seu país de origem, onde se fala ostensivamente em "país Basco", dentro da
Espanha, e onde o terrorismo campeia falando o dialeto catalão.
Os erros históricos que existem, não chegam a sufocar a grandeza de um
Forte Príncipe da Beira, construído sem guerra de conquista, a milhares de
quilômetros do litoral.
Essa sim, é a marca verdadeira do brasileiro que abomina a intolerância e o
ódio.
O Brasil nasceu do amor de raças de mesclagem impossível em qualquer
chão do mundo.
O Brasil que nasceu do martírio de Tiradentes fez o milagre de um universo
indivisível de fala portuguesa, abraçado por muitos mundos castelhanos.
Contrariamente ao que afirma o Bispo Casaldáliga, Caxias não é o
genocida do país irmão. É a espada do pacificador na consolidação da Unidade
Nacional. É a abolição sem secessão. A República sem cabeças decapitadas. E o
contorno da terra demarcada no arbitramento e na justiça.

É difícil a um espanhol entender que o Brasil é diferente da Espanha, onde
até hoje briga-se em tomo do "Vale de los Caídos", porque foi construído em
homenagem aos mortos da guerra civil espanhola.
Não nos falta, portanto, sensibilidade para o reconhecimento de nossa
dívida histórica para com os nossos índios. Mas nem por isso vamos sair da terra
que foi deles e hoje é território do Brasil de todos nós.
Os erros que hoje são apontados pelo Eminente prelado espanhol, não
foram inventados pelos brasileiros pois verificam-se em todos os processos de
colonização. Como exemplo podemos citar o que os ingleses fizeram na Nova
Zelândia, onde o sacrificio dos aborígines locais foi muito mais numeroso do que
este que os portugueses fizeram com nossos primitivos habitantes.
O Papa recentemente reconheceu que Lutero não era tão herege quanto foi
acusado no processo de excomunhão. E nem por isso o entronizou na glória dos
altares.
O mesmo Papa também teve a humildade de reconhecer que a Igreja
Católica tinha uma dívida para com os judeus vítimas do nazismo. E nem por isso
converteu-se ao judaísmo.
Seguramente, já é tempo de corrigirmos nossos erros, mas sem precisar
construir uma nova história, nos exatos termos pretendidos pelo citado Bispo.
Vamos corrigi-los mediante a integração harmoniosa dos índios à
comunhão nacional, com o novo Código Civil que entrará em vigor brevemente, e
com o novo Estatuto do Índio em processo de votação no Congresso Nacional.
Essa é a melhor forma de resgatar a dívida histórica, mediante a integração
plena do índio ao povo de um país que não tem cara exclusiva, porque traz na
carteira de identidade, a cara dos povos de todos os ~.
\
Brasília, 2f de agosto de 2001.

~níttd ~tatts ~matt
WAIHINGTCN, DC 2QI 10

June

14,

1991

Honorabla GQorge Bush

The White House
wae hington,

o. e.

De&J:" M.r. Pre9ident:
We are writing you tod4y to urge you to include the plight of
thw Yanomami people in your discussions next ~eek with Brazilian
President Fernando Collor de Mello.
AS you know, the Brazilian government has committed itself ~o
undertaking major environmental policy reforms for the .Amazon
region. Since hi= inauguration, Pr~sident Collor h~s given
unprecedented attent~on to environmental isaues.
However, much
remains to be done and this unfinished agenda is ct vital concern
to both o'll: nations.
In particular, the demarcation

of the Yanomami

people's land

ri;hts is a critical test of the Erazilian governMent's
willingne•s to live up to i~s conunitment~ on the environment and
hwnan rights in the Amazon region.
Some ~.4 million hectares of priatine rain forest -- homa to
nearly 10,000 Yanomami people -- have been recogn1zed by Brazil's
federal courts es guaranteed to its original inhabitants ~y that
country's Constitution.
However, an inva•ion by gold and tin
miners into the region hae threatened the physical survival of
the largest isolateà indigenous group in the Amerieas.
Disease,
mercury pollution and siltation of watersheds are some of the
worst inanifestation:s of .. this_ unhappy c:la.•h between cultures.

Internationa~ly recognized environmental and human right~
groups say that the legal demarcation of the Yanomami territory
fulfills the minimal necessary condition for protecting their
physical survival.
!tis essential that President Collor ensure
that the entire, continuoue Yanomami area be le9ally demarcated
i::_mmediately.

.

Similarly, we believe the Srazilian government ought to be
doing more to abolish the fisçal incentives and subsidies for
cattle ranching and agribusiness in the Amazon.
Such steps would
help ease deforestation preeaures in th• region and would help
create a level playing field for environmentally sustain~ble
activities.
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And, finally, we urge yQu to includa on the agenda the
chronic rural violence which has ras~ltsd in the murdera of
hundreds of emall holders and ~asanta in the last five yQar$,
I! th• Brazilian government does not stop large landownera frQm
causing the murder ef rur~l activists a •• xing eua~ainable
livelihoods for the ru~al poor and the defense of Indian landa,
it will aleo be clearly incapable of preventing them from
de•troying the foreats.
In making the~e sugqestiona, we would again under•ccre our
support for, and appreci4tion of, the many step• President Collor
haa alre&dy undertaken in the environmental area. However, the
overwhelminq p~eeaure faced by th• Amazon foresta, and the people
who call them home, is too great·not to importune the Brazilian
pre~ident for i.mmediate action.

Sincarely,
I
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All:>ertGÕra,

:i2e tJ~

Paul Wellatone
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Tim '1irth.
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