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EDITORIAL 

M, IEMORIA 

DE   NOSSOS 
AVÓS 

Centro de Profissionalização da 
Mulher Indígena 

Temos dito em todas as nos- 
sas publicações que o objetivo 
do CRUMIN (Grupo Mulher — Educação Indígena) é organizar 
pequenos grupos de trabalho motivados pela conscientização de 
"quem somos na História do Brasil". 

Pensamos, inclusive, que já estamos ficando repetitivos neste 
ponto. Mas por que continuamos a falar do mesmo assunto? Você 
encontrará as respostas detalhadas no conteúdo deste boletim 
n9 2, que mais acreditamos ser um caderno conscientizador e 
motivador para trabalhos em grupo. 

Por outro lado, o GRUMIN objetiva também a organização de 
grupos de mulheres indígenas interessadas em definir e fortalecer 
seus papéis, não só na História do Brasil, mas o seu papel na 
comunidade indígena e no seio de sua família que tanto sofreu e 
sofre com as invasões de terras e seus desdobramentos. 

Repetir os atos de nossos avós, como devemos fazer sempre, 
seria fácil se vivêssemos numa sociedade pura, limpa, sem 
influências negativas dos conquistadores antigos e atuais. 

Como não vivemos nessa sociedade, temos muito a trabalhar, 
principalmente os educadores indígenas, as mães, que, UNIDOS, 
poderão mudar o quadro dos resultados maléficos causados pelos 
dominadores. 

Com muitas dificuldades estamos colocando este caderno em 
circulação para que ele seja mais um elemento DINAMIZADOR 
nas bases indígenas, a ser utilizado por monitores, lideranças 
indígenas, agentes pastorais, professores, agentes comunitários. 
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Aceitamos sugestões e críticas porque elas fazem parte do 
crescimento reflexivo do ser humano. 

No Ano Internacional dos Povos Indígenas e no Ano da Cam- 
panha da Demarcação das Terras Indígenas, oremos todos, numa 
corrente ÚNICA, pela garantia dos direitos imemoriais dos Povos 
Indígenas e busquemos forças para lutar, a partir da memória de 

nossos avós. 

UNIDADE 

E NTENDENDO 
OS   FATOS 

Eliane Potiguara 
Desde o aparecimento do ser humano no planeta Terra que 

existem as relações de poder. 
As relações de poder são manifestadas em muitos e muitos 

níveis. 

Exemplos de relações de poder: 

1 Entre os primeiros povos da Amé- 
rica do Norte (da Pré-História até 
hoje) existiram sempre os mais 
poderosos. Estes dominavam outros 
povos ou grupos, porque tiravam os 
bens e as mulheres de grupos mais 
fracos. 
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2 Entre as relações familiares tam- 
bém havia poder: o poder de ser o 
mais rico ou o mais inteligente ou o 
mais forte ou o mais informado. 

3 O poder era conquistado 
através de acumulação de 
utensílios, objetos, informa- 
ções, moedas, gado, alimen- 
tos, escravos, ouro etc. 
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4 Dando um grande salto no tempo, relembremos o descobrimento 
das Américas. Os portugueses e espanhóis dominavam os mares 
do Atlântico e do Pacífico. Eles tinham poder. 

5 Ângelo Kretãfoi muito sábio em sua afirmativa: "O Brasil não foi 
descoberto, foi invadido". E, até hoje, outros países têm domínio 
sobre o Brasil. 

6 Nas relações interestaduais observamos o domínio do Sul do 
Brasil, sobre o Norte e Nordeste. A mão-de-obra escrava do Norte/ 
Nordeste do Brasil sustenta economicamente o país. 

7 Nas relações intermunicipais observamos o domínio dos 
municípios mais ricos sobre os mais pobres. 

8 Dentro de um mesmo município observamos o domínio da 
minoria mais rica sobre os bóias-frias, sobre os trabalhadores 
negros ou não, sobre as aldeias indígenas, sobre os trabalhadores 
rurais, sobre os pescadores... 

8.3 É muito comum constatar a discriminação 
que sofre um índio ou uma índia no contexto 
urbano e rural. 

8.b O índio sempre pre- 
cisa ir à cidade próxima para 
conseguir algum ai imento ou 
elementos básicos para sua 
vida e é discriminado. E a dis- 
criminação histórica, durante 
séculos, tem levado o índio a 
comportamentos sociais 
distintos. 

8. C É sobre esse ponto que queremos falar 
em nosso pequeno caderno conscientizador, o 
Boletim ne 2. 
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Mas, antes, vejamos: 

O QUE ACONTECE NO MUNDO? 

Os países ricos estão 
cada vez mais ricos 

O homem está cada 
vez mais escravo e 
subjugado ao poder 

3 Aconcentração do di- 
nheiro está nas mãos 
dos mais ricos. 
Ex.: EUA, Alemanha, 
Japão, Inglaterra, 
França etc. 

Os   países   pobres 
ficam de fora da ri- 
queza. 
Ex.: Brasil 

2 A maioria da popu- 
lação está pobre e en- 
ferma 

A minoria do mundo 
está rica e saudável 
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QUAL É O RESULTADO DISSO TUDO? 

1 CRESCIMENTO DO RACISMO 
Ex.: africanos, turcos e outros são espancados na Europa. Suas 
casas são queimadas. Suas famílias, violentadas. Os judeus são 
discriminados. 

2 FABRICAÇÃO DE ARMAS 
Ex.: fortalecimento do exército. 

3 IMIGRAÇÃO 
Ex.: fuga dos pobres de seus países de origem. 

4 PODER 
Ex.: competição entre Estado e Igreja. 

5 A VAIDADE DOS GOVERNOS X 
DECADÊNCIA/DESMORALIZAÇÃO GOVERNAMENTAL 
Ex.: na prática, os governos agem como se desconhecessem a 
fome e a miséria mundial. 

O QUE SOBRA AO POVO DO MUNDO? 

Desemprego 
Injustiça social 

Fome 
Miséria 

Violência 
Repressão 

Violação dos Direitos Humanos 

Causando: 
sofrimento humano 
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O QUE ACONTECE AO POVO DO BRASIL? 

Acontece exatamente 
como nos outros países, e 
muito pior. 

A concentração do dinheiro nas mãos de uma 
minoria representa a miséria e a fome da população 
brasileira. 

E QUEM SOFRE COM ISSO? 

• Os camponeses que trabalham no campo 

• Os bóias-frias que trabalham nos canaviais 

• Os trabalhadores urbanos que são mão-de-obra escrava nas 
cidades 

• Os trabalhadores rurais que são mão-de-obra escrava nas áreas 
rurais 

• Os seringueiros que trabalham nas matas amazônicas 

• Os ribeirinhos que 
moram precaria- 
mente na periferia 
das cidades amazô- 
nicas 

• Os favelados que 
moram precaria- 
mente nas favelas 
das cidades .—*** 
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Os negros que saem às ruas e são discriminados 

Os índios que deveriam ter suas terras demarcadas e culturas 
respeitadas 

Os velhos que não são respeitados e amparados 

As mulheres que são violentadas e servem de mão-de-obra 
escrava para os ricos 

A criança que não vive uma vida de criança 

Os deficientes físicos que estão à margem da sociedade 

A CONCENTRAÇÃO DO DINHEIRO NAS MÃOS DE 
UMA MINORIA CAUSA: 

O fortalecimento do exército 

2 O racismo, a discriminação à maioria da população brasileira 
(índios, negros, mulheres, crianças etc.) 

3 O racismo, a discriminação dos menores que estão hoje nas 
ruas 

4 A fuga dos pobres do Norte/Nordeste para as grandes cidades 

5 A vaidade dos governos, apesar de sua desmoralização 

D A repressão física ou psicológica 
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E NÓS, ÍNDIOS, O QUE CONCLUÍMOS? 

El Realmente querem 
acabar com a gente! 

Como vamos 
combater eeee 

extermínio? 
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UNIDADE II 

O LHANDO   PARA 
NÓS  MESMOS 

Na Cartilha "A Terra é a Mãe do índio", publicada pelo 
GRUMIN em 1988, mencionamos num contexto bastante geral as 
conseqüências funestas da discriminação social e racial que 
sofrem os Povos Indígenas. Basicamente, essa discriminação foi e 
é causada pelas invasões de terras e seus desdobramentos ao longo 
dos tempos. 

Relembremos no texto: 

"A desintegração social dos Povos 
Indígenas afeta mais ainda as comu- 
nidades indígenas aculturadas e os 
índios desaldeados, provocando: 

• Mortes ou suicídios 

• Violências interpessoais 

• Abusos sexuais 

• Alcoolismo 

• Distúrbios psicológicos* (insegu- 
rança, desânimo, timidez etc.) 

* 5oòre esse ponto, falaremos 

muito detalhadamente mais 
adiante. 
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Um escritor muito famoso, Franz Fanon, escreveu um livro 
sobre as conseqüências da guerra nas vidas dos argelinos (África). 
As conseqüências da guerra causaram naquele povo muitos 
distúrbios psicológicos, físicos, emocionais e morais até hoje. 

O Prof. Paulo Freire, um dos maiores educadores brasileiros, 
nos mostrou que um povo sofrido, acuado, reprimido explode em 
diversas reações, que podem ser positivas ou negativas. 

Relembremos aqui uma página do Boletim nc 1, do GRUMIN: 

"500 ANOS NÃO CALAM A NOSSA VOZ" 

Para os Povos Indígenas, 500 anos de História significam luta 
e resistência contra a discriminação social e racial à nossa 
gente. 

2 Isto é racismo!  Por isso, fomos escravos. Mas por que 
continuamos sendo discriminados até hoje? 

3 E por que o peso 
do  sofrimento 
tem sido maior 
às  mulheres e 
crianças? 

4 E por que destruí- 
ram parte de nossa cul- 
tura? 
E por que sobrevive- 
mos,  mesmo com 
tanta opressão? On- 
de está a nossa força? 

5 E por que querem nos- 
sas terras? 
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Manifesto do Grumin 

pela demarcação 
das terras indígenas 

O Brasil sofre hoje um processo rápido de desintegração 

social motivado por uma enorme crise econômica, social e 
política, que os articuiadores políticos do país, os partidos 
políticos eo Congresso Nacional não conseguem solucionar, 

e tampouco responder às necessidades do povo brasileiro. 

A fome e a miséria geradas em nosso país são resultado da 
injusta distribuição de terras, de renda, de recursos, da 
exploração institucional, da corrupção de órgãos 
governamentais que, por si só, desmoralizados, levam ao 

desemprego 7 milhões de mães e pais de família. 

NÚMEROS DENUNCIAM O CAOS 

Em 1990,1 % do segmento brasileiro mais rico aumentou a 
sua participação para 14,6% e os 50% do povo pobre 

tiveram sua renda diminuída para 11,2%. Hoje, 32 milhões 

de brasi leiros vivem em estado de indigência, sendo que 16 
milhões estão concentrados nas áreas rurais. Para cada mil 
crianças brasileiras, há 70 mortes, e 40% dos recursos 
destinados à saúde são desviados para outros fins. 

O Brasil perde de 20 a 40 bilhões de dólares ao ano 
desperdiçando alimentos. Ano passado, 15 milhões de 
toneladas de alimentos foram para o lixo por falta de 

frigoríficos, formas de distribuição, armazenamento e 
transporte. Na energia elétrica, o Brasil desperdiça 1 bilhão 
de dólares anuais por falta de educação em seu uso. O 

desperdício chega a 6 bilhões e 600 milhões de dólares por 
ano. 

O Brasil tem pago, em média, 12 bilhões de dólares anuais 

de juros da dívida externa eéo primei rodevedor, totalizando 
130 bilhões de dólares. Com essa dívida, quem está sofrendo 

é a maioria esmagadora da sociedade brasileira. É neste 
contexto que está inserido o povo brasileiro e, de forma 
singular, os Povos Indígenas. 

SITUAÇÃO INDÍGENA NO PAÍS 

A Constituição, no que se refere aos direitos indí-genas, é 
altamente contraditória. Na teoria, esses direitos são 

reconhecidos. Porém, na prática e nas articulações políticas 

dentro do Congresso Nacional, as situações mudam de acordo 
com os interesses governamentais, e de grupos econômicos 
locais, regionais, nacionais e, até, internacionais. 

O governo vem, nos últimos anos, efetuando manobras 

militares ao longo das fronteiras dos estados do Amazonas, 
Acre e Rondônia. O que acontece é que os militares, 
impressionados pelo fantasma da "internacionalização da 

Amazônia" e preocupados com as posições internacionais 
de que " a Amazônia é o pulmão do mundo e devem ser 
preservados os seus recursos naturais", vêm retrabalhando 

no Projeto Calha Norte. 

Por outro lado, há uma fortíssima neocolonização formada 
por exploradores de terra e garimpeiros. Estas atividades, na 
teoria, consideradas ilegaisecontráriasaosdireitos indígenas, 
sáo, na verdade, apoiadas por poderoso lobbyno Congresso 
Nacional. 

VIOLAÇÃO DE DIREITOS 

Setores militares são con traa demarcaçãodasterras indígenas 
que estão situadas em fronteiras, como, por exemplo, as dos 

Yanomami. Este mesmo lobby, no Congresso Nacional, 
trabalha intensamente contra a demarcação de terras 

indígenas, que, segundo a Constituição Brasi leira, já deveriam 
estar regularizadas em outubro de 1993. 

Enquanto isso, os índios Yanomami perdem suas vidas, 

como no recente massacre. Outros índios de diversas 
regiões do país são violados nos seus direitos, ficando sem 
acesso à saúde, à educação e ao trabalho. 
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O presidente Itamar Franco convocou o Conselho de 
Defesa Nacional, embora não esclarecendo as razões. No 
entanto, elas estão claras: vê-se a situação político- 
econômica fracassada, desmoralizada. E, pior, a revisão 
constitucional, objetivando atender a interesses econômicos 

e mais uma vez descontemplando os Povos Indígenas. 

CRIMES E IMPUNIDADE 

Nos últimos anos, a impunidade tem sido a tônica que 
prevalece no atual quadro indígena: o massacre dos índios 
Tukuna em 1984, o assassinato do grande líder Marcai 
Tupã-y, os assassinatos de Simão Bororó, Ângelo Kretã, 
Ilibes Menino, as violências contra os Pataxó, Maxacali, 
Krenak, Xacriabá, Kapinawá, Kaigang, Guarani, Xucuru- 
Kariri, Potiguara, Pankararu, Tremembé, Tapeba e muitas 

outras nações indígenas que esperam justiça. No caso 
Marcai Tupã-y, o assassino foi absolvido. 

As áreas do Alto Rio Negro estão loteadas por empresas 
mineradoras. A maioria das áreas indígenas (520 áreas) 

estão invadidas por madeireiros, latifundiários (de cana, 
gado etc), mineradores. Das 520 áreas, o governo já 
demarcou 170. As outras esperam a boa vontade política e 
recursos que não existem disponíveis para esse fim. 

DENUNCIA AS NAÇÕES UNIDAS 

Nós, mulheres indígenas, junto com nossos filhos, somos as 
mais prejudicadas nesse processo. Junto com outros líderes, 
temos denunciado esse quadro às Nações Unidas, no Grupo 
de Trabalho sobre Populações Indígenas. Ali, trabalhamos 
as especificidades brasileiras econtribuímos para o rascunho 
da Declaração Universal dos Direitos Indígenas. 

Infelizmente, autoridades brasileiras não concordam com o 
tópico que aborda "O Direito dos Povos Indígenas à 
Autodeterminação", porque supõem que constitua uma 
ameaça à soberania nacional. 

Nós, mulheres indígenas, compreendemos que os países do 
Primeiro Mundo que cooperavam com o nosso país, 
procuraram romper a visão paternalista, assistencialista e 
desenvolvimentista para em seguida apoiar os setores que 
sofrem diretamente o impacto da pobreza e miséria. Esse 
apoio deve ser real izado o mais urgente possível e, acima de 

tudo, deve ser efetuado através das organizações não- 
governamentais, que objetivam um trabalho incansável 
para impedir a violação dos direitos indígenas. As 

organizações indígenas devem ser apoiadas urgentemente! 

Há décadas, o Brasil tem sido marcado pelas ações ditatoriais 
dos governos, passando por uma abertura política travestida 
de diálogos e culminando numa "pseudodemocracia" que 
sequer olha para as suas crianças, as flores do país. 

LUTA DAS MULHERES INDÍGENAS 

Nós, mulheres indígenas, sabemos o que é a fome, o que é 
a insegurança e a desesperança dentrodasfamílias. Sabemos 
o que é sair pelos mangues e rios em busca de caranguejos, 

ostras, mariscos... Caminhar horas e horas e retornar com os 
cestos vazios porque os rios, os mangues estão poluídos por 
ações destrutivas realizadas por invasores e apoiadas por 
instituições govemamentais. 

Nós, mulheres indígenas, sabemos o que é abandonar 

nossas terras para poder sobreviver. Tudo isso é indigno! 
Queremos derrubar os muros da violência, da opressão, do 
sofrimento humano, da mentira, do preconceito social e 
racial com nossas consciências e nosso trabalho. 

Nós, mulheres indígenas, exigimos respeito às nossas terras, 
tradições e culturas milenares. Lembramos que, no passado, 
nossas barrigas ajudaram a construir o Brasil e isso deve ser 
respeitado como o filho respeita a mãe. 

Mulheres Indígenas do CRUMIN 
(Grupo Mulher • Educação Indígena) 

LU 

SC 
ó 

MO 
O 

2 o 

V2^/J^^^^/2^/^VA^/Â&^i 
EQUIPE DO CRUMIN Presidente de honra do Centro da Mulher Alagoas 

Tia Severina Quitéria Celestino (Xucuni - Karlrl) 
Presidente 
Eliane Potiguara 

^^. 
1       Paraná 

Belarmina Luiz, Marina Andrade (Guarani e 
VIce-Presitiente Kaigang) 
Wllma Maria dos Santos 

CONSELHO CXD CRUMIN Pará 
Coordenadores de Área Tuíra (Kaiapó) 
(Centro de Profissionalização da Mulher Indígena e Paraiba 
Formação de Lideranças) Prefeita Nancy, Rejane, Maria Vida!, Sônia Alves, Mato Crasso 
Maria Antônia Maria Nilda Faustino, Valda, Severina Faustino, Anaf Kaiowá (Kalowi) 
Maria de Fátima Maria da Glória, Esteia, Judith Soares, Lindacy, 
Maria da Guia Faustino Livramento, Inês, Maria Soares, Joana, Edivaldo, Equipe técnica do Rio 
Djalma Domingues Elza, Antonia (todos sào Potiguara) Cláudia, Moina, Billy, Ruban (voluntários) 

Professor 
Amaro Ouitéria Pankararu. lacirlene Barbosa 



Aqui temos cinco perguntas básicas. A partir delas, e pensando 
as próximas páginas, vamos descobrindo: 

mm 
• Quem somos? 
• O que queremos? 
• E qual é o nosso futuro? 

Quando olhamos para nós mesmos, devemos analisar duas 

situações históricas: 

a) nosso lado positivo - He- 
rança deixada pelos nos- 
sos avós: nossa cultura, 
nossa terra = História in- 
dígena e luta pelos nossos 
direitos 

b) nosso lado negativo - He- 
rança deixada pelos nos- 
sos dominadores (os inva- 
sores): paternalismo e dis- 
túrbios psicológicos, físi- 
cos, emocionais e morais 
= História do invasor. 

O QUE TEM SIDO POSITIVO PARA NÓS? 

• Nossas terras 
• Nossas História e lendas 
• Nossa cultura 
• Nossas línguas 
• Nossas danças, pinturas 
• Nossas forças 
• Nossas heranças deixadas por nossos avós ,^rK1 A 

. ENFIM... NOSSA RESISTÊNCIA COMO POVO INDÍGENA 
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O QUE TEM SIDO NEGATIVO PARA NÓS? 

• O paternalismo. 

• Os distúrbios psicológicos, físicos, emocionais e morais. 

• As aldeias indígenas foram invadidas desde a descoberta do 
Brasil por colonizadores que aos índios não tinham respeito. 
Desde lá, trataram os indígenas com paternalismo, não lhes 
deixando caminhar com seus próprios pés. 

• No processo de colonização, os índios eram submetidos à força 
à escravidão e por isso milhares deles morreram. As doenças 
trazidas pelos europeus mataram milhares de indígenas. 

• Na vida cotidiana de uma tribo sempre foi presente o INVASOR 
com seu espírito de dominação, transformando as aldeias num 
clima de insegurança e violência. 

• Na colonização passada e presente nunca se respeitou a palavra 
e decisões tribais. 

• Ao índio brasileiro, e pelo invasor, só lhe foram apresentados o 
ódio, a competição, o racismo, a superioridade dos brancos, o 
mau-caratismo, a morte, o estupro, a violência, o paternalismo, 
o assistencialismo. 

• Os resultados dessa OPRESSÃO COLONIAL, das guerras, da 
repressão, da tortura, da discriminação racial trouxeram muitos 
danos morais aos Povos Indígenas e conseqüentemente 
profundos distúrbios psicológicos. 

• E o pior dano foi a DESINTEGRAÇÃO SOCIAL dos Povos 
Indígenas no seio de seu povo e de sua família. 
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A DESINTEGRAÇÃO SOCIAL TEVE 
COMO CONSEQÜÊNCIAS: 

• Imigraçãoporfaltadepers- 
pectivas 

• Alcoolismo por desânimo 
e desesperança 

• Suicídios por incapacida- 
de social 

• Violências intergrupais por 
incompreensões 

• Distúrbios psicológicos 
(intriga, competição, de- 
pressão, discórdia, men- 
tiras, calúnias, fantasias) 

O QUEÉA HARMONIA VIVIDA ENTRE OS ÍNDIOS? 

É RESPEITAR: 

as palavras e decisões dos velhos, bem como suas histórias 

2 o líder, o cacique 

3 a cultura, as tradições, as artes, as línguas, as histórias, as 
danças 

4 a espiritualidade tribal 

5 a história de origem de vida 

6 os ancestrais 

7 o sentimento de cooperação entre um e outro 
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0 as relações intergrupais e interpessoais 

9     os cemitérios 

1 0 a natureza, a terra, os rios, os lagos, as montanhas, os animais, 
as pedras, o sol, a lua, a chuva etc, 

11   a voz da mulher 

1 2 as crianças e aprender com elas 

I 3 a coragem dos companheiros(as) 

I 4 a sua terra como primeiro elemento cultural de sua vida 

1 5 as boas qualidades (lealdade, pureza, amor) de quem as tem 

1 6 cooperação comunitária 

Você mesmo, leitor, pode 
transformarem infinita essa 
relação de harmonia vivida 
entre os índios, a partir da 
experiência em sua tribo. 

Mas... O invasor não só 
violentou os direitos sa- 
grados dos índios. Trouxe 
os maus costumes e os ví- 
cios. E muitos de nossos 
companheiros(as) os adqui- 
riram. É bem verdade que é 
uma minoria, mas MA- 
LÉFICA e INFLUENTE entre 
os demais. 
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É PRECISO TIRAR ESSA ROUPA DE INVASOR 
ANTES QUE MORRAM NOSSAS TRADIÇÕES. 
ESSA ROUPA NÃO NOS PERTENCE! 

DEVEMOS TER EM 
MENTE APENAS 
COMBATER: 

• a fome 

• a miséria 

• as doenças 

• as injustiças 

• as invasões de terra etc. 

contra as graves con- 
dições de vida 

RESUMINDO: 

• Combater o inimigo comum 
• A luta deve unir as pessoas 
• A luta deve ter um objetivo único 
• A luta não deve trazer o divisionismo 
• A luta nasceu da dor, da discriminação e da opressão 
• O saldo positivo do sofrimento humano deve ser a unidade 

entre os homens 
• A consciência de quem somos dá lugar ao movimento de 

resistência 

MOVIMENTO INDÍGENA 
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RARA CONSCIENTIZAR NOSSOS GRUPOS DE 

TRABALHO, VAMOS ENUMERAR ALCUNS VÍCIOS 

IMPOSTOS PELO INVASOR, PELO COLONIZADOR 

DE 1500 ATÉ OS DIAS DE HOJE: 

não querer mais plantar e entregar suas terras ao invasor; 

2 se enganar com propostas floridas do invasor (pequeno ou 
grande); 

3 não querer mais dançar ou preservar as tradições; 

4 usar a dança indígena ou outro tipo de manifestação cultural 
como objeto de chantagem para se conseguir algo, posição 
ou poder; 

5 exigir dinheiro para pagamento de um mutirão que iria 
favorecer a comunidade; 

6 não compreender a diferença entre trabalhar para si mesmo 
ou para o coletivo (em regime de mutirão) e trabalhar para o 
invasor (arrendatário, madeireiro, minerador, canavieira etc.) 
em troca de migalhas ou promessas; 

7 não compreender o sentimento de cooperação comunitária: 
união; 

0 entregar-se ao paternalismo e assistencialismo que o 
acostumou a receber as coisas prontas; 

9 não compreender ou não querer compreender a necessidade 
de mudar essa consciência; 

1 0 não compreender que a necessidade de seu vizinho é a 
mesma sua e que unidos podem mudar uma situação; 
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não compreender que só existe um inimigo comum: o que 
nos está matando culturalmente; 

1 2 nãocompreenderovalordaorganizaçãoindígena,aunidade 
de pensamento ou as diferenças de pensamento e que todos 
os aliados precisam ser respeitados; 

1 3 não compreender que é no diálogo, na conversação, que se 
conhece o outro. E aí se acabam as diferenças de opiniões e 
dá lugar ao respeito mútuo entre as pessoas; 

I 4 não compreender que o mau-caratismo, o oportunismo 
convivem diariamente conosco e que não devemos ser 
levados por esses vícios impostos pelo dominador, invasor; 

I 5 não compreender que o mau-caratismo e o oportunismo são 
vícios resultantes do desequilíbrio social em que vive um 
grupo. Não entender que aprende a usar o dinheiro erra- 
damente e que aprende, com o invasor, a dar pequenos 
golpes ou a fazer negociações sujas por detrás dos panos; 

1 D não compreender que não se deve incitar grupos com 
mentiras, intrigas, calúnias ou fantasias de poder para 
conseguir fama ou crédito. Ao contrário, se deve mostrar 
trabalho; 

1 7 não compreender que o racismo provocou em cada um de 
nós um sentimento menor: o complexo de inferioridade. E 
quando estamos em grupos de trabalhos, outro sentimento 
desponta em certos indivíduos: a competição, a inveja; 

1 O não compreender que esse sentimento leva ao divisionismo 
e à destruição da luta e do trabalho; 

1 9 não compreender que o divisionismo é uma tática política 
(empreendida em nível psicológico ou físico) utilizada há 
muitos séculos pelo inimigo. 
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O QUE LEVA À MORTE DE UMA 
CULTURA INDÍGENA? 

• Invasões de terras e conseqüências imediatas e a longo prazo 

• Novas ideologias, paternalismo, assistencialismo 

• Ação induzida pelos grupos de interesses: intrigas, divisionismo, 
individualismo entre os índios 

• Desintegração social, política e econômica da tribo 

É IMPORTANTE PERCEBER QUE: 

3.) Esses tópicos, colocados acima, são RAZÕES usadas pelo 
invasor, pelo colonizador e pelo mau político para justificar 
ações contra os direitos indígenas. Ex.: "Aquela tribo não tem 
mais nada de índio. Vejam como vive." 

b) Esses tópicos também são razões utilizadas por uma gama de 
pessoas para provar que os índios não podem se organizar ou 
que são incapazes de organização. Ex.: "Vejam, odivisionismo, 
a competição entre aqueles índios! Eles já não são mais 
índios." 
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CONCLUSÃO 

E HORA   DE 
MUDAR 

VAMOS MUDAR, PORQUE JÁ SABEMOS: 

Quem somos? 

O que queremos? 

E qual o nosso futuro? 

E mais. 
500 anos não calam a nossa voz 

De toda a História que vivemos durante séculos 
a herança de nossos avós 
é o dote mais lindo e sagrado 
de nossas vidas 

VAMOS SOMENTE REPETIR AS LIÇÕES 
DOS NOSSOS AVÓS: NOSSOS SÁBIOS! 
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A Terra É a Mãe do índio 

Boletim nQ1: 
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PELA DEMARCAÇÃO DAS 
TERRAS INDÍGENAS 

"Nasci no dia 29 de setembro 
Dia de S. Miguel, protetor dos Potiguara 
A minha caminhada é longa 
Faz séculos, já... 
Meu corpo mudou 
Mas meu espírito, apesar de ser o mesmo 
Está cada dia 
Mais jovem e feliz 
E será eternamente feliz 
Quando houver a compreensão 
A união e a doação de si mesmo 
Entre os povos!" 
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