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ENTREVISTA
fNDIO: UM PROBLEMA DO BRANCO?

CARMEM JUNQUEIRA*

PLURAL - O debate recente sobre a auestão do índio partiu do
projeto de emancipaçfo. Mas parece-me que há um projeto anterior muito importante. Acho que se poderia historiar um pouco até a emancipaçfo.
CARMEM - Bem, desde 1970 a gente vem notando uma certa
movimentação no sentido de fazer alterações na legislação que regulamenta a
situação jurídica dos índios na sociedade brasileira. Você sabe que antes do
Estatuto do Índio, esse famoso que existe hoje, nós tínhamos uma legislação
esparsa E quando começaram a fazer os primeiros movimentos que, se não
me engano, foi em 1970, para reunir aquilo num estatuto só, numa lei só, nós
já começamos a ficar preocupados. Foi um processo que começou com
Temistocles Cavalcante, um jurista de nome, sem dúvida, mas, a rigor,
ninguém era consultado além dele. Desde essa época os antropólogos jã
começaram a se movimentar. E foi exatamente por aí, 70, 71, 72, que, no
Paraná, numa reunião da SBPC, que até então só falava de genética, nós
antropólogos resolvemos falar de índios. Era Paulo Duarte, que foi nosso
porta-voz, era Carlos Araújo de Oliveira Neto, era eu. De antropólogos eramos
nós.
PLURAL - E o que se conseguiu de coru:reto nessa reunião da
SBPC?
CARMEM - Conseguimos a formação de uma comissão de
assuntos etnológicos. Bem, o projeto veio, nós fizemos muitas críticas, foi
para aprovação no Legislativo, sofreu inúmeros vetos e surgiu um negócio
pior, eu acho, dp que a legislação anterior. Mas como não era muito aplicado,
nunca se tentou, de forma sistemática, alterar esse Estatuto do lndio. Ele tem
artigos são tenebrosos, como, por exemplo, o 20, que diz em que condições o
governo pode intervir em área indígena e remover grupos de uma hora para
outra Quer dizer, um dos objetivos é a questão de segurança nacional. Então,
são coisas difíceis de manusear. Mas esse é um artigo que tinha de cair fora
totalmente, ele e outras imperfeições. Pela primeira vez aparece de forma
sistemática a menção ao problema da emancipação. Por que voces vejam:
historicamente, acho que nós cinco aqui devemos ser tataranetos de algum
índio que se emancipou, porque diluiu sua vida tribal, foi arrumar um
emprego aqui e alí, resolveu tirar carteira de identidade. De sorte que o índio
nunca teve problema, nenhuma restrição para se emancipar; todos eles são
cidadãos brasileiros, nasceram em solo brasileiro. Basta que tenham 21 anos,
saibam ler e escrever, façam serviço militar etc. Então, veja você, nunca
constituiu nenhum problema. Bem, mas no Estatuto do Indio, esse que foi
aprovado em 1973, já aparece o problema da emancipação. Só que sempre
requerida pelo índio.
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PLURAL -

E com o projeto que se discute agora o que

acontece rã?
CARMEM - O problema sé!io é que, com esse novo projeto, a
Funai poderã emancipar ex-ofício. Então, a emancipação poderã ser usada
como um instrumento de coaçao, um instrumento disciplinador. Depois, hã a
idéia, também bastante confusa, de que a maioria da populaçao de uma
comunidade pode requerer a emancipação dessa comunidade. Agora, o que é
essa 1aaioria? Está num dos artigos dessa regulamentaçao. Por maioria
entende-se (é pena que eu nao tenha aqui o texto) a maioria-daqueles elementos
que são qualificados a pedir a emancipação. Isto quer dizer - nao sou jurista,
mas acho que é assim - que se houver, num grupo de 200 pessoas, três
qualificadas a pedir a emancipação, três pessoas maiores de 21 anos, que
saibam escrever, ler etc., e, delas, duas pedirem, tudo bem. Essas duas pessoas
são maioria no grupo de três. Isso é muito confuso, eu entendi assim. Enflill,
o que acontece é o seguinte: o governo, em lugar de demarcar terra de índio,
de prestar realmente um serviço médico adequado, vai exatamente tentar
alterar um artigo. Porque alterando um artigo, não precisa passar pelo
dois artigos do Estatuto, iria para 01
legislativo. Se ele tentasse alterar
Legislativo. Então, você veja: entre tantos artigos que tem o Estatuto do
lndio, inclusive esse que versa sobre o problema de segurança, que podia ser
atenuado - eliminado, de preferência-, ele vai pegar exatamente aquele mais
esquisito, que é o que versa sobre emancipação.
PLURAL - Esquisito por que?
CARMEM - Porque vocês sabem que na Constituição de 67 as
terras ocupadas milenarmente pelos índios passam a ser terras de propriedade
da União e os índios com usufruto perpétuo. Bem, eu pergunto: por que o
índio tem usufruto perpétuo. E por que ele tem uma cultura diferente? É por
que fala uma língua diferente? Não. Porque senão, polonês, alemão, japonês,
estariam todos aí requerendo usutruto de terras da União. U índio tem essa
prerrogativa, digamos, legal, exatamente por ele ser tutelado. Nesse sentido, se
ele perde essa condição de ser protegido por uma legislação especial, ele deve
necessariamente perder esse direito de usar a terra. Diz o ministro: Não, mas
nós não vamos fazer isso. Bem, o seu Rangel Reis em março cai fora e virá
outro que talvez não tenha a mesma disposição, porque fica claro que não
existe nenhum instrumento legal que obrigue a União a ceder suas~ terras para
uma etnia Bem, essa é mais ou menos a história da emancipação. E realmente
um jogo: que no meu entender é marcado, é jogo que começa a ser
movimentado um pouquinho depois do milagre brasileiro.
PLURAL - Qual a relação com o milagre brasileiro?
CARMEM - Porque se a gente tem como marco 68 para o milagre
basileiro, você vê que em 70 vem à tona o problema do índio. O modelo de
ocupação econômica da Amazônia, que inclui não só a implantação da
agro-indústria, mas também o problema dos incentivos fiscais da SUDAM
favorecendo os grandes empreendimentos, o problema do desflorestarnento,
o problema da mineração, da Transamazônica Entao, tudo isso é
sub-produto, ou é o próprio milagre brasileiro e vocês vejam que em seguida
vem o problema do índio. Preocupação com os índio? Dificilmente. Deve ser
preocupação em limpar as terras dós índios. Alguém poderia perguntar: Bem,
mas sempre limparam. Sempre limparam e com muito escândalo, porque a
opinião pública sempre se movimentou. Em 1908, início do século em geral,
começou a haver atritos com a construção da estrada de ferro Noroeste, essa
que vai aqui pra Bauru. Começaram a matar índio. A opinião pública, a
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imprensa aqui em São Paulo fez tanto protesto, fez uma frente única, que
acabou sendo criado o Serviço de Proteção ao lndio, o SPI. De sorte que
problema com índio sempre encontrou alguma vozinha, que é a voz, eu acho,
de alguns idealistasque ainda acreditam que wna sociedade deva ter o direito
- mesmo se difícil de se auto-determinar quando inserida na sociedade maior
- de, pelo menos, sobreviver de acordo com seus costumes. Agora, vocês
sabem, no Brasil é todo mundo muito legalista. Então, com a aprovação deste
decreto no qual se reforma um direito asseguradq pela Constituição, que
índio não precisa mais ter terra, aí vai ser muito difícil da gente contornar o
problema. Até mudar a Constituição Brasileira, os índios desaparecem. Aliás,
eu duvido da constitucionalidade do próprio Estatuto do lndio. Em todas as
Constituições brasileiras é expresso que o índio merece a proteção do Estado.
Isto desde o tempo de colônia, já existiam alvarás que davam proteção do
Estado, estendiam este manto protetor ao índio. De repente, um
decretozinho modifica wn negócio e você cria a figura da emancipação, isto é,
uma comunidade que de uma hora para outra pode se ver privada de sua
terra, pode se ver privada de uma assistência mínima e se vê privada dessa
intermediação protetora que tem sido importante. Porque, de fato, os índios
têm valores, costwnes diferentes, uma perspectiva que, felizmente, não é
capitalista. Eles realmente sao entregues desarmados num contato direto com
a sociedade nacional.
PLURAL - Por sinal, eu queria que você levantasse um problema, que é
o seguinte: no sistema tribal a terra é coletiva. Com a emancipação, a terra
passaria a ser de famílias. Então, haveria a criação da propriedade privada,
com a qual o índio nunca conviveu, wn sistema diferente. Haveria uma
modificação radical na própria mentalidade do índio, que sempre conviveu
com a terra pertencendo a todos. Famílias passariam a ter terras.
CARMEM - O impacto disso sobre uma comunidade é parecido com o
que haveria se decretássemos que a propriedade privada deixaria de existir.
Propriedade privada, pelo menos, dos meios de produção. Seria wna balbúrdia
no Brasil Bem, nessas aldeias há uma balbúrdia no momento em que se
distribuem os lotes. Só que o poder de reação, o poder de contestação dessas
populações, ou de fazer valer seus direitos é muito pequeno. Então, a
população não é informada de que aquela pequena sociedade, às vezes uma
sociedade composta de 50 ou 100 pessoas - não importa o número - é uma
sociedadezinha. Ela se extingue quase como se estivesse esperando ser morta.
Você vai a essas comunidades que estão um pouco mais informadas a respeito
desse decreto e tem a impressão que está vendo um carneiro esperando levar
facada. Elas ficam inertes. Vão a Brasília, são manipuladas pelas autoridades,
querem falar com o Geisel, enflm, têm uma falta de treino nessa nossa
burocracia enorme. Vêm em desespero de causa fazer valer os seus
direitos, não encontram quase nada porque a FUNAI - que deveria estar
fazendo valer esses direitos - estimula ou, se não estimula, aceita essa
proposta do Ministério do Interior. Porque, de fato, se a FUNAI é a tutora
legal das comunidades indígenas ela, na melhor das hipóteses, teria que
romper com o Minist6rio, ser todo mundo deposto, criar um caso nacional e
não aceitar essa emancipação como uma medida benéfica para o índio.
PLURAL - A mim também parece que há uin propósito implícito de
eliminação das lideranças. Por exemplo, o Juruna e outros que lutam seriam
eliminados porque, desaparecendo a tribo, havendo essa fragmentação da
terra entre famílias, cada uma com o seu pedaço, desapareceria até o conceito
de tribo e, consequentemente, as lideranças.
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CARMEM - Eu acho o seguinte: se a gente conseguisse que as
comunidades emancipadas todas ganhassem terras do Incra - o que já coloco
em dúvida, será que a gente conseguiria assentar 100.000 pessoas brasileiras
natas? Acho que não. Porque o Incra, coitadinho, não tem feito um bom
trabalho. Voce veja, pra assentar, às vezes, um punhadinho de colonos é um
Deus nos acuda Tem tanto posseiro pelo Brasil afora que está impossibilitado
de ter um pedacinho de terra, 50 hectares, 100 hectares ...
PLURAL - E cada vez são mais empurrados para as fronteiras.
CARMEM - Exato. cada vez mais empurrados para as fronteiras. Mas,
partindo da hipótese de que se conseguisse dar um pedacinho de terra para cada
família, aí eu não tenho dúvida: haveria essa diluição essa desmobilização da
comunidade, este é o fato mais importante que nós temos. Veja bem :
independente do grupo ser ou não emancipado, as lideranças autênticas já
estão ameaçadas.
É o Daniel Pareci, é o Juruna e são um sem número de outros que são
grandes líderes. Na f crma deles, na forma de entender os problemas deles
Critica-se o Mârio Juruna, mas não tem que se criticar: ele é o líder xavante.
Tem dissidência? Tem dissidência, mas nao importa. Não vamos fazer as
críticas de quem está fora Então, o governo ou o Estado, não sei se alguém
dentro do governo ou o Estado como um todo, estâ temendo essa
movimentação que começou a haver com a criação do CIMI. O CIMI Conselho lndigenista Missionário - começou a ativar, a propiciar, a facilitar, a
dar condições para a realização de assembléias indígenas. Por incrível que
pareça, nessas assembléias começaram a aparecer as lideranças. Mas não só as
lideranças tradicionais, dos grandes velhos, do conselho de velhos.Não, as
lideranças políticas. Voces dizem: socialistas? Não, eu acho que não tem nada
disso. A dicotomia que se coloca para essas populações não é socialismo e
capitalismo. Porque essas populações são anteriores ao capitalismo e segundo
alguns, explícitamente segundo Darei Ribeiro, elas vão sobreviver ao
capitalismo. Portanto, talvez elas colocassem uma oposição entre o privado e
o coletivo, entre uma sociedade que se alimenta das desigualdades e uma que
sobrevive dentro da igualdade. Parece que o medo do governo é que essas
populações sejam manipuladas, que vir~m todos grandes líderes socialistas. A
problemática da propriedade privada não é uma problemática das socíedades
indígenas ainda. A problemática delas é de reter o que têm e não serem
extintas. Talvez depois, quando elas entrarem em contato e vierem a entender
o que é uma sociedade capitalista, possam engrossar as fileiras do próprio
povo brasileiro que é expoliado, como alguns índios já são hoje e possam
realmente tomar uma bandeira de luta para a implantação de uma sociedade
livre, de uma sociedade sem classes. Mas, no momento, a problemática deles é
de sobrevivência e essas lideranças têm tido um papel muito ativo porque
algumas delas jâ conseguiram enxergar que o problema indígena, se encerrado
no limite de um problema de defesa contra o mundo do branco em abstrato, é
uma luta muito estreita, politicamente impotente. Alguns líderes já perceberam que apesar dos primeiros conflitos que vierem a ter às vezes com posseiros, que serão esses posseiros os seus primeiros aliados, como serao os trabalhadores os seus primeiros aliados.
PLURAL - Você diz que essas lideranças já perceberam. Você já
entrevistou essas lideranças?
CARMEM - Eu estive uma vez, em Goiânia, numa reunião com vários
líderes indígenas e tive oportunidade de conversar com mais ou menos uns
dez deles e alguns, principalmente aqui da zona do sul, perceberam com muita
clareza Eles não chegam a explicitar o fenômeno em termos de proletário,
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mas já perceberam que não só não é o posseiro, como o problema deles
também não se encerra na figura do fazendeiro. Eles já alcançaram o
problema em termos de realmente haver uma estrutura fundiária complicada,
estrutura fundiária esta que favore.ce uns em detrimento de outros.
.
PLURAL - Você tocou num problema que me parece muito importante:
Num determinado momento parece que a barreira da ingenuidade foi rompida.
Por exemplo: a comunidade sempre aceitou unânime a liderança dos velhos.
Era uma coisa tácita, intocável, não se discutia. De repente, uma juventude
indígena - o Juruna, por exemplo, começa a despertar para uma série de
problemas e começa a criar conflitos. Não há mais um consenso na tribo, a
tradição começa também a ser discutida. Esse problema me parece muito
importante.
CARMEM - Aí, eu vou dizer uma coisa pra você, varia muito de grupo
para grupo. Yorque, por exemplo, no caso do próprio Mário Juruna dos
xavantes, tem liderança dividida. Aliás, tem um caso, que é um caso recente e
que talvez derrube esse argumento seu, que é válido para algtins grupos, mas
não pra todos. Vocês vejam, nesse problema que houve no Parque Nacional
do Xingu, em que o Aritana, que é o jovem, a nova geração, veio aqui pra São
Paulo, como se fosse quase que pra apaziguar os ânimos, ver a novela, ver que
realmente nao tinha nenhuma cena que culturalmente fosse proibida dentro
da perspectiva deles. No entanto, o pai dele, que é a geraçao dos velhos, o
Canato, é que foi pra, Brasília e, nesse sentido, eu acho que a atitude mais
ingênua foi a do Aritana. Então você veja que varia, não é muito um problema
só de geração. Eu acho que nas cor~~unidades indígenas em que as gerações
dos mais velhos - é claro, eu não estou falando dos líderes indígenas anciãos,
aí já é uma coisa diferente - , conseguiram captar alguns sinais do que seja
essa sociedade, e alguns sinais do que seja o colonizador, eles conseguiram
aliar uma sabedoria antiga a um crescimento político rico, grande ...
PLURAL - A assimilação da malícia, talvez?
CARMEM - Não sei se assimilação da malícia ou crescimento político.
Agora, voce disse uma coisa muita correta. Uma certa ingenuidade cai oor
terra. A ingenuidade baseada num princípio meio maniqueísta, em que você
tem brancos bons, brancos maus, coisas boas, coisas más. Essa atitude que você
chamou de maliciosa, que eu chamaria. crescimento político, é entrar um
pouquinho mais na trama do que significa esse relacionamento com o
colonizador. Mesmo porque precisa muita sutileza - e esse é um problema
que se discute hoje aqui na Universidade: que voe€ passa da proteção para a
dominação sem percerber. Pais fazem isso com filhos, maridos fazem isso com
esposas, tutores fazem isso com seus tutelados, às vezes amigos fazem isso
entre si. O amigo maior, o mais forte, quando percebe passou da proteção
para a dominação.
PLURAL - Eu acho que, dentro desse raciocínio, o índio não assimilou
apenas os nossos defeitos, cachaça e doenças. Assimilou também uma certa
malandragem na convivência, no relacionamento. Assimilou a suspeita no
relacionamento com o branco. A maneira como o Juruna se comporta, por
exemplo. Aquele episódio do gravador eu acho um negócio marcante,. Ele
não gravou por acaso, gravou pra ter um documento e dizer depois: Me
disseram isso. Quando voc2 fala em crescimento político, eu incluo essa
dosagem de pessedismo que há hoje no comportamento dos índios.
CARMEM - Porque você veja: o que acontece é que o índio recebe
muitas promessas - o que não acontece com o povo em geral. Porque o povo
em geral só recebe promessas em época de eleição. Agora, o índio, recebe a todo ,
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instante. U que ele tem alf! Uu o chete do posto, ou o auxiliar de
enfermagem ou o próprio presidente maior do órgão que vai lá e sempre
promessa em cima de promessa Quer dizer: Estã'o invadindo? Vamos tirarp
Não tem remédio? Vamos mandar. E realmente são promessas que em geral
não se concretizam. De sorte que o Mário J uruna foi um fulano que percebeu
que, de fato, tinha um aparelhinho que dava pra registrar. Falta a etapa
seguinte: e)e perceber que o registro não assegura a concretização da
promessa. E o outro passo.
PLURAL - Mas assegura a denúncia, pelo menos.
CARMEM - Mas dizem que nao tem validade em tribWlal, não é? Mas,
enfim, pelos menos, eu acho que desmascarou uma série1de coisas, inclusive
uma série de equívocos com relação ao índio.O índio não é um ingênuo, tolo,
que simplesmente se deixa explorar de uma forma passiva. Eu acho que
sobreviver quatrocentos anos à colonização e, apesar de tudo isso, ainda ter o
crescimento de comprar um gravador e gravar um papo com o ministro...
PLURAL - Não foi só pelo humanismo que você começou a estudar o
problema d'o índio, não é"! (Jual a importancia do antropólogo af! .
CARMEM - Eu tenho a impressão que cada antropólogo começou a fazer
antropologia por um motivo. Porque os antropólogos são tão diferentes entre
si que a escala é de O a 1O, você tem o zero e tem o dez. Eu comecei a fazer
antropologia porque ficava implicada com esse pr.oblema de se poder
constituir uma sociedade a partir de outras .matrizes e conseguir sobreviver
séculos, com todas as mutilações, mas sobreviver dentro do universo
capitalista Foi esse começo, a primeira cogitação acho que foi essa Além
disso, havia uma coisa que me preocupava muito, apesar de não ser motivo
para ter estudado antroplogia. Era o problema da tradição cultural. A tradição
tem razões que a própria revolução desconhece. A libertação tem caminhos
diferentes. Apenas acenando com a alimentação, às vezes não é o caminho da
monges budistas mostraram isso. No momento em que voce
libertação. Os
faz a imolação, você mostra que certos problemas ideológicos, às vezes, são
mais importantes que outros problemas que nós vivenciamos todos os dias.
Entao, a perspectiva histórica que nós temos, par.a se tornar de fato
eficaz e mobilizadora, precisa se deixar permear, em vários setores, por certas
especificidades culturais, senão ela fica sem nexo.
PLURAL - São as tais condições dadas.
CARMEM - Exatamente. O Darcy Ribeiro teve uma imagem tão feliz, e
tão discutível também, numa dessas reunioes da SBPC. Ele estava falando a
respeito de teoria, mas a gente pode pensar em termos do que estamos
abordando. A teoria é realmente fundamental, é a estrutura Do mesmo jeito
que o esqueleto é também a estrutura do ser humano. Mas nenhum ooivo
anda com a radiografia da noiva no bolso. Você anda com a fotografia. A
fotografia é a carinha bonitinha de cada um de nós. Claro que o que vale é
aquela ossada horrosa que fica depois. Mas ninguém se casa com uma ossada,
apesar da ossada ser o fundamental. Então, em termos de uma proposta de
libertaçao, de uma visão histórica, eu acho que isso tem que ser filtrado,
mediatizado por muitos requintes culturais, às vezes, para atingir uma
população rural, para atingir uma população indígena · A rigor, a minha
preocupação com os índios é grande, mas a minha preocupação com a
humanidade é maior. Não sei se isso é absti:ato da minha parte, mas eu acho
que isso a gente aprende.
PLURAL - E a importância política desse seu trabalho, como é que
fica? Porque do jeito que você fala, fica parecendo um humanismo. Tem uma
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outra coisa aí? Qual a importância de manter essa sociedade indígena dentro
da sociedade capitalista quando até teoricamente isto não combina?
CARMEM - Há algumas razões, algumas voct vai dizer que são mais
tolas, outras menos tolas. Eu acho que nós, em mil anos, talvez em
novecentos como diz o Mao - consigamos exercitar uma relação igualitária
socialmente, E eu acho que essa sociedade, com uma simplicidade tecnológica
muito grande, com populações menores, com todas essas variáveis, exibem
para nós uma relação social que nós - dizem os otimista, em novecentos anos;
os pessimistas, em mil anos - talvez estejamos exercitando. Então nós temos,
não que aprender, porque a sociedade do futuro não vai ser nem
aperfeiçoamento do capitalismo e nem uma réplica desenvolvida do tribal.
Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante a gente compreender o que
significa o coletivo, o que significa o igualitário, o que significa exigir de cada
um apenas de acordo com aquilo que ele pode dar, ao mesmo tempo sabendo
que ele tem direitos a receber o que precisar. Na minha opinião isso talvez
fosse uma razão que poderia alimentar a curiosidade inclusive teórica das
pessoas. Depois, eu me dedico não só a populações indígenas e, mais
proximamente, a populações tribalizadas, que tem uma cultura muito
diferenciada da 11ossa Interessa-me muito o crescimento político dessas
populações - das populações indígenas filtradas pela sua cultura. Mas me
interessa também o crescimento político das populações rurais. Tenho muito
interesse também pelas comunidades rurais da nossa sociedade, mesmo que
não tenham diferenciação. Agora, profissionahnente,, voce acaba se
especializando e eu me especializei inclusive em índio tribalizado. A
preocupação de acompanhar o crescimento político é que é importante e,
fmalmente, eu vou dizer uma coisa pra você: tenho a impressão que pra gente
dar uma melhorada na nossa própria sociedade, precisamos aprender a
conviver com o diferente. E a sociedade brasileira está longe de conseguir isso.
Acho que a gente podia até fazer umas coordenadas. Quanto maior o autoritarismo, maior a aspiração de se ter as coisas homogêneas. Um exemplo claro,
límpido disto é a ordem unida Voe€ tocou a corneta, virou metade pra lá,
metade pra cá, é a confusão. Se a gente for seguindo nessas coordenadas, a
gente vai ver que há um ponto em que uma sociedade, se constituindo talvez
em bases diferentes de produção, pode assimilar, conviver e permitir o
desenvolvimento da variedade dentro dela Mas não uma variedade idealista,
em que eu sou isso você' é aquilo. Não. A partir de uma matriz, centrada nas
verdadeiras necessidades concretas da população. Porque eu acho que é um
desafio muito grande para o Brasil, mesmo enquanto ainda país capitalista, se
forçar à aceitação do diferente. É por isso que eu, embora não esteja envolvida
em moVlmento de negro, e1n 1novimento teminista, em movimento de
homossexual, movimento disso ou daquilo, acho importante de fato forçar
essa sociedade a se estruturar, aceitar a diferença
Felizmente nós conseguimos superar um relacionamento puramente animal em que se eu tenho raiva de você , te dou uma dentada. Nós temos a mediação política , o diálogo. Só esgotado isso é que você corta a cabeça. Vamos
tentar fazer a sociedade brasileira conviver com esses princípios um pouco democráticos.
PLURAL - Nesta revista a gente vai enfocar justamente esse problema dos movimentos paralelos que estão ocorrendo, como você queira chamar
isso daí. Você acabou de nomear alguns : o homossexualismo , o feminismo, a
convivência com o diferente. Dentro disso, parece que existe uma coisa
comum. E teria uma especificidade, no caso do índio? Como se caracterizaria
esse específico? Pelo problema ético?
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CARMEM - O do índio , inclusive, eu acho que é um problema mais sério ainda, onde você tem que realmente insistir mais. Porque veja: são povos
diferentes. Se nós tivés.5emos um oceano separando nós dos índios, nós
estaríamos fazendo colonialismo "~out court". É o que os ingleses, os europeus de modo geral fizeram na Africa. Mas nós não temos oceanos, nós
temos rios. Temos os rios Juruema, temos o rio Aripuanã, temos o rio
Xingu nos separando desses povos que nós dominamos. Nós fizemos a
nossa independência, que era a independência do descobridor, englobamos
essas populações dentro dos limites territoriais nossos, submetemos esses
povos ao nosso Estado e, mais ainda, os submetemos, quando eles se
desgarram de seus grupos, à exploração de classe também. Então, você veja:
não só é um problema de que o índio virá a ser ou já é explorado realmente
por ser assalariado. A isso acho que se sobrepõe ainda o fato da gente estar
fazendo isso explorando um povo, com matrizes diferentes das nossas.
Alguém diria: Bem, então você está pregando a auto-determinação desses
povos. Eu acho que a História não vai pra trás, ela vai pra frente , não vejo
viabilidade de você ter o grupo xavante amanhã fundando a sociedade
democrática, a sociedade federal, a sociedade não sei o que xavante, a
república democrática, a comuna não sei que xavante. I~so eu acho que é
ilusório. Daqui pra frente eu acho que es.5e convívio comes.5adiferença tem
que incorporar inclusive o seguinte: tem povos que têm o direito de ser. É
claro que se nós tomamos o regime capitalista, sao postos limites maiores à
determinação desses povos. Eu acho que se amanha os limites forem
socialistas, serão limites maiores. Se amanhã nós alcançarmos uma sociedade
realmente livre, serão limites maiores ainda, se é que haverá necessidade de
limites. Nesse momento então não se terá necessidade nem de limites
nacionais, quanto mais étnicos.
PLURAL - Você vê que a manutenção da terra, a posse da terra, não a
propriedade, o usufruto da terra, não resolve o problema dos índios. Porque
dentro das próprias reservas, como você já contou, existe uma exploração da
mão de obra, e além de tudo, uma descaracterização do índio em termos de
linguagem, daquele índio que aprende metade da língua dele, metade do portugês. Ele tem inclusive, problema de comunicação. Qual é a solução para esse tipo de coisa dentro desse regime que a gente vive, dentro do sistema que a
gente vive, dentro do sistema que a gente vive? Por exemplo, o Apoena Meireles propõe a integração econômica do índio. Essa moça Araci Lopes da Silva,
nega isso. Ela diz que é preciso manter o índio dentro do modo de produçao
dele. Como você se coloca?
CARMEM - Se a gente pudesse fazer Ais a respeito do índio, Ais
benétlcos.. .Só a terra, em abstrato, é complicado mesmo. Primeiro precisaria
ser assegurado a essas populações terras em dimensões que permitissem aos
índios aplicarem suas técnicas tradicionais e elas se manterem eficientes. Isto
é, você precisaria então ter onze Parques Nacional do Xingu. O Parque
Nacional do Xingu tem vinte e poucos mil quilômetros quadrados. Então ,
claro, se pra cada grupo você mantém vinte e tantos mil quilômetros
quadrados, você pode imaginar abstratamente que essas populações têm
condições de reproduzir seu moao ae pruaução autônomo. Isso,
teoricamente. Porque esses parques nacionais têm que conviver com as
BR-080, com as Transamazônicas, etc. E têm que conviver mais ainda: com
uma estrutura fundiária que vai empurrar gente alí pra dentro. Se não
emçurra hoje, empurra daqui a dez anos, vint~ anos, cinquenta anos.
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PLl}RAL - ~í ~contece o confronto que aconteceu com o problema
dos posse1ros e dos ind1os. Eles também são pessoas que foram desapropriadas.
também não têm um lugar pra ficar e nesse ponto é que eu acho dit1cil
entender. Porque você diz que o Estado deve dar proteção ao índio, quando,
na verdade, a gente não tem proteção. Na sociedade brasileira o indivíduo não
tem este tipo de proteção. A emancipação do brasileiro, como disse alguém,
não aconteceu ainda.
CARMEM - J óia, essa pergunta. Efetivamente, pode parecer até meio
reacionário a gente ficar privilegiando uma pequena população. E claro que o
mesmo raciocínio valeria para você trabalhar com o problema do negro, da
mulher , etc. Mas não sei se é por força de ter tanto vício didático, eu acho
que contradições menores são resolvidas através da educação. Teve um
asiático que já disse isso. Só para as antagônicas é que você precisa de
revoluçao. Então você vê : tem urna contradição séria entre índio e população
rural. Com relação à manutenção da terra, à briga que os indios fazem para
manter sua terra: se nós conseguirmos que estas populações mantenham sua
organização, sem ingerências fortes de funcionários federais, que eles
consigam manter suas lideranças regulando a vida na aldeia, eu tenho a
impressão de que eles, corno pobres que são, fazem urna demonstração aos
demais de que se você luta e se organiza, mesmo sem grandes alardes, você
consegue um nicho no meio deste sistema capitalista para sobreviver. Isto
como pr.illleira etapa. Eu fico imaginando o que não está ocorrendo com estes
posseiros que foram expulsos, por exemplo, de Nonoai. Eu espero que eles
tenham percebido qual era o símbolo que estava em jogo. Eu espero que as
pessoas que trabalham com zona rural tenham tido oportunidade de permitir
a eles fazer a 'tradução do fenômeno. Eu acho que no momento em que nós \
estamos defendendo a população indígena, nós não só estamos defendendo
um povo que é diferente do nosso mas estamos exibindo didaticamente ou,
pelo menos, tentando fazer com que os índios exibam de urna forma didática, 1
modelos de organização e resistência. Porque, convenhamos: resistir 4 séculos !
E urna grande sabedoria que está aí,. Então, neste sentido, a gente aprende
também e pode transmitir o mínimo daquilo que você falou, da compreensão
desta malícia política. Eu sou antropo1oga, mas antes de ser antropóloga eu
sou cidadã brasileira. Eu acho que como cidadã a gente tem uma série de deveres
que são indeclinãveis. Agora, como cidadã, você também tem um ofício, um-a
profissão, na qual você canaliza parcela destas suas responsabilidades cívicas.
Então, eu porleria estar lutando por urna legislação melhor, que restabelecesse
por tempo de serviço, a garantia no empregopoderia estar trabalhando para
melhorar as condições, etc,etc. Como poderiaestar trabalhando de formas talvez mais fecundas, eventuahnente mais voluntaristas. Não. Estou trabalhando
junto com as populações indígenas.
PLURAL - Eu pergunto isto por um problema prático mesmo.Porque na
realidaae, o cap1tausrno nao vai deixar de avançar. Na realidade, as terras
dadas aos índios vão ser cada vez menores. Eles não vão poder reproduzir o
modo de vida deles. Apoena propõe a integração econôrnica do índio como
urna solução para o problema. Porque, corno ele mesmo aponta, não se pode
conseguir parar, botar um freio nas coisas. Aí é como você falou, a História
vai sempre para fentre. A não ser que aconteça urnacoisa bastante diferente,
bem mais adiante. Como é que fica o problema do índio?
CARMEM - Aí a gente volta àquele ponto. Eu acho que apesar da gente
estai fazendo a detesa do índio, da sociedade, da cornwiidade indígena, de
fato nós estamos tentando construir, abrir espaço dentro da nossa sociedade
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que é a brasileira. Da sociedade maior. Então, neste sentido, porque nós
votamos nas eleições, se sabemos que amanhã o legislativo pode ser limpo
com qualquer Ato Complementar? A gente acredita que, apesar de estannos
dentro de um regime burguês, um regime de classes, a gente pode abrir
espaços. E eu me lembro de umas lições que foram dadas no começo do
século, onde se dizia o seguinte: que a abertura ,d emocrática, ã primeira vista,
parece apenas uma conquista da burguesia. Mas no momento em que abre
espaços políticos para mobilização da classe proletária, dos trabalhadores, ela,
em última análise, beneficia os trabalhadores. Portanto, ela é a própria negação
desta liberdade burguesa que se conquista momentâneamente. Então, a nossa
cunha é abrir espaço para a luta para que possa existir maior liberdade de ser
diferente. E de ser diferente, inclusive, questionando uma forma de
propriedade. Eu não digo que ela é mais importante do que você lutar para
fazer não sei quantos deputados do MDB. Não discuto o valor de cada um, o
p~so e~ecífico de cada um. M~ acontece que no momento em que nós
d1scut1mos o Estatuto do indio, ou discutimos Emancipação, nós
questionamos a imposição de uma propriedade privada do solo.
PLURAL - Acredito que se deva abrir espaço mesmo. Agoraveja bem:
neste espaço você tem que ganhar alguma coisa.Então, por exemplo, no caso da
eleição, você colocou algumas pessoas lá dentro. No caso do índio, no caso do
Estatuto, o espaço para discussão foi aberto mas o que se teve foi até uma
coisa pior do que a inicial. Existe alguma proposta de solução?
CARMEM - Proposta de solução não existe. De fato, você já colocou que
nós não vamos conseguiisolucionar o problema do índio dentro da sociedade
capitallsta. hu acho ditícil mesmo. U que nós podemos ter são certas
atenuantes. Qual é a atenuante? Por exemplo, é se a gente conseguir permitir
que prossiga o índio tendo sobre si este escudo protetor, isto é, que ele não se
dissolva como sociedade; que a gente consiga dizer que o índio tem direito de
plantar maconha porque faz parte dos rituais dele plantar e fumar maconha e ,
portanto, nós não queremos admitir que a polícia federal vá lá torturar índio
porque planta maconha, que foi o que aconteceu no Maranhão. São pequenas
conquistas, tais como de que o índio não quer viver ele com a mulher e os
ftlhos. Ele compreende a vida humana como uma vida em comunidade. Eu
acho que se se conseguir isto, se consegue uma coisa. hntão, você diz: Você
está conseguindo para o índio? Não, você está conseguindo isto para a
sociedade brasileira. Porque estas populações indígenas, embora não abram
mão futuramente de sua etnias respectivas, estão no mesmo vagão, na mesma
perspectiva histórica que é a do capitalismo, que é a delas, tem que ser a delas,
mesmo que venham a reboque. Eu não acredito que a população indígena seja
uma vanguarda histórica nossa, Mas acredito que elas venham sendo puxadas
junto e nesse ser puxadas junto, neste meio tempo, você consegue várias
coisinhas que são importantes de se ter. Porque no dia em que você entender
que índio tem um ritual e que fuma maconha, eventualmente você pode
entender, de repente, que a pessoa nasceu de uma raça, que a pele é diferente,
que é preto, marrom, azul marinho e que tem que ter os mesmos direitos civís
que você tem. São pequenas conquistas. Você diz: burguesas,
pequena-burguesas talvez, de classe média. Pode ser, mas elas estão abrindo
espaço. Não se deve pensar que este deva ser o alimento fundamental da
responsabilidade de um cidadão, eu acho que não. A responsabilidade de um
cidadão vai além de você lutar por esta abertura de espaço .
PLURAL - E esta divergência entre antropólogos e sertanistas? Existe:
de fato? Qual seria?
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CARMEM - No fundo eu acho que em qualquer tipo de atividade huma·
na as pessoas que trabalham um material teórico e as pessoas que estão com a
mão na massa, às vezes têm visões um pouco diversa cto mesmo proo1ema. r.u
acho também que pode haver pequenas diferenças, não só entre o modo de
ver o problema indígena pelos antropólogos e indigenistas, como entre
antropólogos existem também algumas diversidades, pontos de vista às vezes
mais especializados num aspecto da cultura do que em outros. Entre os
indigenistas também existem técnicas diferentes de atração de índios. Enfun,
não se trata, em absoluto, de um grupo homogêneo. Mas, a rigor, não há
divergências. Eu acho que este incidente que ocorreu agora, no qual os
antropólogos foram alvo de algumas críticas bastante severas por parte de um
ou outro indigenista, foram coisas conjunturais, coisas faladas no bojo da
emoção. Porque da minha parte, como antropóloga, acho que nós temos que
conviver muito bem e aprender muito com os indigenistas, com os sertanistas.
Estou entendendo isso como realmente um problema de emoção, de raiva,
que a gente deve realmente deixar de lado. Agora, eu acho que o
fundamental, que já foi compreendido por todos nós, é que quando se tratar
de fazer a defesa da população indígena, essas pequenas divergências são
deixadas de lado e se forma realmente um bloco monolítico. Não sei se, de
fato, o governo recuou quando disse que talvez Geisel não assinasse a
regulamentação da emancipação. Mas, se não recuou, pelo menos parou um
pouco para pensar. E essa parada se deve a essa mobilização que foi feita em
torno de um lema: falsa emancipáção não aceitamos. E conseguimos não só
mobilizar os colegas, profissionais, como a imprensa e uma parcela do povo.
Daqui e de fora também. O número de moções de apoio que vieram para nós
e para o governo diretamente foi enorme. Ultrapassou cem, quase duzentas,
entre cartas, telegramas, etc. Agora, o que isso mostra? Que lições nós
tiramos disso? ~ que nós não podemos, em momento nenhum, baixar a
gliarda. Eu acho que a mobilização, na atual correlação de forças existentes
no país, é a forma mais eficaz de você lutar.

*Antropóloga. Coordenadora do Programa de Estudos Pós-graduados em
Ciências Sociais da PUC~SP.
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

17

