




A visibilidade do
povo indígena depende

e influencia no
andamento da luta.







"Assim o Estado, apesar de suas leis, tem tido uma
dramática, cruel e genocida política em relação aos
índios, mas tem, invariavelmente apresentado um
discurso pluralista, liberal e democrático..."

"Na divergência entre o discurso e
prática, entre o Direito e o Processo,
a vergonha da sociedade dividida e
cruel fica encoberta pela falaciosa
marca da injustiça."



"Em resumo, podemos dizer que, antes de 1988, ser índio era
juridicamente considerado uma condição transitória, que deveria
ser respeitada enquanto durasse, mas que tendia à extin ção, já
que o objetivo da política era a integração do índio à comunhão
nacional. Depois da Constituição de 88, o direito garantido é o de
ser índio e de continuar sendo índio. A maior garantia que o texto
constitucional trouxe para os índios é o direito de continuar
existindo enquanto tais."

Matéria : O mínimo que você precisa saber sobre
direito indigenista.



Ser indígena

O ser indígena não é transitório.
É transe etéreo, é pé e é chão.
Travessia atravessada de arte e visão.
Seu coletivo é coletor e farto de repertório.
Seu existir é sempre mais profundo
Em sua perspectiva interpessoal;
Na palma da mão lhe cabe o mundo
Na natureza está seu quintal.
Em um coração de criança: a aldeia.
Há cultura, há vida em cada veia.
Toda linha no corpo, todo cocar, toda sereia...
De nada terá valido sem a Terra que os permeia.
                                                                          

Marcio Oliveira
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