
OS DIFERENTES OLHARES SOBRE 1500

Antes dos 500 anos
Para os povos indígenas, o território chamado Brasil lá existia antes dos últimos 500
anos, e os seus seis milhões de habitantes se tornaram, depois da chegada de Cabra,
com a cruz e as armas, um empecilho para o desenvolvimento proposto pelos portugueses

Wilson Pataxó
Liderança pataxó Hã-Hã-Hãe e
membro da Coordenação da

Articulação dos Povos Indígenas
- APOINME NE/MG/ES

m primeiro lugar, tenho
muito a agradecer à As-
sembléia Legislativa por
nos convidar para fazer
parte deste debate. É a

primeira vez que uma Assembléia
faz esse convite para índio partici-
par de um debate com esse tema.
Para nós, esse convite é de extre-
ma importância, porque significa um
respeito ainda a nossa pessoa no
Brasil.

Para os povos indígenas come-
çarem a pensar os 500 anos do Bra-
sil, temos que pensar, em primeiro
lugar, o antes dos 500 anos. Para
nós, esse território chamado Brasil
já existia antes dos últimos 500 anos.
A terra podia não ter o nome Bra-
sil, mas esse território já existia. Nin-
guém constrói um território; nós,
homens, não construímos um terri-
tório. Então, se esse território está
aqui há 500 anos, é porque já exis-
tia antes.

Nesse Brasil antes de 1500, já
havia índios. Aqui só viviam índios,
eram seis milhões de índios, como
já falaram. Esses 6 milhões de índi-
os viviam sem conflito, a vida era
na floresta, com a natureza. Era urna

vida harmoniosa. Os homens senti-
am-se parte do universo, sem apro-
priar-se, jamais, de um pedaço de
terra. A terra era única para todo
mundo, era uma terra sem divisão.
Esse era o Brasil antes de 1500.

No passado, todos tinham seu
lugar, eram possuidores de tudo, não
existia doença, não existiam políti-
cos, não existia presidente da Re-
pública, não existiam governadores,
não existiam vereadores, não exis-
tia ninguém para comandar a nossa
vida. Era esse o mundo em que vi-
víamos. Os índios eram possuido-
res de tudo, menos de anticorpos
para doenças. Não havia armas mor-
tais à base de pólvora e chumbo.

Os homens trouxeram a cruel-
dade, a ganância, o massacre, o ex-
termínio de inúmeros povos, sua
cultura e espiritualidade. Isso já foi
depois de 1500. Pedro Álvares
Cabral e seu pessoal chegaram com
muita fome, trazendo coisas ruins, l
com duas armas: as armas de fogo
e a cruz, para abençoar e recomen-
dar as almas dos nossos antepassa-
dos, o que daria lugar para o de-
senvolvimento do Brasil. Os índios
eram um impedimento do deseri-
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volvirneflt o do Brasil a partir rir'
1500, por causa do seu número.

A civilização c a exploração das
riquezas naturais k)ram 05 fatores
determinantes para o extermínio e
a dizimação do nosso povo. A ex-
ploração da madeira, de mifleri()s.
das riquezas naturais que existiam
nesse território foi o principal fator-
Foi a ganância. Umas das principais
atividades que eles queriam fazei-
aqui era extrair as riquezas naturais
deste Brasil. Como aqui existiam o
índios, então era preciso tirar esse
povo, porque ele era um empate
para o desenvolvimento deste pais.

Naquele livre espaço, habitavam
970 povos diferentes. com uma
população em torno de 6 milhões
de pessoas, que se autodenomina a
em vários povos. Com o passar do
tempo, 498 anos mais tarde, exis-
tem somente 215 povos, falando 180
idiomas diferentes, e há uma popu-
lação reduzida de 360 mil no Bra-
sil. O dia 22 de abril de 1500, para
nós, representa a origem de uma
longa e dolorosa história, em conti-
nuidade da -violação de nossa inte-
gridade física e diversidade
sociocultural. Fntão, é i sso () que
esses 500 anos representam para
nós, o quase total extermínio dos
povos indígenas, que hoje estão sem
riquezas naturais para sobreviver.

Até hoje as terras estão totalmen-
te invadidas. Os pOVOS indígenas
têm hoje 201(1 do território brasileiro
e se encontram com mais de 70%
das terras sem demarcação. Mesmo
aquelas que estão sendo demarcadas
possuem invasores ainda. Isso sig-
nifica para nós que até hoje o sofri-
mento não acabou. O governo bra-
sileiro, para ter um mínimo de res-
peito, deveria, pelo menos, chegar
a 100% da demarc:içao das terras
indígenas.

Esse territ rio quando foi h:ibi-
tado pelo índio, foi retalhado P'
grandes fazendeiros, para usinas de
açúcar, para exploração de territó-
rio. Essa divisão de terras que hoje

há no Brasil não existia. Para isso,
demarcaram pe lileili )s pedaços de
terras, que foram ainda invadidos
para que exterminassem os índios.
Esse era o objetivo ao longo desses
500 anos: exterminar os índios para

Os homens
trouxeram a
crueldade, a
ganância, o
massacre, o

extermínio de
inúmeros povos,

sua cultura e
espiritualidade. Isso
foi depois de 1500.

Cabral e seu
pessoal chegaram
trazendo coisas

ruins

não deixar nenhuma raiz, só deixar
história. Como ha fl05 livros das es-
colas, quando falam que "os índios
eram'. 'os índios viviam, como se
não existissem até hoje no Brasil.

Para nós, os livros das escolas
precisam ser mudados, porque nos
ainda existimo ,,. Somos poucos. So-

mos só 360 mil índios no Brasil. re-
sistindo ao extermínio.

ISses 360 mil índios precisam
de espaço na sociedade brasileira,
precisam ter sua cultura respeitada.
Ao longo (los 500 anos, essa cultu-
ra foi perdendo sua forca. Hoje, 50

algumas comunidades falam sua lín-
gua original. Com os massacres e
as invasões das terras indígenas, os

índios passaram :1 viver com outra
sociedade e, quando retornaram à
sua comunidade, já falavam o por-
tuguês. Deixamos de, 1111r a língua
brasileira, que era a língua do índio
que foi encontrado aqui. A língua
portuguesa quem trouxe foi Pedro
Álvares Cabral.

A historia oficial é incorreta e
tendenciosa e coloca os invasores
como protagonistas únicos e ven-
cedores incontestáveis, colocando
seus personagens na posição dc
heróis de uma versão mitificada e
falsa rio processo histórico.

Eles se sentem heróis: chegaram
aqui, exterminariiii os índios e, ago-
ra, vão comemorar os 500 anos de
descobrimento rir Brasil. N o dia 22
de abril, o que eles vão comemorar
é a matança dos indios, o extermí-
nio ria nossa cultura e o
desmatamnento rio nOSSO ambiente.
Consideram que sào heróis, mas nos
é que somos heróis, porque resisti-
mos e estamos lutando para cons-
truir outros 500 anos.

Para os povos indígenas, essa
(( )memoração significa a continti 1-
riade da violação rir nossos direi-
tos, inviabiliza a constituição de uma
nação multiétnica e legitima a im-
punidade. 'l'omarni s como exemplo
os massacres, assassinatos e outros
delitos, como o caso Ticuna, em 22
de março de 1988. na localidade
conhecida como Capacete. em
Benjamim Constant, no Amazonas;
os assassinatos do líder indígena
\larçal Tupã. em 20 de maio de
1993. no Mato Grosso cio Sul; de

Galclino Jesus rios Santos, queima-
do vivo em Brasília, no dia 19 de
abril 1 997; e de mais •0 líderes indí-
genas, sendo que nenhum riosci-
saclos foi condenado pela justiça.

Afirmamos, também, nossa
contraposiçào às comemorações fes-
tivas do 5 centenário, por enten-
der que elas desrespeitam nossos
antepassados. mortos em defesa de
seus filhos, netos e gerações futu-
ras, e negam nosso chreito à vicia
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cOlTl() POVOS culturalmente diferen-
ciados.

Não iremos festejar o massacre
de milhões que, no passado, foram
vítimas em nome da civilização, da
cidadania ou do desenvolvimento
que destruiu e violou nossas leis.
nossos sistemas de vida, e nos de-
V( )iveu preconceito, discriminação.
excluindo-nos para  periferia das
cidades.

Pretendemos, sim, celebrar as
conquistas dos herois anonunos 'ao
longo dos séculos que a história ofi-
cial nega reconhecer.

Celebraremos, sim. as vitorias
que nos custaram tantas vidas. so-
frimento, porém trouxeram deter
minação e esperança de um inundo

mais humano, de solidariedade e de
humildade.

Celebraremos também o futuro,
como herdeiros ele um passado de
' alo	-.io da vida, de idéias, de
sonh	'ixado por flOSSOS ante-
passau	nesar das desigualdades
e injusL	tamos cientes cia im-
porrãnci,	ontribuir para a con-
so1idaçio	a humanidade livre.
justa e hui	nele índios, negros
e brancos \	com dignidade.

Como lon .i de melhor entender
e refletir sobre todos esses am >.
(«tamn()s planejando eventos locais.
regionais e nacionais sobre o tema.
Oportunidade em que apresentare-
mos nossas propostas e reivindica-
çõcs. E esse o Brasil que queremos.

Nós, povos indígenas, estaremos
protestando contra os 500 anos,
Contra a invasão do Brasil, contra
tudo o que está acontecendo, con-
tra a demarcação de terras, contra a
desigualdade e a discriminação das
pessoas que não têm onde sobrevi-
ver.

Para tenninar, estaremos realizan-
do a Marcha Indígena, no dia li de
abril, quando estarão em Brasília 2
mil índios para protestar no Con-
gresso Nacional contra a forma de
descobrimento do Brasil. Em Salva-
dor, estaremos no dia 1 de abril
COM outros movimentos, protestan-
do. O Estado da Bahia é
antiindígena, não reconhece os ín-
dios da lá. No dia 18, faremos um
ato de resistência no Monte Pascoal,
onde Cabral chegou. O Monte
Pascoal é área de reserva, o símbo-
lo dos festejos dos SUO anos está
em nassas mãos. Em 16 de agosto
cio ano passado retomamos o Mon-
te Pascoal, onde os índios viveram
e vivem.

Vamos comemorar essa vitória,
dentro desses 500 :mos, apesar de
todas as dificuldades, apesar da fal-
ta de consciência e de condições
de sobreviver. Estamos lutando e
resistindo.

No dia 22 de abril será realizado
outro ato público, em Porto Seguro.
em Santa Cruz de Cabrália, onde o
presidente Fernando 1 ienrique e
outros consulados estarão festejan-
do. Estaremos festejando de outra
maneira, reivindicando outros 500
anos. sem violencia, com terra
demarcada. Pediremos o reparo dos
danos causados nesses 500 anos.
pediremos o reparo por muitas vi-
cias indígenas perdidas. Pediremos
ao governo de Portugal que repare
esses danos, e também a todos os
países que mataram esses índios.

Nos dia 13 e 11, os índios mi-
neiros farão um ato público em Mi-
nas Gerais. Todos estão convidados
para nos ajudar a celebrar esses 500
anos de maneira diferente.	1
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