
'Declaração de Bolsonaro é tão
criminosa como o acto criminoso"

Presidente brasileiro reafirma
vontade de legalizar o garimpo em terras
indígenas. Senador Randolfe Rodrigues,
do estado do Amapá, insurge-se contra
afirmações do chefe de Estado

Brasil

Ricardo Cabral Fernandes
O Presidente brasileiro, Jair Bolsona-

ro, garantiu ontem que não se vai dei-
xar dissuadir de "legalizar o garimpo"
em reservas indígenas na Amazónia,

apesar das críticas surgidas por causa
do assassínio de um chefe indígena
por garimpeiros. O presidente brasi-
leiro questionou mesmo se a acção
teria sido levada a cabo por garimpei-

ros: "Não tem nenhum indício forte

que esse índio foi assassinado lá" .

"É intenção minha regulamentar o

garimpo, legalizar o garimpo, é inten-

ção minha, inclusive para índio. Tem

que ter o direito de explorar o garim-
po na tua propriedade", disse Bolso-

naro, conhecido por contar com o

apoio do sector rural brasileiro e por
comparar os indígenas a "animais de

jardim zoológico".
"As declarações de Bolsonaro são tão

criminosas como o acto criminoso",
disse ao PÚBLICO o senador Randolfe

Rodrigues, do Amapá, ressalvando que
"o Governo só não nega que houve



assassinato por haver cadáver".
A situação dos povos indígenas pio-

rou bastante desde que Bolsonaro

chegou ao Palácio do Planalto, mas

agora dá sinais de ter alcançado outro
nível com o assassinato do líder indí-

gena Emyra Wajãpi, de 68 anos, na

quarta-feira passada. O chefe
wajãpi regressava à sua aldeia, depois
de visitar a filha, quando foi intercep-
tado por garimpeiros e esfaqueado,
diz o Conselho das Aldeias Waiãpi-A-
pina. Atirado ao rio, o seu corpo veio
mais tarde a ser descoberto pela
mulher. "Não queremos mais a morte
das nossas lideranças indígenas. Esta-

mos pedindo socorro para as autori-
dades competentes do estado do

Amapá", disse um indígena num
vídeo entretanto divulgado, citado
pelo El País Brasil.

A notícia do assassinato espalhou-
se e os indígenas ficaram em choque,
mas o pânico maior ainda estava por
chegar. Na madrugada de sexta para
sábado, um grupo de 50 garimpeiros,
munidos de armas de grande calibre,
invadiu a aldeia de Marity, no oeste
de Amapá, segundo declarações da
activista da causa indígena Marina
Amapari ao El País Brasil.

Ataques que ecoam na memória
dos wajãpi, pois durante a ditadura
militar muitos foram impunemente
assassinados por garimpeiros e mili-
tares, fosse com balas ou por doen-

ças, como diz em entrevista ao PÚBLI-
CO Susana de Matos Viegas, antropó-
loga do Instituto de Ciências Sociais,
sublinhando que a tribo tinha manti-
do "uma autonomia bastante saudá-
vel do Estado brasileiro" desde mea-
dos dos anos 1990, quando foram
demarcadas as suas terras.

As autoridades foram lentas a res-

ponder aos sucessivos pedidos de
socorro e só no domingo agentes da
Polícia Federal e do Batalhão de Ope-
rações Especiais (BOPE) chegaram ao
território wajãpi, a que se juntou uma
equipa da Fundação Nacional do
índio (Funai).

Este é um dentre vários ataques a
aldeias no território dos wajãpi, onde
vivem 1300 indígenas. As terras são

ricas em ouro e há muito cobiçadas
pelos garimpeiros. Os ataques, as

ameaças e as intimidações (disparos
para o ar durante a noite) contra os

indígenas têm sido tão recorrentes e

a impunidade regra. Os garimpeiros
transformaram a aldeia de Aramirã na
sua base de operações, obrigando os

indígenas a refugiarem-se na aldeia
vizinha de Marity, a 40 minutos a pé.

"É também de ter em conta nesta

situação dos wajãpi o facto de serem

garimpeiros a invadir - Bolsonaro fez

declarações muito explícitas de que
ia deixar entrar a mineração em terras

indígenas, o que cria uma legitimida-
de para que os garimpeiros invadam,
matem e façam aquilo que acharem

por bem", explicou Matos Viegas.
O senador Randolfe Rodrigues

garante que a actuação de Bolsonaro
e do seu Governo vai para lá das pala-
vras, abandonando a população indí-

gena e agindo contra os seus direitos:

"Os wajãpi estão abandonados. O
Governo se nega a dar a eles a segu-

rança necessária, enquanto apoia a
actividade garimpeira". Há indígenas
desiludidos com o Estado que não
aceitam ser expulsos e expropriados
das terras, optando pelo confronto
com os garimpeiros e madeireiros,
mesmo em desvantagem. Foi precisa-
mente isso que membros dos mundu-
rucus fizeram ao caminhar lOOkm

para expulsar madeireiros da Terra
Indígena de Sawré. Avisaram-nos que
não eram bem-vindos e que tinham
três dias para abandonar a zona com
as suas máquinas, e por lá permane-
ceram a vigiar.

"Os mundurucus acham que a cer-
ta altura não tiveram apoio suficiente

dos não índios e fecharam-se em si

próprios. Entraram numa política de
autonomia total, e são de facto grupos
que têm uma capacidade de organi-
zação e defesa muito mais consolida-

da historicamente", explica a investi-

gadora do ICS, comparando-os aos

wajãpi, tribo que "não é guerreira" .

O senador Randolfe Rodrigues
afirmou num vídeo que os wajãbi
foram dissuadidos de declarar guer-
ra aos garimpeiros depois do ataque
à aldeia e assassinato de um dos seus
líderes. No entanto, o político do

Amapá garante que a tribo "está

pronta" para a guerra e "não vai acei-
tar ser exterminada". Na visão de
Susana de Matos Viegas, a possibili-
dade de os wajãpi entrarem emguer-

Há indígenas
desiludidos com o
Estado que não
aceitam ser
expulsos das suas
terras, optando
pelo confronto
cornos
garimpeiros e
madeireiros,
mesmo em
desvantagem
ra é mais remota, porque não têm
armas de fogo e possuem um histo-
rial de procurar soluções de compro-
misso para resolver conflitos. A
tensão continua elevada e os indíge-
nas sentem que o Estado não lhes dá
a protecção contra os garimpeiros e

que apenas podem contar com acti-

vistas, académicos e todos aqueles
que se opõem a Bolsonaro numa
sociedade profundamente dividida.
Os indígenas sabem o que para eles
mudou quando Bolsonaro chegou à

Presidência, garante a investigadora:
"Os indígenas estão conscientes do

perigo que enfrentam e não estão
certamente desprevenidos" .
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"Indígenas sabem que pode ser uma guerra"



A antropóloga, investigadora do
Instituto de Ciências Sociais, é

especialista em estudos
ameríndios e fez pesquisa no
Brasil.

A morte do líder indígena
wajãpi é um sinal de que a
situação dos povos indígenas
no Brasil vai piorar?
É sinal de que se está a

concretizar o pior que podia
acontecer, e é apenas o início.
Foi nomeado um novo

presidente da Funai [Fundação
Nacional do índio] no mês

passado, um elemento da

polícia que chegou a assinar um
relatório contra muitas
lideranças indígenas,
antropólogos e missionários.
Está alinhado com a política
explícita de Bolsonaro que é

genocida. A Funai perdeu 50%
dos recursos no Governo de
Temer e agora perdeu
competências.
Como vê a estratégia de
Bolsonaro face à Amazónia?
Bolsonaro tem dito estar contra
a demarcação de terras — não
estamos a falar de novas, mas
das que já existem — e a favor da
entrada de garimpeiros em
áreas indígenas, o que é

inconstitucional. No fundo, o

que diz é que as áreas até agora
protegidas entram no
mecanismo global de

exploração fundiária. E desde o

princípio que há muito receio
sobre como isso vai ser

implementado. Este assassinato
é um sinal vermelho de que
podemos estar perante as

primeiras concretizações de um

processo gravíssimo para todos
nós. Tem havido ao longo da
história uma grande tensão
entre as organizações
internacionais, que chamam a

atenção para o facto de a

Amazónia ser importante para
todo o mundo, e os governos
mais reaccionários do Brasil, que
consideram isso uma
intervenção em questões
nacionais. É um argumento que
Bolsonaro está a usar para dizer

que ninguém tem de se

pronunciar sobre a Amazónia.
Acha que os indígenas podem
retaliar recorrendo à luta?
Nos anos 1970 viraram-se contra
os garimpeiros por não terem
outra opção, por não terem
apoio do Estado. E houve não só

um massacre por violência
directa, como entrada de

epidemias que mataram imensa

gente. Com a demarcação da
terra em meados dos anos 1990
têm conseguido manter uma
autonomia bastante saudável do
Estado brasileiro. O que se sabe
neste caso é que tentaram
realmente pedir apoio para se
defender e vão fazê-lo de

alguma maneira. Numa guerra
destas, não vale a pena pensar
em quem é que ganha. O que
interessa é que os garimpeiros
são uma força ilegal, não há

como um presidente agir senão
chamando as forças de

segurança para o impedir.
Poderá ser este assassinato
uma provocação para que os
wajãpis declarem guerra e
sejam massacrados?
Historicamente há

comportamentos muitos
diferentes da parte dos grupos
indígenas nas terras baixas da
América do Sul. Ainda agora
houve uma série de notícias
sobre os munducurus, há muito
tempo zangados porque o

Estado os tem desprotegido, de
estarem a agir de forma
autónoma e até guerreira. Não é
o caso dos wajãpis, conhecidos

por tentarem sempre uma

solução que não passe pelo
ataque directo. Desde que
Bolsonaro tomou posse que os

indígenas estão conscientes do
perigo que enfrentam e não
estão certamente
desprevenidos. Muitas das

lideranças com quem falei nos
últimos tempos tentam que o
medo não os paralise, mas
sabem que isto se poder tornar
uma guerra. R.C.F.


