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V - Os Índios nos Estados Unidos 

Jimmie Durham 

Presidente da International Indian Treaty Council, fun
dado em junho de 197 4 e tendo o caráter de "Organiza
ção de Consulta'', na ONU. 

Nada é mais incômodo para a mentalidade americana - e para a mito
logia americana - do que a simples realidade dos índios americanos. Nós 
somos .uma espécie de "doença" embaraçosa na mente da maioria dos ameri
canos. Para os da esquerda, somos uma pequena minoria que faz barulho 
demais a respeito de algo que não se encaixa no plano esquematizado de 
cada grupo esquerdista para problemas de minoria. Para muitos negros ame
ricanos somos uma misteriosa e romântica - odeio dizê-lo - competição. 
Para os trabalhadores brancos somos, geralmente, semi-selvagens pregui
çosos, simplesmente teimosos demais para deixar a reserva e arrumar um 
emprego. Para o governo e as associações, somos um enorm~ espinho para
lelo ao progresso e à economia do país. 

Os jornais e a televisão falam sobre os índios apenas quando há uma 
demonstração ou quando algum é preso; por isso, a maioria dos americanos 
nunca tem uma idéia precisa sobre o que os índios estão protestando. 

Deixe-me dar uma pequena idéia da situação do índio nos Estados 
Unidos nos dias de hoje. Nossa populaçao está reduzida a pouco mais de um 
milhão (bem abaixo de no mínimo 20 milhões de índios antes de Colombo). 
A maioria vive em trezentas e sessenta reservas espalhadas por todos os 
cantos, desde Maine até Flórida e Califórnia. Estas reservas são o restélJlte do 
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que outrora foram fortes nações de índios. Por isso falamos mais de tre
zentas línguas diferentes. 

Nossa educação é, em média, de cinc;o anos nas piores escolas imaginá
veis, dirigidas por missionários religiosos ou pelos gorilas do Bureau of 
Jndian Affairs (Departamento de Assuntos Indígenas). Nessas escolas não 
nos é permitido falar ou aprender nossas próprias línguas, nem nos é en
sinado o inglês adequadamente. Se, como às vezes acontece, crianças índias 
freqüentam uma escola local de brancos a situação não é nada melhor. 
Ne~ escolas somos ridicularizados, e nos ensinam mentiras cruéis sobre 
nossa própria história, que as crianças brancas também aprendem. Somos. 
alienados e nos fazem sentir envergonhados de nós mesmos por sennos 
índio~. "Educação" é uma punição que eles nos infligem. 

O percentual de desemprego dos índios é cerca de 70% e aumenta mais 
ainda nos meses de inverno. Aqueles que têm um emprego fixo são quase 
sempre os que são empregados pelo B.l.A. - como administradores colo
niais. 

Os índios das reservas moram em habitações totalmente inadequadas, às 
vezes com dez ou mesmo vinte pessoas morando em casebres de um ou dois 
cômodos sem nenhuma eletricidade ou saneamento. · 

Os serviços de saúde sao tão precários que a mortalidade infantil é de 
uma em cada três crianças e, em algumas áreas, de três em cinco. A desnu
trição descontrolada faz com que doenças tais como a kwashiokur (uma 
doença causada pela deficiência de proteínas) e o raquitismo (deficiência de 
cálcio) se tornem comuns. A maioria dos índios sofre de T.B. (tuberculose) 

• 
em uma época ou outra de suas vidas. A média de vida para um índio é de 
quarenta e quatro anos (comparado com sessenta e sete anos no resto do 
país). 

No país mais rico do mll;ndo, essas condições trágicas devem ser vistas 
como genocídio deliberado. Sendo o governo o responsável, nós deveríamos 
perguntar quais as soluções. 

No campo da saúde, o governo está reduzindo o número de hospitais e 
clínicas para índios, e fornecendo cada vez menos médicos e pessoal espe
cializado. Ao mesmo tempo ele já esterilizou mais de um quarto de nossas 
mulheres em idade de concepção. De acordo com o senador Abourezk, as 
novas geretrizes federais para a esterilização não fizeram nada para n:iudar 
esta situação. 

Programas sociais tais como fichas para conseguir comida e outros simi
lares estão se tornando cada vez mais restritos. 

No plano da habitação, o governo está apressando o desenvolvimento de 
"habitações em grupo", o que significa güetos instantâneos. Dentro do es
quema de habitações ern grupo quem constrói e possui as casas é a H.U.D. 
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f (empresa habitacional). Freqüentemente famílias de índios têm que ar
rendar seu próprio pedaço de terra para terem preferência sobre as habita
ções de grupo. Se, a partir daí, forem incapazes de pagar o alugu('.l desses 
casebres de plástico pessimamente construídos, são logo despejados, e então 
não têm lugar algum para ir. Se conseguem pagar o alugue!, se vêem 
morando em casas que em dois ou três anos estao piores do que o que eles 
haviam deixado para trâs no seu pequeno pedaço de chão, e com a desvan
tagem ad~cional de estarem numa terra que não lhes pertence. 

·Para solucionar o problema de empregos para os índios o governo ideali
zou um plano para desenvolver o turismo, plano esse que levou reservas 
inteiras à falência. Tal plano fornece pouquíssimos empregos, requer um 
enorme desembolso de capital (que a tribo deve apanhar emprestado com o 
governo!) e, mais que tudo, o turismo é uma in<lústria degradante e aliena
dora para os índios. Ela nos faz sentir como se fôssemos algo como artistas 
de circo. 

Quaisquer planos para o desenvolvimento da nossa própria terra pelo 
nosso próprio povo, tais como projetos agrícolas, são logo vetados pelo 
B.I.A. No entanto, as companhias das minas e energia arrendam a nossa terra 
através do B.l.A. por preços tão baixos que equivalem a roubo. Obtêm 
lucros enormes e destroém a terra ao mesmo tempo. Em muitos casos a 
fam11ia, ou comunidade indígena, às vezes a reserva inteira, nem mesmo sabe 
qual terra foi arrendada a quem. Mas o B.l.A. não tem qualquer direito legal 
de arrendar a terra jâ que ela nos pertence. 

Pode-se perguntar, então, considerando-se todos esses fatos, por que, 
afmal, os índios permanecem na reserva. Na realidade muitas pessoas "não
índias" supõem que somos forçados a ficar i:ia reserva. Já outras pessoas 
supõem também que as reservas são terras que foram "deixadas de lado" 
pelo governo para os índios. 

Consideraremos primeiro porque ficamos nas reservas. Os índios estão 
fortemente vinculados à terra - a uma ârea específica de terra. É parte da 
no~sa cultura, religião, política e sistema econômico. Nossa terra é a terra de 
nossos ancestrais se estendendo no passado por milhares de anos. Os ameri
canos que chegaram aqui tão tarde, vendo a terra primeiramente como 
propriedade, não entendem o que sentimos.pela nossa terra. 

Há, também, a sensação de sermos um povo. Um líder indígena disse 
que a única maneira de sermos humanos - de existirmos - é sermos índios, 
o que para nós significa ser Sioux, Cherokee, ou qualquer que seja nossa 
identidade nacional. É somente na reserva que podemos falar nossas próprias 
línguas e estar com nosso próprio povo. 

É sabido que o governo faz tudo o que pode para nos for'çar a sair das 
reservas. 
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As reservas são uma-parte da terra que lutamos para conservar durante 

as longas guerras de expansão dos Estados Unidos (chamado o assentamento 
do Oeste, pela máquina da propaganda). Atualmente nossas terras das reser
vas não sao nem um por cento da área total dos Estados Unidos, e nós as 
estamos perdendo numa proporção de 45 .000 acres ao ano. Durante a ex
pansão, no entanto, lutamos com os Estados Unidos até uma paralisação 
total, e os forçamos a entrar em negociações de tratados conosco. Por esses 
tratados, que são acordos entre nações, os Estados Unidos reconheceram 
nossos limites territoriais e nossa soberania dentro desses limites. Nossa base 
territorial de acordo com aqueles tratados é cerca de 6% dos Estados 
Unidos. 

Agora analisemos porque não temos mais essa base territorial, e porque 
e como estamos perdendo o restante de nossa terra. Em 1871 os Estados 
Unidos aprovaram um ato do Congresso declarando que não mais assinariam 
tratados com as nações índias, e não mais as considerariam como nações 
soberanas. Embora contraditoriamente, o ato também declarava que os Esta
dos Unidos continuariam a respeitar os tratados já assinados. 

De 1850 em diante, a guerra dos Estados Unidos contra os índios era 
total e implacável, mas não era em prin~ípio uma guerra militar. Naquele 
período a · tática ofici3l dos Estados Unidos era destruir as reservas alimen
tares dos índios, não apenas o búfalo, mas as colheitas, as árvores frutíferas, 
e qualquer outra coisa que pudesse alimentar uma população indígena. Era 
também unia tática oficial para empregar. o~ chamados "germes de guerra". 
Os cobertQ,:-es do exército dados aos índios estavam deliberadamente conta
minados com catapora, mortal para qualquer comunidade índia. 

Lá pelo final de 1870 graças àqueles dois métodos de genocídio nossa 
população se reduziu à um número j ~ais registrado na nossa história. O 
governo e o povo dos Estados Unidos supunham que em muito pouco 
tempo todos os índios teriam desaparecido, e nós éramos chamados os 

. "Americanos em Extinção". Um congressista chegou a sugerir que todos os 
índios vivos fossem colocados numa área cercada até que morressem, e 

. então embalsamados para edificação de futuras gerações americanas. 
De acordo com estatísticas do governo, em 1884 havia apenas 300.000 

índios restan~es no país; estávamos completamente vencidos e desmoraliza
dos. Era uma derrota não muito fácil de· se imaginar; em 200 anos havíamos 
perdido mais de 90% de nossa população, portanto, mais de 90% de nossos 
habilidosos artesãos, no~os historiadores; nossos médicos, nossos líderes, 
numa guerra que nós nem mesmo podíamos ver. Eu fico atônito em pensar 

. que nossos ancestrais que viviam naquela época simplesmente não desistiam: 
sua resistência nunca cessou. · 

• 
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Em 1884, no entanto, o governo aprovou a Lei de Loteamento para os 
índios. O propósito de tal lei foi declarado na época como "a ·civilização do 
índio selvagem". Ela dizia que as nações índias não podiam ter maj.s. posse 
de suas terras em comunidades, mas que, ao invés, a cada índio chefe de 
familia seria dado. um lote de terra como sua propriedade particular. 

Em outras pala,vras, o governo dos Estados Unidos, naquela época e 
atualmente via o capitalismo e a civilização como uma só coisa. A lei era 
ilegal, mas quem iria protestar? Come membros de nações "selvagens" não 
nos .era permitido nos dirigirmos ao Congresso em nosso próprio benefício. 

A Lei de Loteamento nos tirou três-quartos do restante de nossa' base 
territorial, por roubo do Congresso, e assim começou o sistema de reservas. 

Em 1924 um outro Ato do Congresso declarava os índios como sendo 
cidadãos dos Estados Unidos, ato que nós não víamos.nem como honra nem 
como uma declaração legal. Insistíamos em dizer que éramos cidadãos de 
nossas próprias nações. Em 1934, sob o paternalismo de Franklin Roosevelt, 
um novo Ato do Congresso nos permitiu tomar posse de no~a própria terra 
comunitariamente. O Governo do Estado Novo estava até mesmo disposto a 
nos emprestar algum dinheiro para comprarmos de volta um pouco de nossa 
terra roubada. Tínhamos perdido cem milhões de acres apenas alguns anos 
antes, mas é claro que o governo não estava disposto a nos emprestar 
dinheiro para comprar mais que uma pequena parcela. No entanto., havia 
algumas estipulações na lei bastante significativas, que acabaram firmando 
ainda mais o sistema de reservas atual. · 

A Lei de Reorgarnização do Índio {1934), como é chamada, estipulou 
que as "tribos" indígenas {subitamente não mais chamadas de nações) po
deriam ter a posse de suas terras em comunidades e administrar alguns de 
seus próprios assuntos internos se eles se organizassem através do B.l.A., 
"Sistema de governo tribal" imposto. Tal sistema ainda funciona hoje, e é, 
basicamente, modelado de acordo com companhias de negócio. Além de 
ignorar completamente nossos sistemas de governo que tinham dado certo 
por milhares de anos, os novos governos tribais coletivos estavam e estão sob 
o controle completo do B.I.A., o qual pode vetar qualquer decisão que seus 
fantoches tomem. 

O B.I.A. assumiu o poder sobre as reservas indígenas simplesmente por 
decreto. Ele se deçlarou como sendo o "síndico" das terras dos índios, e 
administrador-chefe dos assuntos indígenas. Sob essa curadoria arrenda 
nossas terras para Companhias, investimentos agrícolas e rancheiros brancos. 
Controla nossa vida diária da maneira mais absurda e nos detalhes mais 
. , . 
mcr1ve1s. 

O leitor deve estar sentindo que os índios estão sob muita pressão, mas 
nós ainda estamos no início da história. Vine Deloria disse uma vez que 
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tentar fazer algum trabalho numa reserva indígena é como tentar cozinhar 
uma refeição quando sua casa está em chamas. 

A maioria do povo e das reservas está localizada nos estados do Oeste, 
onde a população branca ainda tem uma mentalidade de fronteira de Oeste 
selvagem. (Cuidadosamente composta pelos grandes negócios e pelos meios 
de comunicação,) Cada um desses estados continuamente· toma parte das 
nossas terras da reserva e seguidamente tentam exercer mais jurisdição judi
cial sobre nós e nos cobrar mais impostos. 

Se vamos a Washington para protestar contra algumas novas atrocidades 
feitas pelo B.I.A., descobrimos que o estado individual no qual estamos 
cativos, cometeu algum novo crime legislativo enquanto estávamos fora. 

Mais ainda, a .repressão é uma ocorrência rotineira· para o índio. Nós 
temos como esquadrão terrorista contra nós, a polícia do B.I.A., o FBI, 
chefes de polícia federais, a polícia estadual, a guarda nacional, e a polícia 
local. E para nós o FBI é uma força militar. Eles patrulham as reservas em 
tanques e helicópteros, vestindo roupas de combate e carregando armas 
automáticas. Durante a ocupação de Wounded Knee em 1973 o FBI tinha 
tantos informantes e agentes secretos quantos nós tínhamos índios. Há duas 
mil leis que afetam os índios a mais que o número de leis que afetam o resto 
da população dos Estados Unidos. 

E é claro, nós temos os novos cowboys, na forma de organizações 
vigilantes que tem laços muito fortes com o Klan, a Sociedade John Birch, e 
outros malucos direitistas. O mais forte deles todos é uma organização na
cional chamada Interstate Congress for Equal Rights and Responsibilities 
(Congresso Interestadual para Direitos e Responsabilidades Iguais). Soa bem, 
não é? Quer dizer que eles querem direitos "iguais" à terra do índio. 

Muito mais séria é a atual administração de Jimmy Carter, que tem se 
mostrado aliado a grandes negócios contra os trabalhadores, as minorias e as 
mulheres. As reservas indígenas agora têm reservas de energia estratégicas -
90% de urânio, 30% de carvão e petróleo , e no mínimo 20% de gás natural, 
sem mencionar ferro , cobre, e outros minerais essenciais. Carter e as compa
nhias de energia estão trabalhando duro para roubar essas reservas (en
quanto, como já foi dito, destruindo nossa terra) e fazer o povo acreditar 
que isso é necessário para a "auto-suficiência americana". J 

O acordo Qe energia de Carter dá ao governo o direito de tomar a terra 
que precisar para a produção de carvão e fornece ao Departamento de 
Energia seu próprio exército permanente no caso de alguém protestar contra 
o roubo . Kennedy, nesse ínterim, introduziu um projeto de lei de reforma 
criminal que acabaria com os direitos judiciais e civis dos índios ao mesmo 
tempo, e cada congressista e senador ambicioso do Oeste luta para con
tribuir com suas idéias para a legislação antiíndios._ Carter, Griffin Bell, e o 
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Senador Henry Jackson (a resposta dos democratas a John Wayne) têm 
encontros secretos sobre como lidar com os índios. 

O Bureau of lndian Aff airs (B.l.A.) tem aumentado seus esforços para 
impor a tribalização que ele próprio inventou, fortalecendo seus fantoches 
na reserva. O governo chama isso de "autodeterminação". 

O esboço que tentei traçar até aqui pode fazer a nossa situação parecer 
sem esperanças, mas o que o governo dos Estados Unidos nunca percebeu é 
que quanto mais sujos forem seus truques, mais os índios se tornarão deter
minados. Considerando o que temos a perder - a nossa existência - não 
temos escolha, mesmo embora essa seja a condição da nossa luta de darmos 
dois passos à frente e um atrás. 

O Movimento Americano do Índio começou em 1968. Seus fundadores 
se haviam encontrado na prisão e passado a maior parte de suas vidas na 
prisão. Em 1969 a primeira demonstração indígena de âmbito nacional teve 
lugar - a ocupaçao e libertação da Ilha Alcatraz. Por volta de 1971 o AIM 
(Movimento Americano do Índio) tornara-se a primeira organizaçao indí
gena de âmbito nacional (à parte daquelas criadas e amparadas pelo go
verno), e começou a ser ouvido nas reservas, nos bairros pobres da cidade, e 
em Waslúngton. Em 1972 o AIM conduziu a passeata Trilha dos Tratados 
Quebrados nos quartéis generais do B.l.A. em Washington, o que resultou na 
ocupação do edifício. 

O AIM apresentou um prospecto bem compreensivo com 20 itens ao 
governo durante a ocupação, mas o governo simplesmente o ignorou. 

Em 1973, o Sioux Oglala da reserva Pine Ridge, sob a liderança do 
AIM, resistiu corajosamente em Wounded Knee. Lá, um pequeno grupo de 
homens, mulheres e crianças índias, armados com alguns rifles de caça e 
pistolas enfrentaram o Exército dos Estados Unidos, a Aeronáutica, FBI, e 
chefes de polícia por 91 dias, sob uma barragem de fogo de armas podero
sas. Índios de todas as nações e reservas vieram para Wounded Knee e 
tiveram o apoio de negros, "chicanos", e milhares de brancos. 

A resposta do governo a esses protestos desesperados tem sido a mais 
severa repressão. O AIM estimou que de 1973 a 1975, mais de 400 pessoas 
foram mortas em Pine Ridge. Prisões em massa foram feitas, e milhares de 
índios têm ,Sido presos sob falsas acusações. Russell Means - o líder do AIM, 
que já foi ferido três vezes, esfaqueado, surrado e preso várias vezes desde 
1973 - disse às Nações Unidas que o plano do governo dos Estados Unidos 
para a total destruição dos índios nunca mudou - apenas as táticas 
mudaram. · 

Ainda assim nós continuamos. Em 197 4, em meio aos julgamentos de 
Wounded Knee, o AIM fundou o Conselho Internacional do Tratado Índio. 
Seu propósito é unir todas as nações e reservas indígenas em uma organi-
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zação de libertação, com um impulso internacional. Desde -1870 cada reserva 
no Oeste havia tido seu próprio conselho de tratados, para lidar com os 
Estados Unidos em questões de tratado. Estes foram combinados com o 
AIM, e até mesmo os ·consellios tribais controlados pelo B.l.A., para 
começar uma unidade verdadeira. 

Nações indígenas individuais têm entrado em contato com as Nações 
Unidas para pedir ajuda desde 1948 e antes disso com a Liga das Nações, 
mas sem uma estratégia clara e organizada. 

O Conselho Nacional dos Tratados tem agora uma posição deliberativa 
com as Nações Unidas e em 1977 organizou uma conferência importante nas 
Nações Unidas em Genebra. Essa foi a primeira vez que a voz do índio foi 
ouvida nas Nações Unidas, e uma resolução foi aprovada clamando por 
direitos internacionais, proteção, e autodeterminação para os índios da 
América do Norte e do Sul. 

O Conselho dos Tratados também trabalha rigorosamente com a 
Comissão das Nações Unidas sobre Direitos Humanos (U.N. Comission on 
Human Rights) e com vários países. 

Enquanto isso, o AIM dirige sete escolas, programas de assistência legal, 
programas de defesa e dos direitos dos prisioneiros, projetos agrícolas, e está 
constantemente trabalhando para organizar e iniciar o povo indígena na 
política. 

O AIM/Conselho dos Tratados é uma organização com origens do povo 
dirigida pelo pov?, portanto ela é capaz de permanecer forte face aos atenta
dos te~roristas, assassinato e prisão contra seus líderes. Tem os. problemas 
costumeiros de qualquer organização política de minoria nesse país, como 
falta de disciplina ocasional e, algumas vezes, falta de esclárecimento polí
tico. 

Como Bill Means disse em 1973, "O AIM está tentando unir as reali
dades do passado com as promessas do amanhã". 

Suas exigências básicas são: 1. a restauração integral dos tratados, in- . 
cluindo assistência tecnológica, educacional e de desenvolvimento; 2. con
trole da terra e dos recursos indígenas por parte dos índios numa base 
territorial definida em tratado; 3. controle político dos nossos próprios as
suntos com direitos internacionais; 4. o fnn do B.I.A. e a criação de lllil 
gabinete para união das Nações Índias. 

Quem se sente ameaçado por essas exigências? Certamente são as pes
~as pobres, não importa de que raça elas sejam; apenas o mundo dos 
negócios. 

O Estado respondeu a essas exigências introduzindo mais de uma dúzia 
de projetos de lei antiíndios no congresso de 1978. A maioria dos projetos 
parecia benigna aos "não-índios" pois eles clamavam, de uma maneira ou 
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outra, por direitos iguais. Por exemplo, um projeto clamava por um fim aos 
direitos especiais de pesca nas costas índias, garantidas por tratados. Nós, em 
troca respondemos com a "Mais Longa Caminhada", que começou em 
Alcatraz na Califórnia e terminou com milhares em Washington. A cami
nhada foi apoiada por sindicatos, organizações de negros e "chicanos", e 
milhões de pessoas através do país. Ru~ll Means, um dos verdadeiros lí
deres indíge~as, foi preso imediatamente após a Caminhada, e mais uma vez 
tentaram assassiná-lo. Hoje ele ainda está na prisão, tentando começar um 
capítulo do AIM por trás das grades e exigindo direitos para os prisioneiros 
índios. 

O povo indígena exigirá sempre o direito de ser um povo indígena numa 
terra indígena. Compreendemos que temos interesses comuns e um destino 
comum ao de todas as pessoas desse continente. Não somos separatistas, ou 
nacionalistas no mau sentido, mas nós recusamos a viver em colõnias que são 
constantemente controladas por Exxon e Mobile. Temos que ser nós 
mesmos, tecendo nossa própria história. 

{Trad. do inglês por 
Rita de Cássia Camara Lerri.)° 
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