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QUESTÃO

PANKARARU

E POSSEIROS

DE TACARATU

E PETROLÃNDIA

RELATóRIO DE VIAGEM
(22 e 23 de nov. 89)

I

-

MEMÓRIA

Em 30/10/89, as entidades* reunidas na sede da CPT·NE concordaram com a necessidade de criação de uma Comissão a nível nacio~
nal para acompanhar a questão envolvendo os Índios Pankararu e os posseiros de Tacaratu e Petrolândia. Ficou acertado que a primeira ída da Comissão à área se daria nos dias 22 e 23 de novembro, quando se aprofundaria
as reflexões com representantes dos Índios de um lado, e dos posseiros do
outro, quanto às propostas de solucionamento da questão. A ída da Comissão
à área significaria também, para a Comissão, um melhor conhecimento da situ4ção de ambas as partes.

II - OBSERVAÇÕES

INICIAIS

Antes da data marcada para a Ída da Comissão à área,
um grupo de posseiros derruba uma placa de afirmação de área indígena, que
os índios haviam colocado no local. Com isso, os Índios decidem não mais
participar de nenhum entendimento com os posseiros através da Comissão.
Mas acabam reconsiderando a decisão e aceitando a visita da Comissão à
área. Esta se dá na data marcada, em meio à notícia, não confirmada, do
-·~-·=--deslocamentode .-agente-s--da polícia-~_Federal
à área. -·

III - A

VIAGEM

.
Compuzeram,a Comissão que se deslocou à área: CPT Re
(Aldo e Marluce)· e Nacional (Ivo Poletto)~ CUT Estadual (Paulo Va-lença): Comissão Agrária do PT (Flávio} e CIMI (Saulo e Rosane).

gional

O representante da Executiva Nacional da CUT justifi
cou sua ausência em função de viagem ao exterior, e a representante da CPI/
SP devido a falhas na articulação centralizada na CUT Estadual.

IV - A REUNIÃO

COM OS tNDIOS

saíndo do Polo, nos 'dirigimos primeiramente ao encon
tro dos Pankararu no Brejo-dos-Padres.
Infelizmente, o grupo de índios que·
nos aguardaria o fêz na parte da manhã, de modo que, ao chegarmos à área,
encontramos a comunidade desmobilizada.

*

ver relatório da Reunião de Entidades
ros, em 30/10/89.

sobre a questão

Pankararu

e Possei

/

~,.

Mas rapidamente, na casa do cacique, articulou-";:Je um p~
queno grupo de índios (os primos Cosme e Paulinho da UNI, seus avós, oca~ique, o Pajé e demais lideranças tribais).
Na reunião, os índios comentaram que a comunidade poderia estar melhor articulada para a reunião, mas devido ao incidente da pl~
ca não havia clima para isso, estando a comunidade bastante intranquila e
insegura.
Primeiramente, falou um casal de anciãos que no início
os índios mais velhos foram consentindo com a chegada e permanência de
"brancosII na área. Posteriormente, . os "brancos" foram aumentando de número e os empurrando para os sopés das serras, onde encontram-ae hoje, en~urralados. Indagaram c~mo seria possível que eles, somando 4 mil pessoas,
poderiam viver em apenas 4 mil hectares, já não teriam mais onde construir
as casas e onde botar as roças. Os animais que possuem são criados na corda para não destruirem a plantação.
Paulinho Pankararu comparou a proposta de condicionar
a saída dos posseiros a um reassentamento em condições equivalentes ou melhores, à de um sequestrador que só solta o refém quando suas condições 1
são aceitas. Quanto ao prazo, considerou que o prazo deles, índios, também
está acabando, pois os mais velhos estão morrendo sem· poderem transmitir
para eles os ensinamentos da cultura, o que só seria possível com a recu~
ração da posse da área indígena.
Um dos índios mais velhos colocou compreender a impossi
bilidade da saída imediata dos posseiros, uma vez que eles também precisa~
riam da terra para sobreviver.
Colocou o pajé que, pessoalmente, ele não teria condições de reunir-se com os posseiros, devido às humilhações que teria sofri~
do por parte deles na ocasião da derrubada da placa, mas que autorizaria
os outros ídios a írem à reunião.
V - A REUNIÃO CQ!1_0S POSSEIROS

j.

Saindo da reunião com os índios, fomos à casa de passei
ro Eraldo, que nos levou a percorrer um pouco da área. Nos mostrou um lo-cal plano, denominado "Travessão" em virtude de uma cerca que serviria a
índios e posseir0s. Neste local, os posseiros teriam sido duramente reprimidos pela polícia na época da ditadura. Eraldo observou que atualmente os
índios já estariam "Tomiindo conta do travessão", ou seja, extendendo sua
posse à áquela área.
Eram cerca de 19:00hs quando chegamos à comunidade de
Benquerer, local onde ocorreria a reunião com os posseiros. A confi:nnação
do local e horário da reunião só havia sido feito a poucos instantes, mas
por volta das 19:30hs uma multidão já se formava em frente à Igreja de Ben
querer.
Ante5a multidão fo:nnada em Benquerer-e o uso do carro
de som ensurdecedor, nós questionamos quanto à viabilidade de nossa manifestação, naquelas circunstâncias, sobre um problema tão delicado e complexo. Daquela forma, não havia a menor condição de reflexão sobre a questão com os posseiros.
O representante dos posseiros informou, então, que no
seu entendimento a comissão viria para ouvir a toda a comunidade, e depois dialogar com suas lideranças, e que a presença do carro de som tinha
motivos apenas operacionais.
·
Exclarecidos os equívocos, os representantes da CUT Estadual e CPT Nacional se dirigiram às escadarias da Igreja, juntamente com
as lideranças sindicais de Tacaratu, Petrolândia e outras cidades da Bahia
(pertencentes ao Polo), onde ouviram as manifestações dos posseiros e dep~
is se pronunciaram.

/'

A palavra dos posseiros foi marcada pela emoção. Ao microfone do carro-de-3om, foram unánimes 0m dizer a plenos pulmões que a área não é indígena, que ela lhes tenha sido herdada pelos avós, e que de
lá só sairiam mortos. Não admitiam ter lutado tanto na terra para agora en
tregarem-na aos índios, ficando eles, os posseiros, jogados na rua sem
'
quaisquer direitos.
Após esgotarem-ae as inscrições dos posseiros pela pal~
vra, manifestou-3e
o representante estadual da CUT (Paulo Valença), afirmando a preocupação da entidade com a questão envolvendo trabalhadores e
índios. Indentificou élmbos não como inimigos, mas como vítimas de um mesmo
sistema esp0liativo do qual poucos são beneficiários. Afirmou também quanto ao interesse das forças de direita no acontecimento de um grave conflito no local, e informou quanto a existência de uma Resolução da CUT Nacional, tirada em congresso, que prevê, para o caso de conflitos entre Índios
e pequenos posseiros dentro de área indígena, o reconhecimento dos direitos territoriais dos índios e o reassentamento dos posseiros em condições
justas e dignas.
Manifestou-se então o representante da CPT Nacional
(Ivo Poletto). Dizendo ter ouvido na manifestação dos po~seiros muita paixão, solicitou a estes que colocassem amor nessa paixão, isto é, que proc~
rassem a partir daquele momento compreender o lado dos índios. Colocªou
quanto à matança, de 1.500 para cá, de mais de 6 milhões de índios e solicitou que nos conscientizássemos
de nossa descendência de matadores de Índios. Colocou também que no seu entende~ 8 mil hectares era muito pouco p~
ra um povo indígena, no caso os Pankararu e também para os posseiros, moslrou sua preocupação com a realidade agrária do País, onde milhões de trabalhadores rurais vagam em busca de terra.
Alguns líderes sindicais do lado Baiano do Polo taml?ém
manifestaram. Por fim, compareceu o Ex-advogado do Polo, que informou
ter há poucos instantes recebido a notícia de que os Pankarare de Nova Gl2
ria haviam solicitado uma reunião com entidades.

se

se daria

Às 22: 30hs,
encaminhamo·-nos para o grupo escolar,
a reunião com as lideranças dos posseiros.

onde

Participaram desta reunião cerca de 30 posseiros, os
membros da direção do Polo, representantes das entidades (CPT Nacional,
CUT Estadual, CPT Regional, CIMI Regional e Comissão Agrária PT). Os posseiros manifestaram-se
da seguinte forma:
Um colocou a disposição de negociar uma parte da área,
onde os Índios poderiam se expandir mais para os lados de Tacaratu e Baixa do Lero (onde .só tem fazendeiros e não tem moradas).
oútrêf :colocou· que,_·~.procedendo-.séi a um exame.rde .sançue ,
que--_oe_m:··30.%·_·_s_e:r;-ia1n-.-índio·s:~
e. .que tém mu.it.a ·terra boa pa r a os
dos· latifundiários
(Mundo- Nó'vo e Tacaratu.·).

p·revária.:..ae
Lados

Outro afirmou que, conversando com um índio, este o teria inf©:rrrnado de que estaria havendo um crescimento no número de Índios,
porque a FUNAI "assina brancos como índios" ficando então pouca terra para
eles (Pankararu) o que os faria, então, "avançar prá nós". Afirmou também
que os índios teriam um documento provando que a área seria de 1 légua,
mas não estariam querendo apresentá-lo. O Decreto de homologação da demarcação teria sido feito, então, sem o devido conhecimento da realidade.
Outros posseiros concordaram
to, e que iam trabalhar para desconstituí-lo,
e
rasse de lá, com certeza eles voltariam. Também
,ni;\-·:4x~~-~·-·1?e--dá- a. cerca de 200··a~Ç?S, enquanto que
~-râ~·1á.;.mas em·. Tacara.tu.

que o Decreto seria injusque se a Polícia os reticolocaram que sua preBença
a, ·aJde-ia--·dos índioà não · '

Disse um outro posseiro, acerca do tratamento injusto a
eles dispensado·pelas
autoridades do governo, que certa ocasião um agente
da Polícia Federal teria dito que "úina..::·me.ntira ..-~d~-- um -ftidi:o va.Le por. dez _ _.
verdàdes=·ae·~.uin -põsse.í=r011•

z1
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o representante da CPT Nacional colocou haver, no seu
entender, 3 alternativas para o caso: ou se desfaz o Decreto de homologação.L...J2~e negGcia com os índios uma saíd~ac1fica para outra area em
condiçoes dignas, ou se aguarda a vinda das tropas federais para uma expu!
•d
sao.
A CUT Estadual, por seu representante, completou dizendo que, para ficar, os posseiros precisarão do apoio da sociedade civil ºE
ganizada, mas isso fica quase impossível já que os estudos científicos dizem que a terra é indígena. Então, para que haja possibilidade de qualquer
entendimento seria necessário os posseiros reconhecerem que a área é indígena.
Um dos posseiros, então, indagou onde iriam encontrar
outra terra, e logo em seguida afirmou que, havendo a possibilidade de enL:ontrar 11àrea boa, aqui perto, com água encanada, energia, casas construídas e errigaçãoº, ele aceitaria a proposta de reassentamento.
Eraldo colocou, então, que ao seu ver há uma paixão das
entidades pela questão indígena. Afirmou também que estão dispostos a enfrentar a Polícia Federal e o Exército e a PM; que não ~drnitem serem consi
derados como intrusos, e que os índios não dependeriam da área para sobrevi ve r, porque nunca trabalharam nela. Quan:t~.,a9:~-incidênte- da ~derrúb_~da_--das
placas; a Po1icia :_Feder;~-1 "ví.u : o ·que-.:.s.e passou_ e-: 'liu que- ~l;!i ni.nquém -e s t.ava
azmado!",
·
·
·
·
O representante da CUT Estadual fez a leitura da Resolu
ção Nacional da CUT na qual, em congresso,ficou decidido pelo reassentamen
to, em condições dignas, dos posseiros localizados nas área indigenas. Afirmou novamente que as provas científicas exist~ntes são de que a área é
indígena, e que o reconhecimento disso, pelos posseiros, poderá indicar du
as soluções: ficar, com a concordância dos índios, ou serem reassentados noutra área, de forma justa.
Alguns p0sseiros manifestaram-oe contrariamente à idéia
de, uma vez reconhecido que a área é indígena, de terem que necessitar da
concordância dos Índios para ficar. Que garantias teriam dos índios de que
ficariam em paz? que garantias teriam do governo de que não seriam expulsos, e, no caso de concordarem com o reassentamento, que garantias teriam
de que seriam cumpridas as suas condições?
Indagado pelo-representante do Polo, o representdnte es
tadual da CUT respondeu que, seguindo a orientação Nacional da CUT, se osp0sseir0s se recusarem ao reconhecimento da área indígena, a entidade não
poderá apoiá-los.
O ex-advogado do Polo, Dr. Celso, interveio afirmando
que os posseiros estariam mentindo se reconhecessem a área como indígena.
Estranhou que as entidades estivessem exigindo deles tal reconhecimento. E
que a questã0 Pankararu não pode ser vista da mesma forma que a Yanomami.
Disse ainda que vão tentar desconstituir o Decreto de homologação, e que
se os índios querem o reassentamento dos posseiros, eles é que devem procQ
rar e indicar a área para o reassentamento.
O representante do CIMI fez as seguintes observações: :
Primeiro, no que diz respeito ao CIMI, quanto aq caso Yanimami, a sua exigência f0i pela retirada imediata dos garimpeiros, através do Exército e
Polícia Federal eom o uso da força, o que difere da postura tomada em rela
ção aos Pankararu, que é a de uma solução através do diálogo e da mútua çompreensão. Em segundo, o determinante da luta Pankararu não é o Decreto
de homologação. são pouquíssimos os Decretos de homologação e estes são
sempre fruto, e nunca determinantes das lutas dos povos indígenas. Exemplo
disso é os Pankararé que, não tendo Decreto homologatório ao seu favor, 1
mantém uma postura antagônica aos posseiros vinculados ao Polo. E por últi
mo, que a organização política dos Pankararu é diferente, passa pelas autÕ
ridades tribais e não pelos esquemas políticos que conhecemos no partido,no sindicato, etc.

Os representantes da CPT e CUT concluíram que, diante
do posici~nament0
fechado dos Índios em não abrir mão da terra, e dos posseiros em não serem reassentados e nem reconhecerem que a área é indígena,

seria inviável a reunião entre ambos no dia seguinte. Esta só contribuiria
para aumentar ainda mais o clima de tensão reinante na área.
o Ex~ddvogado do Polo colocou que as posturas dos índi~
os e dos-p0sseiros estariam radicalizadas, indicando a falta de amadurecimento das duas comunidades para uma negociação.
Concluiu-se, também, que apesar de cancelada a reuniao
conjunta da Comissão com índios e posseiros, os trabalhos da Comissão continuariam, continuaria a mediação entre as partes.
V - ~

REUNIÃ0 COM Q§_!NDIOS

Alguns índios colocara~ já ser prevista a posição dos
posseiros na noite anterior. Nova reunião foi feita no terreiro da casa do
cacique. os índios convidaram a Comissão para o mais breve possível retornas à área para urna visita de reconhecimento mais de~orada, e fizeram as
seguintes exigências como condição para o diálogo com os<posseiros:
l - levantamento fundi.ár.i.Q. Os pos sedros teriam. que per
mitir que fosse
feito
o ~ .levantamento·
fundiário .na área, individualmente. ::7'
.
.
,..
2 - paralização de todas as benfeitorias. Que não mais
fossem realizadas benfeitorias na área.
3 - Que os posseiros não mais fisessem transações de
compra e venda da área.
Ficamos de, posteriormente, marcar wna nova visita à
área, e nos retiramos da área indígena.
OBSERVAÇÕES FINAIS
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Retornando a Recife, não houve, infelizmente, possibili
dade de realização de uma reunião de avaliação, pela Comissão·.
-
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