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Série Movimentos Sociais

Por uma nova política indigenista. Uma entrevista com Marcos Terena

Entre os dias 22 e
25 de abril, houve 
a IV Festa 
Nacional do Índio,
na Praia da 
Enseada, em
Bertioga. Trata-se 
do maior evento 
cultural de
confraternização
indígena no Brasil.
Cerca de 500 
representantes de 
10 etnias indígenas
participaram: 
Bororo (MT),
Tapirapé (TO),
Guarani (SP),
Karajá (TO), Javaé
(TO), Rikbaktsa 
(MT), Xavante 
(MT), Yawalapiti 
(MT), Gavião
Kyikatejê (PA) e
Pareci (MT). 

Aproveitamos o 
evento para
entrevistar Marcos 
Terena, um dos 
maiores 
articuladores dos 
direitos indígenas
no Brasil.

por Jutta Schmidt Machado, Sociologia.de 
(realizada em 25 de abril e publicada em 2 de agosto de 2004)

SOCIOLOGIA.DE: Qual é a importância na visão do senhor desse evento hoje
em relação à promoção do diálogo cultural entre os indígenas e os
não-indígenas?

MARCOS TERENA: Esse é uma missão, um trabalho que nós estamos
construindo aqui nesse lugar do Brasil, porque aqui tem um marco histórico, foi
onde aconteceu a primeira resistência indígena contra os invasores portugueses,
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franceses, holandeses: A Confederação dos Tamoios. Além disso, porque o
chefe na época, o cacique chamado Cunhambebe, fez uma aliança com os
fugitivos negros, escravos, dos próprios portugueses para fazer essa resistência,
para proteger as terras do Brasil. Muita gente não conhece essa história,
principalmente as crianças. 500 anos depois, a gente observa que, aqui no
Brasil, nós não temos aonde festejar o intercâmbio entre os nossos povos, entre
as nossas culturas e, ao mesmo tempo, onde celebrar a sabedoria indígena
espiritual em relação ao meio ambiente, em relação à questão do relacionamento
com o grande criador. 

" 500 anos
depois, a 

gente 
observa 

que, aqui 
no Brasil,
nós não
temos 
aonde 

festejar o
intercâmbio

entre os 
nossos
povos"

 

Esse trabalho tem esse sentido. Nós plantamos isso há 4 anos atrás. Agora
achamos que os primeiros sinais estão surtindo efeito. Muitos povos indígenas
acreditaram na promessa do homem branco de ser um "civilizado" - e civilizado
segundo o ponto de vista do homem branco -, mas agora nós estamos
mostrando que a civilização também pertence aos indígenas: em termos de
comida, em termos não só de beleza plástica, da língua, mas também da
relação social com as suas crianças, com os velhos com as mulheres. Assim
vemos as pessoas virem assistir a festa nacional do índio. Percebemos essa
admiração porque são valores do equilíbrio humano que o homem moderno não
consegue estabelecer mais. Então essa é a nossa contribuição para nós
mesmos, como afirmação da nossa diversidade, mas também uma tentativa de
contribuir para que o homem branco aprenda a respeitar esses valores.

SOCIOLOGIA.DE: Qual é, na sua opinião, a mudança que o governo Lula
apresentou? Você acha que o governo Lula produziu efeitos positivos para a
questão indígena brasileira?

MARCOS TERENA: Nós sempre apoiamos as campanhas do Lula para
presidente. Cerca de 90% de todos os votos indígenas, de todo o Brasil foram
dados acreditando nas promessas que ele fez para as lideranças, para as
organizações indígenas. Mas, agora, depois de quase dois anos, nada mudou
em relação às políticas dos governos anteriores; e também houve alguns
retrocessos, para nossa tristeza. O Lula reduziu um território indígena, o que
nunca aconteceu com um governo brasileiro. Também a questão dos
transgênicos, o que nenhum governo neoliberal teve coragem de fazer, ele fez
também.

Para nós, índios, o Lula está comprometendo a história dele também, e está
comprometendo a força do Brasil, que é o meio ambiente, os recursos naturais e
também a sobrevivência dos povos indígenas quando ele não define qual
estratégia ele vai usar para a demarcação dos territórios indígenas, qual a
estratégia que ele vai usar para o aproveitamento, o manejo dos recursos
naturais. O ponto de vista indígena é que a natureza foi feita pelo criador pra
usufruto das pessoas, não pra destruição, mas pra usufruto. Então nós, também
os índios, não aceitamos mais que o homem branco fale por nós, então nós
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queremos estabelecer um diálogo, não mais com o Lula, mas com o governo
brasileiro. E o governo brasileiro significa a relação do governo com os povos
indígenas para gente poder construir tudo isso. Nós percebemos que a trajetória
do Lula está saindo do trilho, da democracia, do respeito étnico, e também do
respeito aos valores humanos e aos valores ambientais. Isso preocupa bastante
a gente. Se nós queremos produzir uma política indigenista para o Brasil, isso
não pode ser mais feito exclusivamente pelos antropólogos, pelos sociólogos,
pelos indigenistas. Nós precisamos da assessoria desse pessoal, mas os
condutores têm que ser, verdadeiramente, os próprios líderes indígenas.

 

"Nós sempre apoiamos as
campanhas do Lula para 
presidente. Cerca de 90%

de todos os votos
indígenas, de todo o
Brasil foram dados

acreditando nas 
promessas que ele fez 

para as lideranças, para as
organizações indígenas"

 

SOCIOLOGIA.DE: Você acha que deveriam ser tomadas mais medidas para o
fomento de lideranças indígenas, seja nas universidades e todas as áreas da
sociedade civil?

MARCOS TERENA: Uma coisa muito importante é que nós não estamos só
esperando o Lula fazer as coisas. Nós não esperamos que o sociólogo Fernando
Henrique Cardoso fizesse as coisas. Nós temos uma trajetória, esse trabalho,
por exemplo, que está sendo feito em Bertioga é um estilo. É uma forma de
apresentar a questão indígena relacionada com a terra. Se não houver a
demarcação das terras das pessoas que estão aqui, como vamos assegurar
esses valores culturais? 
Por outro lado nós questionamos o povo brasileiro, quais são os valores de
direitos humanos que o homem branco pode ensinar para nós, quando ele não
respeita, por exemplo, a diversidade, não respeita o próprio irmão, não sabe
construir a paz, não sabe proteger a água, não sabe proteger a biodiversidade? 
E uma coisa que a gente lamenta é que todos esses valores, que são valores
doados pra uso coletivo são transformados em moedas. E por isso, que nós, os
índios, por exemplo, somos massacrados também, por esse peso financeiro,
monetário, e aí, como nós não temos capacidade de dar o retorno necessário,
somos tratados como preguiçosos, improdutivos, e o mais grave: tratados como
pobres.

SOCIOLOGIA.DE: Há vários projetos como, por exemplo, os ligados ao PPG-7 -
Programa Piloto para a Preservação das Florestas Tropicais do Brasil -, que
promovem a demarcação das terras indígenas pelos próprios indígenas. Você
acha que esses programas, como por exemplo Projeto Integrado de Proteção às
Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal, PPTAL, ajudaram para
diminuir os problemas dos indígenas?

MARCOS TERENA: Esse programa avançou bastante em relação a demarcação
dos territórios indígenas. O problema é que esse programa só atende a
Amazônia, e o Brasil não tem povos indígenas só na Amazônia. A maioria dos
povos indígenas não está na Amazônia. Nós temos aqui no Brasil pelo menos 5
ecossistemas. O próprio Pantanal, que é a minha região - onde está o aqüífero
Guarani, uma das grandes reservas de água potável da terra. Nós não temos, por
exemplo, a oportunidade de ter um plano como o PPG-7 para os povos indígenas
do Pantanal, onde está a segunda maior população indígena do país. Nós não
temos um PPG-7 para os índios do Nordeste, onde o índice de pobreza é muito
grande, inclusive há fome e falta de água. Não temos um PPG-7 para os índios
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do Sul, que são obrigados a plantar soja, porque não tem mais onde buscar
sobrevivência só com o que a natureza oferece. Nós estamos discutindo isso
com um outro programa internacional, que é o GEF, Global Environment Facility.
Mostrando isso para eles, porque é muito fácil para a comunidade internacional
trabalhar só com a Amazônia, já que lá não há que fazer nada, pois a natureza
está intacta. Se nós temos recursos financeiros internacionais, devemos
resgatar, inclusive, as áreas degradadas, recuperar o patrimônio ecológico, que
tá sendo derrubado pelos garimpos, pela urbanização descontrolada, sem
planejamento. Tudo isso afeta os povos indígenas que, às vezes, não têm
oportunidade de se proteger como num meio ambiente tradicional como no da
Amazônia, e nem um projeto como o PPG-7.

 

"Nós não temos um PPG-7
para os índios do

Nordeste, onde o índice
de pobreza é muito

grande, inclusive há fome
e falta de água. Não temos
um PPG-7 para os índios

do Sul, que são obrigados
a plantar soja, porque não

tem mais onde buscar
sobrevivência só com o
que a natureza oferece."

 

SOCIOLOGIA.DE: O senhor gostaria de se posicionar com relação aos
acontecimentos com os Cintas-Largas, em Rondônia?

MARCOS TERENA: Sim. Rondônia é um outro problema do homem branco.
Quando ele procura ajudar os índios, ele não chega antes do problema. Então a
questão dos Cintas-Largas passa a ser um tema principal. Até dez dias atrás, o
tema principal era a demarcação da Raposa Serra do Sol, e o Lula não
demarcou a reserva, e ninguém falou mais nada. Por que? Porque surgiu uma
outra situação, que é o garimpo, a notícia que os índios mataram os garimpeiros,
a notícia de que os índios estão ficando ricos. E então nós, os índios, estamos
monitorando a personalidade do homem branco, quando trata das questões de
violação dos direitos humanos, de violação da questão ambiental. Por isso eu
disse, nós não podemos esperar que o governo possa fazer as coisas.

Na questão dos Cintas-Largas, há pelo menos 4 anos atrás eles estão avisando
"olha, os garimpeiros estão chegando". Só que é um garimpeiro diferente, ele
não é um garimpeiro em busca de ouro, ele busca diamante. E essa fonte de
diamante do Cintas-Largas, que pertence ao Cinta-Larga, é uma das maiores do
mundo, o que desperta, inclusive, os grandes interesses do tráfico internacional
de pedras. E, agora, nós os índios estamos sendo culpados por isso. Não, nós
não somos culpados. Primeiro eu não acredito que os Cintas-Largas mataram 30
garimpeiros, não faz parte da tradição indígena; segundo, porque os índios não
tem o costume de desrespeitar a morte. Que significa isso, houve o confronto e a
pessoa morre: tradicionalmente nós não mutilamos o corpo, porque o corpo não
tem como se defender. Nós não queimamos o morto, porque ele não tem
capacidade de reação. Esse é costume do homem branco selvagem: de mutilar,
de queimar, e por isso eles fazem isso lá no mundo árabe, palestino, judaico,
fazem isso na África, o homem branco faz isso; e nós não temos essa tradição.
E, por outro lado, se existe a riqueza mineral, a Constituição Brasileira fala que a
mineração nas terras indígenas não é proibida, agora o que nós os índios
queremos? .. Se não é proibido, vamos planejar isso, vamos discutir como
vamos dividir essa riqueza. Qual a parte do índio? Qual a parte do garimpeiro?
Qual a parte do Estado? E qual o papel da Polícia Federal? Qual o papel da
FUNAI? E o índio vai ficar rico? Por exemplo, as pessoas dizem "o índio ficou
rico". O índio não ficou rico. Sabe o que aconteceu com o índio, ele virou mais
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um consumidor, ele é mais um comprador de carro, comprador de casa. Ele não
ficou rico, ele vai ficar mais pobre quando o diamante acabar, porque ele vai
perder o patrimônio ecológico, o seu valor sócio-econômico. E quem vai dar o
equilíbrio necessário para ele ser um bom capitalista? Então é isso.

SOCIOLOGIA.DE: Obrigada pela entrevista.

 

 


