
TRECHO DO LIVRO es povos indfgenas e os trabalhadores rurais 
tt m posto em questao, na sua prática, nao só 
o pacto que sustenta o regime político bra

silei ro, mas também o modelo autoritário ~ antide
mocrático que decorre da associa\ao entre o capi
tal e a propriedade fundiária, estabelecida durante 
a Ditadura Militar. 
Os grandes projetos contribuíram decisivamente 
para despertar o demonio da política, adormecido 
na alma dos humilhados e desvalidos da terra, que 
póe em questáo mais do que esses projetos - póe 
em questao o direito de propriedade ( tal como está 
formulado, em fun~o dos interesses do grande ca
pital rentista e especulativo) e as rela\óes do po
der, de que os grandes projetos sao o produto cor
rosivo. 
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No decorrer dos anos 60 abri
ram-se, a partir da nova capital 
do Brasil, dois imensos bra~os 
como a abra~r a Amazonia: as 
rodovias Belém-Brasília e Bra
sília-Cuiabá-Porto Velho-Rio 
Branco. Na aparéncia de um 
aceno amigo, um abra~o trai
~oeiro. Atrás da promessa de 
dias melhores e de juramentos 
de prosperidade futura (" Inte
grar para náo entregar"), a 
amea~a da destrui~o ambien
tal, da desintegra~áo social e 
cultural. 
Outras estradas se seguiram as 
primeiras: a TransamazOnica 
( "Terra sem homens para ho
mens sem terra "), a Perimetral 
Norte, falida. Latifúndios se es
palharam em toda a Amazonia: 
Jari, Volkswagen, Bradesco. 
Minas e garimpos reviraram o 
solo; ríos foram represados pa
ra formar lagos imensos e gerar 
energía elétrica; fábricas polui
doras surgiram na selva. 
O grande capital penetrou nas 
áreas indigenas, cortou as re
servas, lavrou o subsolo, alagou 
aldeias; a cultura tradicional 
dos indios foi ferida, a sua li
berdade ancestral amea~da. O 
Jatifúndio engole as ro~s. mas 
o camponés resiste a expulsáo, 
recusa a proletariza~o. luta 
contra o cativeiro e defende sua 
autonomía. 
Um cordáo de isolamento junta 
as extremidades dos dois imen
sos bra~os: o Projeto Calha 
Norte fecha o cerco. Dentro 
dos grandes projetos que mar
caram o regime autoritário nas
cido em 1964, foram destacados 

• 

O CERCO ESTÁ SE FECHANDO 

. -

R. Haddock Lobo,360 01414 
SAO PAULO - SP 

TELS. 25d 0611 ~58-7070 



Cole~o 
ECOLOGIA Be ECOSOFIA 

Volumes publicados 

ECOLOGIA GERAL - Roger Dajoz 
A ECOLOGIA HUMANA DAS POPULA<;ÓES DA AMAZONIA -
Emilio F. Morán 
O TEMPO URGE - Assembléia mundial de cristiios em prol da 
justifa, da paz e da preservafiiO da natureza - Carl Fri~drich 
von Weizsacker 
COMO FAZER MOVIMENTO ECOLÓGICO E DEFENDER A 
NATUREZA E AS LIBERDADES - Carlos Mine 
UMA CHAMA NA AMAZONIA - Jean-Pierre Leroy 
ECOLOGIA E POLÍTICA MUNDIAL - Héctor R. Leis (Org.) 
A AGONIA DAS FLORESTAS -As conseqüencias da destruiféío 
florestal - Comissao Independente sobre Assuntos 
Humanitários Intemacionais 
O CERCO ESTÁ SE FECHANDO - O impacto do grande capital 
na Amaz6nia - Jean Hébette (Org.) .. 

No prelo 

O SONHO DA TERRA - Thomaz Berry 
O CAMINHO DO SOL - Enrico Turrini 

EDITORA VOZES !901 · 1991 

Urna vida pelo bom livro 

JEAN HÉBE1TE (Org.) 

O CERCO ESTÁ 
SE FECHANDO 

O impacto do grande capital na Amaz6nia 

+ 'IOZES 

Petrópolis 

[§fASE 
Río de Janeiro 

1991 

Q NAEA 
UFPa. 

Belém 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



© 1991, Editora Vozes Ltda. 
Rua Freí Luís, 100 
25689 Petr6polis, RJ 
Brasil 

Os capítulos deste livro foram, inicialmente, escritos para o 
simp6sio Os grandes projetos e seus impactos sobre as 
populafóes ind(genas e camponesas na Amazónia brasileira, 
realizado no quadro do 46º Congresso Internacional de 
Americanistas, em Amsterdam, de 4 a 8 de agosto de 1988. 

Editorafáo: 
Otaviano M. Cunha 

Diagramafáo: 
Daniel Sant' Anna 

ISBN 85.326.0627-X (editora Vozes) 

Este livro foi composto e impresso nas oficinas gráficas da F.dicora Voze; Ltda. 
em setembro de 1991. 

Apresenta~o. 7 
(Jean Hébette) 

SUMÁRIO 

Prefádo: A chegada do estranho, 15 
(José de Souza Martins) 

PARTE 1 - O GRANDE CARAJÁS, 35 
l. OS GRANDES PROJETOS INDUSTRIAIS, 37 
O Programa Grande Carajás - g~nese e evolu~áo, 38 
(Anthony Hall) 
A Eletronorte e os projetos hidrelétricos, 46 
(Silvio Coelho dos Santos e Aneliese Nacke) 
2. O PGC E OS ÍNDIOS, 53 
Os indios da Amaz6nia - um desafio reciproco, 54 
(Lux Boelitz Vida!) 
Projetos hidrelétricos e povos indígenas na Amaz6nia 78 
(Silvio Coelho dos Santos e Aneliese Nacke) ' 
As na~óes indígenas e os projetos econ6micos do Estado - a 
política de ocupa~io do espa~o na Amaz6nia, 89 
(Ant6nio Carlos Magalhaes) 
Xingu, a maior usina hidrelétrica do Brasil - uma amea~a aos 
povos indígenas e o caso Asurini, 114 
(Regina Müller) 
Os povos indígenas da Amaz6nia oriental e o Programa 
Grande Carajás - avalia~áo e perspectivas, 130 
(Iara Ferraz e Maria Elisa Ladeira) 



( 

( 

3. O PGC E O CAMPESINATO, 143 
A crise agrária na Amaz6nia, 144 
(Anthony Hall) 
A for~a da água - para onde, para quem vai?, 163 
(Arlene Kelly Nonnand) 
Expropria~ao e mobiliza~ao - a dupla face da rela~ao entre os 
grandes projetos e a popula~ao camponesa, 176 
(S6nia Magalhaes) 
A luta sindical em resposta as agressóes dos grandes 
projetos, 199 
(Jean Hébette) 
Um projeto expulsa o outro, 215 
(Philippe Hamelin) 
Capitalismo de enclave e consciencia camponesa no 
Bai.xo-Tocantins (Pará), 227 
(Thomas Mitschein, Henrique Miranda e Mariceli Paraense) 

PARTE 11 - O POLONOROESTE, 249 
l. O PROJETO, 251 
O Programa Polonoroeste, 252 
(Betty Mindlin) 
2. O POLONOROESTE E OS ÍNDIOS, 257 
Os indios e o Programa Polonoroeste, 258 
(Betty Mindlin) 
Onde se esconder? - Últimos índios isolados na mata: as 
maiores vítimas, 279 
(Mauro Leonel) 
3. O POLONOROESTE E A COLONIZA<;ÁO CAMPONESA, 287 
Estratégias camponesas de capitaliza~ao do PIC Ouro Preto 
(Rond6nia), 288 
(Philipe Lena) 

PARTE 111-A CAi.HA NORTE, 319 
A seguran~a das fronteiras e o novo indigenismo - formas e 
linhagens do Projeto Calha None, 321 
(Joáo Pacheco de Oliveira Filho) 

APRESENTA~O 

Jean Hé"bette* 

Nao é por acaso que~~ssá9 e repete espontanea
mente nas análises que compoem a presente coletanea. 

No decorrer dos anos 60, abriram-se, pois, a partir da nova 
capital do Brasil, dois imensos bra~os como a abrai;ar a Amaz6-
nia: as rodovias Belém-Brasília e Brasília-Cuiabá-Pono Velho-Rio 
Branco. Na aparencia de um aceno amigo, um abra~o trai~oeiro. 
Atrás da promessa de dias melhores e de juramentos de prospe
ridade futura ('1ntegrar para nao entregar"), a ameai;a da des
truii;ao ambiental, da desintegra~áo social e cultural. 

Outras estradas se seguiram as primeiras: a Transamazoni
ca ("T erra sem homens para homens sem terra"), a Perimetral 
None, falida. Latifúndios se espalharam em toda a Amazonia: 
JARI, VOLKSWAGEM, BRADESCO. Minas e garimpos reviraram 
o solo; rios foram represados para formar lagos imensos e gerar 
energia elétrica; fábricas poluidoras surgiram na selva. 

O grande capital penetrou nas áreas indígenas, conou as 
reservas, lavrou o subsolo, alagou aldeias; a cultura tradicional 
dos índios foi ferida, a sua liberdade ancestral amea~ada. O 
latifúndio engole as ro~as, mas o campones resiste a expulsao, 

* F.conomista, é pesquisador do Núcleo de Altos F.studos Amai.ónicos da 
Universidade Federal do Pará (UFPa). 
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recusa a proletariza~ao, luta contra o cativeiro e defende sua 
autonomía. 

Um cordao de isolamento junta as extremidades dos dois 
imensos bra~os: o Projeto Calha Norte fecha o cerco. 

O simpósio Os grandes projetos e seus impactos sobre as 
populafáes indígenas e camponesas na Am~nia brasileira, reali
zado no quadro do 46° Congresso Internacional de Americanistas 
em Amsterdam (04-08/08/88), evocou as lutas dos povos indí
genas e do campesinato para manter sua liberdade. Dentro dos 
grandes projetos que marcaram o regime autoritário nascido em 
1964, foram destacados o Grande Carajás (com seus projetos 
agropecuários, suas represas hidrelétricas, suas minas, suas 
fábricas), o Programa Polonoroeste (coma abertura de estradas, 
constru~ao de hidrelétricas, projetos de coloniza~áo) e a Calha 
Norte- temas respectivos das tr& partes que compóem esse livro. 

Como excelentemente a caracteriza José de Souza Martins, 
a invasao do Grande Projeto representa para índios e camponeses 
"a chegada do estranho". Do outro que vem sem ter sido desejado, 
convidado, acolhido; que nao se ofereceu a um processo de 
amansamento, mas como estranho se encravou. Nao impune
mente porém: a Amaz6nia nunca se deixou violentar passiva
mente: os portugueses do século XIX o digaml Os povos indígenas 
- os ''nativos" - sabem acolher e irmanar-se quando respeitados 
na sua identidade e autonomía. Os camponeses de Sao Joao do 
Araguaia o reconhecem junto aos Gaviio de Mae Maria! O 
estranho, sim, sai arranhado, ferido na sua pretensiosidade, 
alterado na sua intransigincia. 

Embora nem sempre o percebam com clareza, índios e 
camponeses travam uma luta comum, exercem urna resist~ncia 
solidária ao estranho, com graus diversos de mobiliza~ao e 
organiza~ao. Alguns planejam e preparam sua resist~ncia como 
os Gaviáo, os Parakana, os camponeses do Tocantins-Araguaia. 
Outros explodem e castigam os intrusos como os Urueuwauwau; 
outros ainda se sentem esmagados e procuram onde se esconder, 
como os povos isolados do Polonoroeste. Há, inclusive, os que, 
bem ou mal, sucedem em algum projeto privilegiado de coloni
za~ao como Ouro Preto. Mas a resisténcia é presente em toda a 
Amaz6nia, do Carajás a Calha Norte, passando pelo Polonoroes
te. 

A resisténcia passa por processos diversificados, se desen
volve em rittnos diacr6nicos, assume expressóes diversas e se 
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traduz em representa~io propria a cada grupo. o Asurini se 
refere ao mito de U ajará para se situar frente a represa do Xingu · 
o camponés nordestino discerne, através do Grande Projeto ~ 
besta fera do Apocalipse. • 

OS fNDIOS SOFREM O CERCO RM TODA PAR.TB 

Sil vio Coelho dos Santos e Aneliese Naclce identificam como 
etnocídio a política de integra~ao que desconhece os povos 
indígenas enquanto entidades ética e culturalmente diferen
ciadas; contra essa política lutam lideran~ indígenas e organi
za~óes de apoio. Unidas, elas cohseguiram da Constituinte o 
reconhecimento de direitos fundamentais como o direito a terra 
e a preserva~ao da cultura indígena. Cabe agora, conforme 
escreve Lux Boelitz Vidal, aos 220.000 índios hoje vivendo no 
Brasil e distribuidos em 180 grupos étnicos distintos, transformar 
esses direitos permanentes e constitucionais em realidade. A I 
Assembléia dos povos indÍgenas do Brasil, em 1970, desencadeou 
um processo coletivo que os levou a se "conscientizarem" sobre 
seus direitos e a organizarem suas lideran~as para a luta política. 
Segundo a antropóloga "é um processo extremamente penoso" 
de luta contra um Estado autoritário e um "aparelho indigenista 
totalmente tomado pela Ideologia do Desenvolvimento e Segu
ran~a Nacional". Cita o indio Megaron Matuktire, que referin
do-se a Constitui~io de 1988, declarava: "O branco q~e votou 
que fez essa lei, vai ter que cumprir. Nós vamos cobrar". • 

Para isso, o índio deve superar um processo de subordina
~ªº ~o qual foi submetido a partir do contato como branco e que 
1II1phca, comenta Regina Müller, numa "rela~io de desigualdade 
no que se refere a decisóes e a~óes que dizem respeito a sua 
sobrevivincia". A hipótese da pesquisadora é que essa mesma 
rela~áo poderla se verificar no processo de produ~o de sentidos; 
que a apreensao de fatos tais como a invasáo dos grandes projetos 
pode p~sar pela mesma rela~áo de subordina~io/apropria~o 
de senndos; nesta linha, busca no mito de Uajará e na sua 
tradu~o. "a resposta dos Asurini as noticias de inunda~o de 
suas terras" pela hidrelétrica do Xingu. 

Iara Ferraz e Maria Elisa Ladeira mostram, a partir das lutas 
recentes dos Apinayé e dos Gaviao, como está se dando o processo 
de separa~áo da dependincia e subordiqa~ao dos índios em 
rela~io a sociedade envolvente e aos aparelhos estatais que, a 
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pretexto de ''prote~áo", asfixiam a vida das popula~óes in~ígenas. 
''É paradoxal mencionar a 'prote~áo' a esses povos d1:1°t~ da 
enorme compressáo exercida atu~ente sobre seus. te~tónos ... 
pelo próprio Estado ... empresas mmeradoras, maderrerras, agro
pecuárias ... " Reconstituindo as lutas indígenas em tomo da 
barragem de Tucuruí, Antonio Carl~s Maga._!há~s as sir:ia no 
contexto de "um movimento de desmtegra~ao/mtegra~ao das 
espacialidades" o que rende a conduzir a homogene~za~áo e a 
unifica~áo do '~espa~o herdado" concebi~o como ·~ambiente ... 
socialmente construido ao longo do tempo pelos fnd1os. No caso 
de Tucuruí, as lutas dos Parakaná "tem gerado alguns resultados 
práticos", mas, na convic~áo do autor, é preciso que, dorav~te, 
essa luta se antecipe aos interesses do Estado e a seus proJetos 
de "desintegra~áo/rein tegra~áo das espacialidades". 

Betty Mindlin e Mauro Leonel dedicam seus trabalhos ao 
estudo das repercussóes do Programa Polonoroeste sobre os 
povos indígenas de Mat~ G~osso e Rondo~ia, representando 
cerca de dez mil pessoas d1stnbuídas em dezo1to grupos. Declara 
Mindlin que grandes áreas indígenas ~á ~emarcadas forai:i "in
vadidas - mais da metade - por maderrerros ou companh1as de 
minera~áo, cortadas por estradas, ~u na ~inencia de ~onst;ru~áo 
de hidrelétrica e simplesmente mvad1das por garunperros e 
posseiros". A d~speito da resistencia registrad~ em muitas tribos, 
para a pesquisadora, "o momento, para os indios, é d~ desespero 
e perplexidade". Ao enfocar os pequenos grupos isolados na 
mata Mauro Leonel confirma essa avalia~áo, vendo no Programa 
Polo~oroeste "a reprise dos prime iros tempos da conciuista". <? 
processo de coloniza~áo oficial estimulou a ~enetra~ao de m1-
grantes em áreas indígenas, provocando conflttos entre colonos 
e indios. Inclusive, "a pressáo da coloniza~áo, trazendo massac~~ 
e epidemias, joga os indios t~bém uns contra os outros . 
Conclui: ''Sáo os últimos sobreviventes dos grandes povos da 
Amazonia resistindo a horda colonizadora". 

Ao abordar o Projeto Calha Norte, Joáo Pacheco de Oliveira 
Filho destaca sua originalidade em rela~áo aos anteriores, ''tanto 
por suas características intrínsecas q~anto l?ºr sua filia~áo ~ti
tucional e gen ese histórica". O Pro Jeto fo1 gerado no se10 do 
Conselho de Seguran~a Nacional e da Casa Militar da Presi?~ncia 
da República. O autor destaca o caráter absolutamente sigiloso 
do Projeto, a falta de defini~áo explícita e de visibilidade de seu 
foro de decisáo, e sua dimensáo de impacto concentrado no 
momento inicial de sua concretiza~áo: urna lógica de Estado 
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Maior em campanha. As repercussoes dessa metodologia sobre 
a popula~áo indígena é fácil de vislumbrar: "O Projeto Calha 
Norte conduziu a um reordenamento da atua~áo da FUNAI que 
toma a organiza~áo militar como paradigma da a~áo indigenis
ta". Acrescenta Joao ~acheco: "O Conselho de Seguran~a Nacio
nal conseguiu recuperar seu prestigio como órgao de 
assessoramento direto e de plena confian~a do Presidente, wn 
papel que os intelectuais e técnicos vinculados aos partidos nao 
receberam ou nao quiseram desempenhar''. 

O CERCO AMEAc;A TAMBÉM AS COMUNIDADES 
CAMPONESAS . 

Sua situa~áo é diferente mas n·ao menos trágica do que a 
dos indios. Envolvidos na sociedade cultural e politicamente 
domin~te que os agride, os trabalhadores do campo vem sendo 
absorvido~ por ela como ,sem-terra, sem-casa, sem-profissao, 
sem-famíha, vagando nas áreas dos grandes projetos e migrando 
de canteiro em canteiro. 

Anthony Hall reflete sobre os impactos dos grandes projetos 
em termos de "crise agrária" na Amazonia, observando que "as 
políticas de desenvolvimento exploraram os recursos da regiao 
visando lucro comercial a curto prazo" ou também objetivos 
geopolíticos - isto em detrimento da frágil ecologia e do bem-es
tar da maioria da popula~ao. Daí resultam a crescente violencia 
no campo, a persegui~áo e a morte violenta dos camponeses, que, 
por sua vez, estimulam a resistencia organizada <lestes. Daí 
res~ta també1:11 a degrada~ao ambiental provocada pela agrope
cuária ~xtens1va e pelas recentes formas de industrializa~ao 
(alwnfnio e ferro-gusa). Hall acredita na possibilidade técnica 
de reverter esse quadro dramático e de se superar a "crise 
agrária": depende porém, fundamentalmente, de urna revisáo 
radical das prioridades govemamentais para com a Amazonia. 

. Pra?camente depois de cinco meses de andan~as ao longo 
do no Xingu, onde procura resgatar a história de um povo 
caboclo ''tido como a-histórico", Arlene KellyNormand questiona 
o que tem sido e está sendo feito pela ELETRONORTE e suas 
empreiteiras nos quase quinze anos de presen~a e de levanta
mentos na regiáo da Vol ta Grande, onde vai ser implantada urna 
nova hidrelétrica. A autora questiona a omissáo da empresa a 
nivel de atendimento a saúde, de educa~ao formal, de treinamen-· 
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to da máo-de-obra local, considerando que, afinal de contas, os 
indios foram privilegiados em rela~áo aos caboclos. Como entáo 
imaginar o grau de abandono dessas popula~óes ribeirinhas, se 
táo maltratadas? 

Os comentários de Sonia Magalháes e Jean Hébette desta
cam o que a primeira qualifica como "a crescente participa~áo 
política dos camponeses". Sonia Magalháes aponta, no discurso 
da ELETRONORTE, empresa responsável pela constru~áo da 
barragem de Tucuruí, por um lado, a ~efer~ncia a fa~anha 
tecnológica e social representada pelo proJeto, por outro lado, o 
recurso ao argumento da babta densidade demográfica, da au
s~ncia de (título de) propriedade e do babto nivel de qualifica~áo 
da popula~áo local para transformá-la, por um toque de mág¡ca, 
de "atingida" em ''beneficiada" pela a~áo civilizadora da empre
sa. Assim nao o entenderam os "expropriados" que, gra~as a sua 
mobiliza~io, arrancaram a Companhia, peda~o por ~~a~o, mas 
tenaz e eficazmente, parte respeitável de seus drre1tos e se 
impuseram a ela como interlocutores indiscutíveis. 

Jean Hébette, por sua vez, estuda a resposta dos expropria
dos no contexto mais amplo da resist~ncia dos camponeses as 
transforma~óes violentas pelas quais passa a regiao do Tocan
tins-Araguaia desde a abertura da Rodovia Belém-Brasfiia e do 
processo de lntegra~ao .Nacional da ~~nia. ~al!5a mais 
precisamente o papel - isto é, a conmbw~ao e os lumtes - da 
a~áo sindical na mobiliza~ao, orienta~ao e representa~ao dos 
pequenos produtores agrícolas da microrregiao de Marabá. 

Philippe Hamelin, ao analisar o Projeto de Coloniza~ao PIC 
Altamira, ao longo da Transamazonica, ressalta uma certa recu
pera~áo da agricultura, após anos de depressi~. gra~as as cota
~óes mundiais de produtos como pimenta-do-remo, ca~au e café, 
associados ao baixo pre~o de uma mao-de-obra IIUgrante. A 
implanta~áo do complexo hidrelétrico do Xingu naquela mesma 
regiao poderla, "ao proporcionar temporariamente a ofei:ta de 
melhores condi~óes de vida e de salários mais elevados, pnvar a 
economía rural da mao-de-obra necessária ( ... ) marcando o 
fracasso completo do Projeto de coloniza~áo" iniciado em 1970. 
Um projeto expulsaría o outro ... Ao fechar sua análise, Hamelin 
afirma: "Náo se pode conceber que a ELETRONORTE, a Vale do 
Río Doce ou as grandes indústrias privadas ... i.mponham, cada 
uma a Amaz6nia seu projeto e suas vías de desenvolvimento, 
com~ se seis milhóes de paraenses simplesmente nao existis-
sem". 
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Visto, náo mais no contexto da Transamazonica mas no 
quadro das popula~óes ribeirinhas do Babto-Tocantins, Thomas 
Mitschein, Henrique Miranda e Mariceli Paraense tra~am o 
retrato muito vivo e impressionante da tradicional condi~áo dos 
camponeses desta regiáo que, em vez de ser melhorada com a 
constru~áo da represa de Tucuruí a montante e a implanta~áo 
da indústria de aluminio ajusante, se ve cada vez mais degrada
da. Concluem que "sobas condi~óes de degrada~áo em que vive 
a agricultura itinerante, o exodo para os núcleos urbanos locais 
e para outros maiores continuará". A contribui~áo dos pesquisa
dores refor~a a de Sonia Magalhaes e Jean Hébette ao afirmar 
que "a partir do momento em que um sindicato assume uma 
posi~áo independente e combativa, ele se torna, junto com as 
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), o único representante 
dos pequenos produtores, acrescentando, porém, que tal sindi
calismo ''parece pouco difundido no Babto Tocantins". 

Philippe Lena, sem se deter no enfrentamento dos colonos 
como o Estado e o gqmde capital no quadro do Programa 
Polonoroeste, concentra sua aten~áo sobre o itinerário economi
co e social de uma amostra de colonos do PIC Ouro Preto e reflete 
sobre os fatores que podem ter contribuido para a acumula~áo 
de parte significativa deles, em que pese a elevada taxa (60%) 
de desist~ncia dos ocupantes iniciais. O pesquisador pergunta, 
entretanto, na sua conclusáo, a que pre~o o Estado pode "deixar 
entreaberta a porta da fronteira", provocando "um crescimento 
dos fluxos migrat6rios e, portanto, urna pressao sobre os recursos 
indígenas e florestais", urna vez que "a destrui~áo dos recursos 
naturais pode atingir limites intoleráveis". 
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PREFÁCIO 

A chegada do estranho 

(Notas e reftexoes sobre o 
impacto dos grandes 
projet9s econ6micos nas 
popula~oes indígenas e 
camponesas da 
Amaz6nia.) 

José de Souza Martins* 

Desde quando este tema me foi proposto por Jean Hébette, 
defronto-me com dois problemas. O primeiro é o de execu~ao: 
como tratar de um assunto tao amplo num texto pequeno? O 
segundo é de concep~áo: o que pode ser, efetivamente, o impacto 
dos grandes projetos economicos sobre popula~oes indígenas e 
camponesas? Resolvo o primeiro de maneira comoda, mas que 
nao é necessariamente a melhor. Optei por um ensaio (ao invés 
de optar pela alternativa mais rica de fazer um estudo de caso) 
em que, na medida do possível, recorro a casos, nao para ilustrar, 
mas para situar a reflexao. 

O segundo problema recordou-me velhas preocupa~oes das 
ciencias sociais, tanto da antropología quanto da sociologia, 
relativas ao impacto social e cultural das mudan~as tecnológicas. 
Já nao se trata da introdu~ao da roda na vida dos Papagos, do 
Arizona, ou da introdu~ao do milho híbrido na vida dos agricul-

*Sociólogo, é professor da Universidade de Sáo Paulo (USP). 
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rores de origem hispAnica, no Novo México.1 Aqui nao se trata 
de introduzir nada na vida de ninguém. Aqui se trata de projetos 
economicos de envergadura, como hidrelétricas, rodovias, planos 
de coloniza~áo, de grande impacto social e ambiental, mas que 
náo tem por destinatárias as popula~óes locais. Seu pressuposto 
é o da remo~ao dessas popula~oes (como aconteceu com os 
Kreenakarore, com a abertura da rodovia Cuiabá-Santarém; ou 
com os Parakana, devido a abernrra da Rodovia Transamazonica 
e a constru~áo da Hidrelétrica de Tucuruf - apenas para citar 
dois casos, entre outros) . Algumas vezes, o pressuposto inconfes
sado e inconfessável é o próprio aniquilamento das popula~óes 
que possam representar algum estorvo para a implanta~ao dos 
grandes projetos governamentais - seja aniquilamento pela inte
gra~ao e assimila~ao (tema insistente nas op~óes governamentais 
de cerro período da Ditadura Militar recente) ou mesmo aniqui
la~ao física, como na verdade aconteceu com os Waimiri-Atruahi 
( em 14 anos reduzidos a apenas 200A> do que eram), com os 
Kreenakarore (reduzidos, também, a 20% do que eram, em 
menos de dois anos), apesar de todas as advertencias, denúnci~ 
e apelos, de diferentes grupos e movimentos, por urna reotjenta
~ao da política governamental. Problemas iguais ocorrerilffi <;o¡n 
os Suruf, de Rondonia, os Nambikuara, do Mato Grosso, e com 
outros grupos indígenas. 

Nao se tem avalia~óes semelhantes em rela~ao a popula~ 
~óes camponesas alcan~adas por grandes projetos, que, no en
tanto, sofrem drásticas redu~óes em suas condi~oes de vida. 
Sabe-se, porém, que nas secas dos últimos anos, no Nordeste, os 
planos de emergencia do Governo federal promoveram o recru
tamento de milhares de trabalhadores para construir estradas e 
a~udes, públicos e particulares, mediante o pagamento de salário 
correspondente a menos de 1/3 do já insuficiente salário mínimo 
oficial. De fato, como denunciou a Igreja católica, urna clara 
decreta~ao de genocidio, que pode ser responsabilizada por mais 
de 4?2 mil mortes ocorridas na regiáo, em 1983, decorrentes de 
fome. 

Nao se trata de introduzir nada na vida dessas popula~oes, 
mas de tirar-lhes o que tem de vital para sua sobrevivencia, nao 
só economica: terras e territórios, meios e condi~óes de existencia 
material, social, cultural e política. É como se elas nao existissem 
ou, existindo, náo tivessem direito ao reconhecimento de sua 
humanidade. 
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Causa-me forre impressáo que, nas assembléias dos chefes 
indígenas apoiadas pelo CIMI (Conselho Indigenista Missio
nário) e em outros encontros similares, os presentes freqüente
mente denunciam, gravemente ofendidos, e recusam, o serem 
confundidos com bichos por muitos daqueles que sao levados a 
ter contacto com eles. Sinto-me pobre por viver numa sociedade 
em que indios e camponeses precisem proclamar de voz viva que 
sáo humanos, que nao sáo animais e, menos ainda, animais 
selvagens. Por identificar-me com eles, fico em dúvida sobre o 
lugar que ocupo, na escala que vai do animal ao homem, numa 
sociedade que náo titubeia em proclamar a animalidade de seres 
que náo sáo considerados pessoas unicamente porque sáo dife
rentes - falam outra língua; tem outra cor, outros costumes. Urna 
sociedade que, no final, náo tem clareza sobre a linha-limite que 
separa o homem do animal. Em algumas áreas em que tenho 
trabalhado, como no Mato Grosso e no Pará, muitas vezes ouvi 
pessoas escandalizadas com minhas preocupa~oes a esse respei
to, tentando tranqüilizar-me com a afirma~ao de que os indios 
"sao caboclos, nao sao cristaos". Pude, entao, entenderveemente 
discurso do cacique Aniceto, do povo Xavante, feíto em Goiás, 
diante de uma assembléia de bispos, padres, religiosas, missio
nários, em que exigía, nada mais, nada menos, que os indios 
fossem batizados. Contestava, assim, a nova pastoral da Igreja, 
de náo interferir nos costumes tribais, evitando missas e batiza
dos. Para Aniceto, o Batismo aparecía como o sinal do branco 
que dava reconhecimento de cristáo, isto é, de humano, ao índio. 

Esse quadro inevitavelmente leva a pensar o impacto dos 
grandes projetos economicos um pouco como se pensava, no 
passado, o impacto da tecnología nas sociedades tribais e cam
ponesas - em termos das mudan~as adaptativas que promove, 
isto é, em termos das lesoes que causa as popula~oes atingidas 
ou, entáo, em termos das dificuldades que tais popula~oes ofere
cem a dissemina~áo de técnicas e rela~óes econ~micas capita
listas. Em termos de quem domina. 

Prefiro, porém, percorrer o caminho oposto. E indagar qual 
é o impacto das popula~oes indígenas e camponesas sobre a 
expansáo capitalista, quando sáo implantados os grandes proje
tos economicos. Essa op~ao náo é arbitrária nem é inocente. As 
ciéncias sociais tem estado divididas entre urna orienta~áo que 
privilegia o economico e o tecnológico, no estudo de popula~óes 
indígenas e camponesas, assumindo, como fato natural e inevi
tável, sua transforma~ao ou desaparecimento; e urna orienta~áo 
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que procura resgatar o ponto de vista da vftima, sua condi'iªº de 
sujeito do processo social e histórico. Tenho trabalhado nos 
quadros dessa segunda orienta'iáo, porque ela é mais rica. Na 
verdade, porém, há outras questóes em jogo. Estudos sobre 
impactos levam com facilidade a urna concep'iáo unilateral de 
suas conseqüencias. Por trás da ciencia existe a ideología de que 
a tecnología mais avan¡;ada é, também, socialmente melhor, 
superior e mais adiantada. Levam, tais estudos, sobretudo, a 
acentua'iªº dos efeitos supostamente destrutivos dos grandes 
projetos economicos. Esses efeitos existem e sao, freqüentemen
te, dramáticos e trágicos. Mas existe, também, a resposta da 
vítima. Na realidade, o processo nao é unilateral. Há urna 
reciprocidade de conseqüencias, o que náo quer dizer eqüidade. 
Os grupos vitimados por esses programas lan'iam neles contra
di'ioes, tensoes, desafíos. A partir do momento em que essa 
interferencia se dá, ela nao se efetiva apenas através da coisa 
física, que é a barragem, o lago ou a rodovia. Os projetos se 
materializam em obras que se apresentam <liante de indígenas e 
camponeses através de pessoas diferentes e de rela'ioes sociais 
novas. Mesmo velhas rela'ioes sociais sao substancialmente alte
radas, embora mantenham a forma exterior. Indígenas e campo
neses nao ficam "fora" dessas rela'ioes. Sao por elas envolvidos 
de algum modo, geralmente nurna rela'iáo de alteridade. A 
reciprocidade do impacto se manifesta na constitui'iáo do "ou
tro", que passa a mediar as rela'ioes sociais para cada grupo 
envolvido no desencontro desse encontro. 

Esse "outro", mediador, tem características cambiantes. 
Diante de cada grupo ele apresenta urna face. Quando os indios 
Suruí tiveram seu primeiro contacto com os brancos, o chefe 
indígena se adiantou para dizer: "eu te amanso, branco!", quando 
na verdade o branco imaginava que o estava amansando. Reco
nhecimento da condi'iáo antagonica do outro e, ao amansá-lo, 
tentativa de traze-lo para urn mesmo universo de rela'ióes -
inclusao e oposi'iáo, humaniza'iªº do desurnano. Sociologica
mente, o chef e suruí proclamou nesse ato sua condi'iªº de sujeito 
e nao de objeto da rela'iªº· Caso identico ao daquele antropólogo 
que chegou ao povoado de S. Domingos das Latas, no Pará, na 
margem da Transamazonica, para sua primeira aventura antro
pológica, e foi recebido como "enviado da Besta-fera" pelos 
posseiros do lugar - exclusao e oposi'iao, identifica'iáo com a 
"coisa", o capital e o poder, o desumano desumanizador. Estes, 
desse modo, lan'iaram na vida profissional do pesquisador o 
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enigma do sujeito que náo se reconhece no objeto pressuposto 
em sua orienta'iáo, supostamente, apenas e estritamente ciend
fica. Nesse ato, ao se proclamarem sujeitos, negam e questionarn, 
sem o saberem, o saber e a op'iáo positivista do trabalho cientí
fico, a situa~áo estamental do pesquisador, sua identidade apa
rente. 

Já há um elenco de idéias e constata'ioes a respeito do 
impacto do dominado, do excluido, do diferente, na expansáo do 
capital. Os estudos de Marshall e de Thompson, sobre a Ingla
terra, e o de Wolf, sobre os povos colonizados, os ''povos sem 
história", demonstram que a expansáo capitalista nao se fez sobre 
terra de ninguém. 3 As vftimas c.om freqüencia impuseram ao 
capital e ao Estado, que aí também emergía, condi'ióes, exigen
cias e limites - basicamente o reco.nhecimento de direitos pré
capitalistas, condi'iªº e origem dos direitos sociais modernos. No 
caso ingles, a for'ia das institui'ioes e das corpora'ioes impuseram 
as outras classes e ao Estado o reconhecimento de direitos 
anteriores ao advento do capitalismo, concessoes que regularam 
e limitaram a voracidade do capital e estabeleceram as condi'ioes 
de sua reprodu'iáo ampliada. O processo economico encontrou 
pela frente barreiras sociais e ideológicas que conformararn a 
reprodu'iªº do capital e as rela'ioes de poder dele originadas. Esse 
foi um dos pilares no surgimento da democracia moderna. 

No Brasil, o processo foi completamente diferente. Sem o 
reconhecimento dessa diferen'ia toma-se impossível compreen
der a situa'iao e os acontecimentos recentes e atuais, os dilemas 
e perplexidades deste momento, os fatores profundos das dificul
dades e problemas enfrentados por indígenas e trabalhadores 
rurais. A come'iar pelo fato de que nao houve, no país, urna forte 
tradi'iáo das corpora~oes de oficios (extintas coma Constitui~ao 
de 1824), que pudessem exigir o reconhecimento de um direito 
anterior a grande expansao do capital. As corpora'ioes forarn, em 
grande parte, esvaziadas pelo absolutismo monárquico. Os pri
vilégios corporativos náo chegaram a transformar-se em direitos 
sociais. Em grande parte, porque a industrializa'iáo foi cerceada 
pela coroa portuguesa, como forma de manter a dependencia 
colonial. No final do século XVIII, isso aparentemente beneficiou 
os artesáos e oficiais mecanicos, protegidos pelo atraso economi
co e técnico e pelo colonialismo. Portanto, náo houve uma luta 
pelos direitos adquiridos, porque a rigor nao foram amea'iados 
nem eram direitos significativos. 
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Em rela~ao as popula~oes camponesas, o quadro nao é 
muito diferente. Os boje chamados camponeses nao tinham 
direitos nem mesmo direito de propriedade (ou de co-proprie
dade, como na Europa medieval). Eram moradores de favor ou 
ocupantes de terra. Até 1850, o direito brasileiro acomodava a 
posse no interior da propriedade. Nao as punha em conflito, além 
do que o rei mantinha a propriedade eminente da terra, em 
qualquer caso. O direito de usar e o direito de ter eram separados 
e combinados. A enfiteuse vingou como forma de acomoda~ao. 
Quando o posseiro desejava desfazer-se da posse (terreno ou 
casa), bavia o direito preferencial do proprietário na sua aquisi
~áo. lsso tomava possível, por exemplo, que alguém fosse legíti
mo. proprietário de urna casa em terreno que pertencesse 
legitlll?-amente a outro. A grande expansáo territorial do capital 
a partir de meados do século XIX, a crescente importAncia da 
renda fundiária, estimularam despejos e violencias. Porém, sem 
a contrapartida de urna lei escrita ou costumeira que reconhe
cesse. os direitos da vítima, ao menos com a for~a política 
suficiente para mobilizar autoridades e institui~oes no seu cum
prirnento. O processo foi, pois, o da progressiva conversao do 
agregado e posseiro, legalmente, em for~a de trabalbo da grande 
propriedade, ou sua simples expulsao. Os direitos que tinham 
eram morais e dependiam exclusivamente da vontade e da 
benevolencia do proprietário. 

Nesse sentido, a produ~áo de direitos dos trabalbadores 
rura~s a partir dos anos sessenta, <leste século, tem um aspecto 
partlcular e importante para se entender o conjunto das trans
forma~oes no campo. Os trabalbadores, na Juta pela terra, reafir
mam um direito costumeiro, impregnado pela forma econ6mica 
do relacionamento do campones com a terra: a agricultura de 
r~~ª: .convém le~brar que a concep~ao de ''terra livre", que 
viabiliza essa agncultura camponesa itinerante, nao é mito. Um 
descuido, imperdoável no trabalho antropológico, tem produzido 
um certo discurso sobre o ''mito da terra livre". Há aí desco
nhecimento do assunto. A terra livre fazia parte do direito que 
teve vigencia até a promulga~ao da Lei de Terras, em 1850. Era 
o pressuposto da expansao agrícola do pequeno e do grande e se 
baseava na precedencia dos direitos do rei, que tinha como disse 
a proprieda~~ eminente de todas as terras. Podia e~te, por isso: 
e o fez frequentemente, arrecadar de volta as terras que náo 
fossem ocupadas em prazo curto, redistribuindo-as a outros 
interessados. Trata-se, portanto, de um direito que, embora 
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revogado pelo govemo, em 1850, permaneceu inscrito nas con
cep~oes e na e.xperibtcia de muitos trabalhadores, congruente, 
aliás, com o tipo de agricultura que praticám. E mais: um direito 
de que os trabalhadores rurais se apropriaram em algum momento 
da bistória social do país, urna vez que a concessao do direito de 
uso sobre as terras livres estava vinculada a condi~ao de nao ser 
escravo e, até mesmo, durante certo tempo, de nao ser mesti~o. 
Sao exce-;oes as sesmarias de indios, concedidas a grupos tribais, 
sobretudo depois de decreta~ao do Diretório dos indios do Ma
ranhao e Grao-Pará. 

Exatamente por rudo isso, os trabalbadores rurais entram 
em conflito, boje, com o direito dominante, que proclama a 
propriedade absoluta da terra, reunindo num direito único a 
posse e o dominio. Esse direito .foi produzido basicamente em 
fun~ao da agricultura de exporta~ao - cana e café (no caso deste 
último, cultura perene, porém, ainda presa a itinerAncia, como 
se viu no deslocamento do café do Vale do Paraíba para o oeste 
de Sao Paulo, no século XIX) . 

Aí se chocam duas tendencias opostas, que com dificuldade 
procuram combinar-se: de um lado, a agricultura camponesa e 
tradicional, itinerante, da posse; de outro, o desenvolvimento 
capitalista. A prirneira está presente nas concep'Woes dos que 
lutam pela terra. O segundo, nas concep'Woes dos que tem acesso 
ao poder, a produ'Wao de leis, a cria'Wao do direito. Esse desencon
tro marca profundamente a bistória das lutas camponesas no 
Brasil. De um lado, os camponeses nao conseguem produzir um 
direito "seu"; de outro lado, diferentes grupos e segmentos 
sociais sao alcan~ados de algum modo pela luta pela terra, pelos 
conflitos no campo, mas alcan~ados "de fora", indiretamente, 
ideologicamente (é o caso dos liberais exaltados, no periodo mais 
recuado, no século XIX, e é o caso dos reformistas de diferentes 
cores e matizes, até os días de boje). Estes, embora eleitoralmente 
comprometidos com outras classes sociais, estao em condi'Woes 
de produzir modifica'Woes nas leis, de obter a consagra'Wªº de 
direitos, supostamente de interesse dos trabalbadores rurais, 
como foram os casos do Estatuto do Trabalbador Rural, e do 
Estatuto da Terra. Esses dois casos indicam que os dois grandes 
grupos políticos opostos, os setores liberais de raiz oligárquica e 
o setor militar, sao capazes de fazer atualiza'Woes nas leis para 
absorver as tensoes, como as provocadas pelos conflitos fundiá
rios. Nenhum, porém, expressando diretamente a prática dos 
trabalhadores rurais, seu pensamento e sua situa'Wªº· 
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Isso abre espa~o para a forma da politiza~áo assumida pelas 
!utas dos trabalhadores do campo: a luta pelo reconhecimento dos 
direitos, pelo cumprimento da lei (é o que explica a grande 
batalha em rela~áo a defini~áo o mais minuciosa possível de 
direitos na nova Constitui~áo). Os trabalhadores lutam e as elites 
políticas ajustam suas reivindica~oes na lógica dominante, a do 
processo do capital, tentando atenuar versoes mais radicais de 
expropria~áo e explora~ao. Tentam dar urna face moderna a 
reivindica~oes e direitos que parecem arcaicos. Nao conseguem 
produzir um direito alternativo que seja outro e moderno ao 
mesmo tempo. Em grande parte porque ·tem dificuldade em 
reconhecer que a criatividade maior dos grupos populares no 
campo nao é de natureza economica e sim social, ideológica e, 
até, política. Nao conseguem incorporar a práxis camponesa num 
projeto político alternativo, porque estao divorciadas dos movi
mentos sociais dos trabalhadores rurais e de suas !utas e, de fato, 
tern suas raízes na classe média urbana, condi~ao e limite de seu 
horizonte político. 

Já nao ocorreu o mesmo com os grupos indígenas. Desde o 
período inicial da coloniza~ao, há direitos regulando específica
mente a situa~ao do índio. Nao se trata de direito no sentido 
moderno. Mas de decisoes para resguardar, nos limites da época, 
a humanidade do índio; tema, entao, sujeito a controvérsia. 
Foram nessa dire~ao as medidas proibindo a escravidáo indígena, 
nos séculos XVII e XVIII.4 Ao mesmo tempo, de modo ambiguo, 
em nenhum momento se renunciou a conversao do índio, a sua 
desindianiza~ao ao menos parcial. O caráter estamental da so
ciedade da época ajudou, num certo sentido, a segregar o índio 
e seus descendentes, a mante-lo a margem da sociedade, como 
administrado ou bastardo. Algumas medidas proibindo a sua 
escraviza~ao, a nao ser em "guerra justa'', e a própria aboli~ao 
da escravatura indígena, contribuíram para a produ~áo de um 
direito com o objetivo de "presetvá-lo", de mante-lo ''fora" da 
sociedade, isto é, de excluí-lo. Tratava-se, na verdade, de urna 
prote~ao do absolutismo monárquico (economica e politicamen
te interessado e envolvido no tráfico negreiro) contra os interes
ses economicos e políticos dos grandes proprietários. A situa~áo 
colonial segmentou a sociedade em duas - a do branco e a do 
nao-branco - maneiras de manter o colonialismo. No século XIX, 
o que era confinamento social se transformou em confinamento 
territorial, coma cria~áo de enclaves territoriais para as popula
~oes indígenas, pouco antes da Lei de Terras, com o objetivo de 
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liberar terras para os grandes fazendeiros, e o inicio da institui
~áo de urna tutela por parte do Estado e dos militares, resquicio 
do absolutismo monárquico e colonial. 

Comparando a Ditadura Militar com este curto periodo de 
transi~ao política, em nossos días, é fácil notar que os indios 
foram mais ativos e tiveram mais resultados políticos (embora 
igualmente agredidos) no período anterior. Nurn certo sentido, 
mas nao exclusivamente, o índio foi ativo e obteve resultados 
porque estavam no poder seus tutores de sempre, de ~~modo 
obrigados a respeitar as regras da tutela ~ das obnga~oes nela 
encerradas. Isso náo quer dizer que a tutela seja comoda. Isso 
quer dizer que os militares tentaram se livrar do pr~ble~a da 
única maneira possível para eles: através da emanc1pa~ao, da 
assimila~ao. Nao esquecer de que essa solu~ao e essa tentativa 
resultaram do pacto entre o capital e a propriedade da terra, 
promovido pelos próprios militares, conseqüencia da associa~áo 
entre militares e oligarquías. 

Estamos, portanto, em face de urna situa~áo em que povos 
indígenas e trabalhadores rurais entram no processo histórico 
por caminhos diferentei;, aceler~damente. Ac~lera~ao que é re
sultado direto dos grandes proJetos econom1cos e da grande 
aventura amazonica da Ditadura Militar. Sem eles, certamente 
as popula~óes indígenas nao teriam a atividade política que tem 
hoje. Certamente, também, as popula~oes camponesas do país 
náo estariam mobilizadas no grau em que se encontram hoJe. 

Para compreender corretamente o tema, entendo que é 
necessário trabalhar com urna concep~áo de amplitude de espa~o 
maior do que aquela envolvida em cada conflito fundiário e em 
cada enfrentamento tribal. Do mesmo modo, é necessário tr~ba
lhar com urna dimensti.o de tempo mai.s dilatada do que aquela 
que encerra um acontecimento singular. Os casos isolados nao 
revelam a verdadeira natureza do processo histórico, que tem 
hoje índios e camponeses como sujeitos fundamentais. Sá~ eles 
as únicas for~as que tem levantado barreiras e dificuldades a 
constitui~ao de urn modelo de capitalismo rentista no país, base 
de urna organiza~áo polícia autoritária, antidemocrática. 

Mesmo os mais violentamente derrotados pela expansáo 
territorial do grande capital, como foi o caso recente de alguns 
povos indígenas, impuseram, em conseqüencia, sua presen~a 
política a sociedade e ao Estado. 
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Os Kreenakarore foram derrotados e quase exterminados. 
Perde.ram seu te~tório e perderam 80% de sua popula~áo. 
Depo1s de terem sido contactados e atraídos para viabilizar a 
constru~áo da rodovia Cuiabá-Santarém, no Mato Grosso foram 
iniciados em práticas homossexuais pelo próprio funcionáno da 
Funda~áo Nacional do fndio encarregado de protege-los na fase 
do contacto. Este privou-os de arcos e flechas, instrumentos de 
sua existencia. Rapidamente, deixaram de fazer ro~as. prostituí
ram mullieres e filhas, assimilaram o alcoolismo. Tres anos 
depois do primeiro contacto estavam perambulando pela ~odo
via, como mendigos, sujos, disputando restos de comida. Em 
1974, previa-se que poderiam desaparecer em 5 anos.6 No meio 
da tragédia, um gesto problemático, mas de grande significa~ao. 
Em ?-~75, .for~ convidados pelos T:xukahamei, seus inimigos 
trad1c1ona1s, a VIverem com eles no Parque do Xingu. 7 É verdad e 
que passaram a ter problema contrário ao do abandono - o 
excesso de patemalismo de seus inimigos de antes, protetores de 
agora, o que levou a que fossem transferidos para outro lugar no 
Parque. Quando os T:xukahamei atacaram a Fazenda S. Luís em 
1980, exigindo a saída dos brancas e o respeito a integridad~ do 
seu território, os Kreenakarore os acompanharam.8 Em 1985 
havia indios Kreenakarore, com outros grupos, coordenados po; 
Raoni, cacique T:xukahamei, que, longe do Xingu, em Goiás, 
estavam entre os que apoiavam os Apinayé na demarca~áo a for~a 
de sua reserva, contra os fazendeiros da regiáo. 9 Os Kreenakarore 
haviam sido contactados apenas 13 anos antes. 

Os. T:xukahamei, do Xingu, impuseram, por seu lado, aos 
fazendeiros e ao Govemo, a for~a e a obstina~áo de sua resisten
cia, desde o momento em que a rodovia BR-080 chegou ao seu 
território, em 1971. Por pressóes dos grandes fazendeiros, a 
estrada cortou o Parque do Xingu, ao invés de contomá-lo, 
causando grandes problemas aos indios, separando territórios de 
ca~a e isolando um dos grupos, o do Jarina. É impossível dizer 
que a resposta dos T:xukahamei náo foi política, como tal definida 
progress1vamente. Em 1973, atacaram o povoado de Piaru~u, um 
posto avan~ado, de 50 moradores, na rota de abastecimento das 
fazendas que se apropriaram da parte do território indígena 
separada do Parque com a abertura da estrada. O povoado era 
um foco de prostitui~ao e bebedeira. Só nesse ano, 100 indios 
contraíram sarampo, disseminado a partir dali. Piaru~u seria 
queimado pelos indios em 1978.10 Em ianeiro de 19n, atacaram 
a Fazenda Agropexin e mataram dois1 peóes, que os chamaram 
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de bichos porque haviam destruido um trator. Em 1979, a 
Fazenda é novamente atacada, com apoio dos indios Kayabi. Sao 
expulsos 85 trabalhadores, com prazo de 2 horas para se retira
rem da Fazenda, e sáo saqueados o escritório;¿ o armazém e as 
casas. O alojamento dos peóes é incendiado. 1 Em 22 de junho 
de 1979, quatro días depois do ataque, o ministro dos Transpor
tes anuncia a desativa~áo da estrada, reconhecendo que era 
"economicamente inviável". Em 11 de julho, o próprio cacique 
Raoni anuncia que a área reivindicada pelos indios fora reane
xada ao Parque do Xingu e se ~hamará Metudire, devendo ser 
ocupada por quase 150 indios.1 Em agosto de 1980, os Txuka
hamei atacam a Fazenda S. Luís. Morrem 11 peóes. Há na área 
50 fazendeiros, a maior fazenda tem 2 mil hectares. Os fazendei
ros fazem ao Govemo a seguinte proposta: colocar os indios na 
escola, criar urna polícia de brancos na área, permitir ao índio 
que trabalhe para o branco em troca de salário, acabar com os 
sertanistas da FUNAI e designar o Exército para controlar a 
questao. Fazendeiros e peóes chegaram a organizar urna for~a 
de 100 homens para vingar os mortos.14 O ataque dos indios 
visava impedir o desmatamento na área ocupada pela Fazenda. 
O Govemo se compromete a retirar todos os fazendeiros do lugar. 
Em mar~o de 1984, os indios atacam novamente, interrompendo 
o tráfego da estrada e seqüestrando a balsa que faz a travessia 
do rio. Querem urna faixa de 40 km isolando o Parque das 
fazendas e a demissáo do presidente da FUNAI, que nao quis 
atende-los. No dia 26, havia 36 caminhóes retidos na estrada, 
com combustível, alimentos, inclusive gado, criando grandes 
dificuldades para o funcionamento das fazendas. No dia 5 de 
abril, o presidente da Associa~ao dos Empresários da Amazonia 
declara que é favorável a demarca~áo da reserva, na forma que 
os índios exigem, para nao prejudicar mais os empresários. Os 
índios, em abril, fazem reféns entre funcionários da FUNAI e 
declaram que só negociam com ministros do govemo. No dia 16, 
o Govemo interdita urna faixa de 60 km por 15 km ao longo do 
Rio Xingu, reivindicada pelos indios, que haviam aumentado a 
reivindica~áo da largura para 40 km. No dia 2 de maio, Megaron, 
sobrinho de Raoni, le para os 19 caciques as portarlas que 
atendem as reivindica~óes dos indios, incorporando ªº território 
tribal a área do Capoto, que sempre lhes pertencera, tomando 
desnecessário atravessar fazendas para ir até o território de ca~a. 
A guerra durara 42 días. No dia 7 de maio, o Govemo federal 
desapropria, em favor dos indios, as t~as das fazendas. 15 Em 
fevereiro de 1985, o cacique Raoni, da aldeia do Kretire, lidera 
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representantes de 11 na~óes inqígenas e bloqueia a rodovia 
Transamazonica, em Goiás, para exigir a demarca~áo do territó
rio dos índios Apinayé.16 Em setembro de 1986, sua tribo seqües
tra e apr.isio_na fun~i?n~ri~s d~ FUNAI para se opor a 
descentrahza~ao da pohnca md1gemsta e manuten~áo do vínculo 
do Parque do Xingu diretamente com Brasília.17 No mesmo mes 
Megaron, sobrinho de Raoni, anuncia sua inten~áo de se candi
datar a Assembléia Nacional Constituinte.18 

Por outro lado, foi relativamente rápida a tragédia dos 
Waimiri-Atruahi. Foram derrotados, mas, como os Txukahamei 
im~useram imensas derrotas a seus inimigos brancos, através d~ 
mu~tos ataques e~tre ~ 968 e 1975. Depois disso, a doen~a, as 
mtn:i1tas m

1 
orte.s, a mdvasa1~ dAoht~m6·t~rio pela estrada? pela hidrelé-

ca, pe a mmera ora. ist na se repete, ma1s ou menos a 
mesma, com os Arara, na Transamazonica com os Parakaná 
removidos tres vezes em conseqüencia da in~asáo do seu territó~ 
río pela estrada e pelas águas da Hidrelétrica de Tucuruí. Em 
outros casos, como o dos Suruí, em Rondonia, apesar da invasáo 
e da depreda~áo do território, os índios conseguiram impor 
solu~oes ao Govemo e combater a invasáo de suas terras por 
posseiros.20 Ou, como o dos Gaviáo, do Pará, que conseguiram 
renascer como povo a partir justamente da regenera~áo de 
valores tribais, com base nos tributos economicos que impuse
r?-ID ao Govemo como compensa~áo pela viola~áo de seu territó
no coma constru~áo da hidrelétrica e da ferrovia.21 

. J?urante sess_óes ~a Assembléia Nacional Constituinte, pela 
pnmerra vez na h1stóna da prepara~áo de urna Constitui~áo no 
Brasil.! os índios estavam lá, presentes, formando grupos de 
pressao em favor do reconhecimento de seus direitos, tendo como 
um dos líderes, justamente, o cacique Raoni, dos Txukahamei. 

A expansáo territorial do grande capital náo se limitou a 
amea~ar as terras indígenas. Com muito mais facilidade, expul
sou e amea~ou centenas de milhares de posseiros e pequenos 
proprietários em diferentes regioes. Basta lembrar que mais de 
100 mil pequenas propriedades desapareceram no Estado do 
Paraná, em conseqüencia da constru~áo da Hidrelétrica do Itai
pu. Mas náo me refiro especialmente as víti.mas de obras desse 
tipo. A abertura de estradas na regiáo amazonica e os incentivos 
fiscais concedidos pelo Govemo brasileiro motivaram a abertura 
de centenas de fazendas imensas que, por sua vez, desencadeou 
grande violencia contra os trabalhadores rurais - muitos dos 
quais viviam há algumas gera~oes no mesmo lugar, como no 
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Mato Grosso, no Pará e no Maranháo. Basta lembrar que, entre 
1964e 1985, houve 1.106 mortosnosconflitos deterra amaioria 
constituida de trabalhadores.22 Os assassinatos se' tomaram 
numerosos a partir de 1975 e praticamente dobraram a partir de 
1979, quando a pressáo dos trabalhadores cresceu e o Govemo 
federal aumentou. os casos de desapropria~áo para reforma 
agrária. A maior violencia, porém, ocorreu a partir do fim do 
Regime Militar, com o novo regime político, já em máos dos 
grupos liberais e das oligarquías, que, no come~o, deu a entender 
que pretendía realizar a reforma agrária solicitada pelos traba
lhadores. Só em 1985 o número de mortos foi de 261.23 

O fato de que a Assembléia Constituinte nao tenha acatado 
as reivindica~oes dos trabalhadores rurais, de incluir na Consti
tui~ao dispositivos que inviabilizassem permanentemente a re
produ~ao do latifúndio, o que provocaría urna ampla reforma 
agrária imediatamente, tem sido tomado como urna derrota dos 
trabalhadores. Na verdade, foi urna derrota dos grupos de me
dia~ao, sindicatos e partidos (e lgreja, num certo sentido), que 
contrapuseram a propo~ta da reforma agrária a luta pela terra e 
que co~trapuseram as organiza~oes aos movimentos populares. 
Subesnmaram, portanto, a capacidade de pressao e reivindica~ao 
dos trabalhadores e subestimaram, sobretudo, a dimensao local 
da luta pela terra, transformando-a nurna questáo meramente 
administrativa. 

O imediatismo próprio da classe média, de que fazem parte 
esses agentes de media~áo, nao s6 danificou a luta dos traba
lhadores, como também deformou a realidade do processo em 
que os trabalhadores se envolveram. Se escaparmos desse eco
nomicismo vulgar, poderemos ver resultados importantes das 
l~tas dos trabalhadores rurais nos últimos 25 anos, conseqüencia 
drreta da tentativa do Estado e do grande capital de imporem os 
grandes projetos economicos, como se os trabalhadores nao 
existissem. Defrontaram-se, porém, com ampla e disseminada 
resistencia. 

A militariza~ao da questao agrária, durante a Ditadura 
transferindo para o Conselho de Seguran~a Nacional todas a~ 
decisoes fundamentais a respeito dos problemas fundiários, mos
trou que a luta pela terra pos em questao o próprio poder. Houve 
momentos, entre 1975 (depois, portanto, que o Govemo fez a 
clara op~áo pela grande empresa capitalista rural na ocupa~áo 
dos novos territórios na Amazonia) e 1984 (no final da Ditadura 
Militar), em que as lutas camponesas e indígenas, em diferentes 
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regioes do país, ocorreram quase que diariamente, várias ao 
mesmo tempo. As conseqüencias políticas só náo foram mais 
amplas porque os trabalhadores rurais limitaram-se a levantar 
como reivindicat;ao maior a bandeira sindical da Reforma Agrá
ria, preconizada no Estatuto da Terra, redigido e promulgado no 
próprio Governo Militar. Mesmo tendo, nas bases locais, expe
riencias ricas e interessantes, a media~áo ficou limitada ao 
sindicato (urna media~áo contratual e trabalhista), náo tendo 
havido. urna media~áo política suficientemente vigorosa, que 
traduz1sse o que estava acontecendo nurn projeto político que, 
eventualmente, obrigasse o Govemo a negocia~áo. Convém lem
brar que, nas circunstancias, só o Govemo Militar tinha condi
~óes de impor aos grandes fazendeiros urna Reforma Agrária 
minimamente avan~ada. Náo o fez, aliás, porque a fraqueza 
política dos trabalhadores rurais, demonstrada ao longo de toda 
a Ditadura, levou os militares a urn progressivo afastamento da 
realizat;áo da Reforma Agrária e a consolida~áo do pacto com os 
grandes proprietários e o grande capital. Os recuos do Govemo 
Militar sáo nítidos: em 1965, com a legisla~áo que concedia 
incentivos fiscais aos grandes empresários na ocupa~áo da Ama
z8nia; em 1973, no recuo em rela~áo a coloniza~áo oficial e na 
op~áo pela coloniza~áo particular, bem como a concessáo de 
grandes extensoes territoriais aos grandes empresários. A milita
riza~áo, que se desenvolveu a partir de 1980, instituiu apenas 
procedimentos de emergencia, de natureza militar, para manter 
sob controle os muitos conflitos e movimentos sociais surgidos 
em quase todo o país em conseqüencia do problema fundiário, 
das expulsoes e da violencia. 

Porém, é necessário considerar que os trabalhadores rurais 
se mobilizaram e se organizaram em nivel nacional com relativa 
rapidez. Se lembrarmos que os sindicatos come~aram a ser 
organizados legalmente em 1962 e que a Conf edera~áo Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura foi organizada no inicio de 
1964, é surpreendente que, em 1978, mais de 4 m~oes e meio 
de trabalhadores rurais estivessem sindicalizados. Em 1979, 
mais meio milháo de trabalhadores se sindicalizaram. Hoje, mais 
de 50% da popula~áo economicamente ativa rural está sindica
lizada em sindicatos de trabalhadores, o que os toma os sindica
tos com maior índice de Sindicaliza~áo em todo o país. Os dados 
relativos a 1978 e 1979 (ano do último inquérito sindical) 
indicam que o crescimento da sindicalizat;áo foi alto nos Estados 
onde já era intenso o conflito fundiário. E já era alto o índice de 
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sindicaliza~ao no Nordeste canavierro, onde predominam os 
assalariados temporários, e na regiáo Sul do país, onde predomi
namos pequenos agricultores.25 

Se os trabalhadores rurais tiveram di.ficuldades em rela~ao 
ao Estado, tendo suas reivindica~oes e exigencias interpretadas 
a luz de outros interesses e ajustadas as diretrizes govemamen
tais, náo conseguindo, pois, gerir suas demandas, também tive
ram dificuldades identicas em rela~áo aos partidos políticos. A 
luta pela terra os partidos contrapuseram, sem muita convic~áo, 
a bandeira da Reforma Agrária. Mostraram-se divorciados dos 
movimentos camponeses e náo conseguiram traduzir a luta pela 
terra nurn projeto político. Essa dificuldade está relacionada com 
o fato de que os nossos partidos políticos sáo, em geral, frentes 
partidárias, combina~oes heterogeneas de interesses variados em 
nome de identifica~oes ideológica$ muito débeis. Se conside
rarmos que os vários partidos de esquerda, inclusive os partidos 
comunistas, abrigaram-se no PMDB (Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro), , onde se abrigaram também grandes 
proprietários de terra, pode-se entender por que o Partido, ao 
"chegar ao poder", náo teve a menor condit;ao de efetivar um 
programa agrário e, menos ainda, urn projeto de mudan~a 
política que reconhecesse a importAncia das bases e dos movi
mentos sociais na nova realidade política brasileira. Nem o quis. 
Caíram, assim, sob hegemonia da própria burguesia rentista que, 
no que se ref ere a questáo agrária, tem posi~oes muito atrasadas 
em rela~áo a dos próprios govemos militares. 

Nessa mesma linha de raciocinio, gostaria de mencionar 
urna outra grande mudan~a, a seu modo política, em que os 
trabalhadores rurais tiveram urn papel importante. Retiro-me a 
Igreja católica, nao deixando de considerar que também a Igreja 
luterana foi alcan~ada pela a~áo dos trabalhadores rurais nas 
áreas de sua influencia. E comurn o entendimento tle que a Igreja 
tomou decisóes políticas a respeito do campo e procura conduzir 
o seu rebanho de acordo com suas orienta~oes ideológicas e 
políticas. Essa é urna suposi~áo que ainda náo está demonstrada 
de modo satisfatório, permanecendo no vago terreno da suspeita. 
Certamente, a hierarquia católica mudou de modo acentuado sua 
orienta~áo em rela~áo a situa~áo dos trabalhadores rurais e sua 
atitude em rela~áo a questáo agrária. E a mudan~a foi claramente 
em dire~áo ao reconhecimento do direito a terra e em dire~áo ao 
favorecimento da luta pelos direitos sociais e políticos dos traba
lhadores do campo. Mas quem conhece de perto o assunto nao 
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pode deixar de reconhecer que os trabalhadores tiveram um 
papel fundamental na "conversao" das Igrejas particulares a sua 
causa. O ambiente de ampla repressao policial, militar e política, 
durante a Ditadura, transfonnou a Igreja num refúgio dos des
validos, também e principalmente dos trabalhadores rurais per
seguidos e expulsos da terra, vftimas da violencia do latifúndio 
e da polfcia. As posi~óes meramente doutrinárias presentes em 
várias decisóes da lgreja, que vem dos ano cinqüenta, ganharam 
consistencia e sentido no momento em que a Igreja foi confron
tada com a realidade da violencia no campo, quando traba
lhadores amea~ados de morte, jogados com suas familias na 
estrada, casas e ro~~s incendiadas, sem alternativa, foram bater 
a porta do bispo ou do padre. É muito significativo que a Pastoral 
da Terra, organizada em 1975, tenha operado durante largos 
anos em condi~óes de emergencia, urna espécie de pronto socorro 
de todos os grupos vitimados pela agressao dos grandes proprie
tários de terra. Coma Pastoral da Terra, comas Comunidades 
Eclesiais de Base~ os trabalhadores rurais ganharam um espa~o 
significativo dentro da Igreja, como ganharam, também, apoios 
importantes na hierarquía, dos bispos ao Papa. Esse ganho 
representa, de fato, um aliado fundamental no confronto com o 
Estado. O apoio da Igreja dá consistencia doutrinária a "econo
mía moral" dos pobres da terra, a suas avalia~óes morais a 
respeito do poder e do capital. Além disso, dá substAncia institu
cional ao confronto com o Estado, já que os partidos sao relutan
tes na adesao as teses e lutas dos trabalhadores rurais. 

Essas mudan~as todas comprometem profundamente a 
velha lealdade que unia o trabalhador rural ao seu protetor, o 
fazendeiro, que tomava aquele um membro do curra! político 
deste. Esse processo nao está completo. Mas a ruptura foi esta
belecida. Estao dadas, portanto, as condi~óes da emancipa~ao 
política do trabalhador da terra. A lentidao aparente do processo 
nao deve enganar o observador. O aspecto mais significativo 
dessa ruptura está na redefini~ao do espa~o da luta de indios e 
trabalhadores rurais. Hoje, os indios estao em toda a parte, 
incorporaram os meios de transporte modernos na sua lógica de 
luta, o que toma o espa~o de sua luta muito maior. O mesmo 
pode-se dizer dos trabalhadores rurais. Estao por toda a parte. 
Participando, ouvindo e falando, quando deixam que falem, 
quando conseguem libertar-se da tentativa de instru
mentaliza~ao política de que sao vf timas. 
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Indígenas e trabalhadores rurais tem tido 11:1tas completa
mente diferentes. Nao só porque o fator de luta é diverso em cada 
caso - a preserva~ao de territórios, no caso indígena, e a luta pela 
terra de trabalho, no caso dos camponeses. Mas h~ ~utro. fato.r 
de diferencia~ao, que procurei consi~erar_- as con~i~oes h~stón
cas sao distintas nos dois casos. A situafCio do índ10 aproXlIDa-o 
do que ocorreu na Inglaterra do século XVIII, na medida em que 
sua luta tem buscado defender um direito estabeleddo e urna 
identidade, num certo sentido, reco~h~dda. Já os t:r_aba~h?dores 
rurais tiveram que construir o seu direuo para depois exr.grrem o 
seu cumprimento. O divórcio desses dois momentos reflete-se .em 
sua prática. Tradicionalmente excluídos do pr?cesso po~ínco, 
conseguiram que seus direitos fossem reconhecidos em. le~ pela 
media~ao de grupos que introduziram aí a sua própna mter
preta~ao do que deveriam ser os ?ir~itos dos tr~balhado~es. Em 
conseqüencia, privilegiaram os drreitos trabalhistas e de~aram 
em segundo plano o direito a terra, qu~do da ap~?:'ª~~o do 
Estatuto do Trabalhador Rural, em 1962. E na se~uen~ia, 1~m 
face de questóes judiciais, os sin~icatos e ~s rnbw:ais tem 
interpretado os litigios como questoes trabalhistas e nao como 
questóes possessórias. 27 A luta se define, assim, náo só como luta 
pelos direitos, mas também como luta pela con.cepfáO hist?rica que 
rege os direitos. Este segundo aspecto tem sido esquecido pelos 
grupos de media~ao política. 

Os povos indígenas e os trabalhadores rurais tem posto. em 
questao, na sua prática, nao só o pacto que su~ten~a o re~e 
político brasileiro, mas tamém. o ~odelo auto~tário e ann~e
mocrático que decorre da associa~ao enn:e o capit~ ~ a propne
dade fundiária, estabelecida durante a Ditadura Militar. 

Os grandes projetos contribuir~ decisivamente para .des
pertar o demonio da política, a~onnecido n~ alm~ dos humilha
dos e desvalidos da terra, que poe em questao mais do que esses 
projetos - póe em questao o direito de propriedade (t~ como ~stá 
formulado, em fun~ao dos interesses do grande capital ren.nsta 
e especulativo) e as rela~óes de poder, de que os grandes proJetos 
sao o produto corrosivo. 

NOTAS: 

1. a . SPICER, E.H. (ed.) Human Problons in Technologirol Change. Nova 
(orque, John Wiley & Sons, lnc., 1965, especialmente as p. 23-40. MEAD, M. (ed.) 
Cultural Pattems and Technirol Change. Nova lorque, Mentor Book, 1955. 
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diferentes F.scados, que entraram na amostra da pesquisa. a. RECH, D. et alii. O 
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0 GRANDE CARAJÁS 

Minera~áo, 
hidrelétrica, 
indústrias 

· metalúrgicas, 
coloniza~áo 



1. OS GRANDES 
PROJETOS 
INDUSTRIAIS 



O PROGRAMA 
GRANDE CARAJÁS -

A 

GENESE E 
EVOLU~O 

Anthony Hall* 

O Programa Grande Carajás (PGC) representa tanto em 
termos de investimentos projetados quanto em extensáo geográ
fica o maior projeto "integrado" de desenvolvimento jamais 
encetado por um país em desenvolvimento. Seu principal objeti
vo é nada mais nada menos que industrializar um enorme 
segmento da Amazonia oriental, particularmente através da 
minera~áo, do processamento de minérios, da agropecuária e da 
explora~áo madeireira. Embora o PGC objetive gerar beneficios 
económicos substanciais, erigindo grande potencial industrial na 
regiáo, criando empregos e gerando divisas, isto é apenas um 
aspecto da questáo. O Programa Ferro Carajás - decorridos 
apenas dois anos de opera~áo parcial - já está acarretando 
profundas conseqüencias sociais e ambientais que, em futuro 
bem próximo, teráo um impacto devastador sobre a regiáo e sua 
popula~áo. 

Esta introdu~áo visa resgatar brevemente as origens do PGC 
e descrever seus componentes mais importantes. 

* Sociólogo, é profesoor do Departamento de Ci&lcias Sociais e Adminis
trac;áo da London School of Economics and Political Science, U niversity of London. 
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O QUE É O PROGRAMA CARAJÁS? 

Seguindo-se ao breve e bastante fracassado namoro do 
Instituto Nacional de Coloniza~áo e Reforma Agrária (INCRA), 
no período de 1970-1974, com projetos de assentamento de 
pequenos agricultores, principalmente ao longo da Rodovia 
Transamazónica, enfase renovada foi colocada durante os mea
dos de 1970 nas atividades empresariais privadas, orientadas 
para a exporta~áo, tais como a cria~áo de gado, explorac;áo 
madeireira e minera~áo. A parte de considera~óes geopolíticas, 
esperava-se que tal política fosse beneficiar a economía do Brasil, 
tanto pela intensifica~áo do processo de industrializa~áo visando 
a substituic;áo de importa~óes, ·como, ao mesmo tempo, pelo 
fortalecimento do setor de exporta~áo. O duplo problema, repre
sentado por urna definhante balan~a comercial e por um enorme 
aumento da <lívida externa após o aumento do pre~o do petróleo 
em 1973, poderia, desta forma, ser enfrentado. Neste contexto, 
foram iniciadas inúmeras negocia~óes em tomo de "joint-ventu
res" entre o Brasil e companhias estrangeiras, visando explorar 
a reconhecida riqueza mineral da Amazonia. Formou-se, assim, 
a base para o que é hoje o Programa Carajás: na realidade, urna 
combinac;áo de projetos já existentes e de projetos novos ampa
rados por urna legislac;áo de incentivos fiscais especiais, desen
vol vi da para atrair investidores, quer domésticos quer 
estrangeiros, em nome do desenvolvimento regional. 

A concepc;áo inicial de um ''projeto integrado" de explora
~áo mineral e agroflorestal para a Amazonia Oriental parece ter 
emanado originalmente de urna assessoria técnica japonesa 
(IDCJ 1980) que, prontamente, obteve o.selo da empresa estatal 
de minerac;áo, a Companhia Vale do Río Doce (CVRD 1980, 
1981a). Algwis observadores tem sugerido que interesses estran
geiros constituíram o fator preponderante na elaborac;áo desta 
estratégia orientada para a exportac;áo; teriam sido também os 
principais beneficiários (IBASE 1983; COTA 1984; NETO 1988). 
Seja como for, a administra~áo do Presidente Figueiredo superou 
a hesitac;áo inicial do Governo Geisel a quem sucedera, e, em 
1980, instituiu o PGC (Decretos-leí 1.813, de 24 de novembro, e 
1.825, de 22 de dezembro), constituindo o sistema de incentivos 
fiscais para projetos selecionados, a serem supervisionados por 
um Conselho lnterministerial, no ambito da Secretaria do Plane
jamento e ligada diretamente ao gabinete do Presidente da 
República. A regiáo do PGC, delimitada de maneira bastante 
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arbitrá.ria cobre cerca de 900.000 quiH>metros quadrados, área 
maior qu~ a Gra-Bretanha e a Fran~a juntas; incluí partes ~o 
Maranhao, Pará e Goiás, e representa cerca de 10,6% da extensao 
territorial brasileira. 

Envolvendo um investimento originalmente calculado em 
62 bilhóes de dólares, o PGC tem por espinha dorsal a minera~ao 
e o processamento de urna ampla gama de minerais ferr~sos . e 
nao-ferrosos. Incluem-se aquí 18 bilhóes de toneladas de mméno 
de ferro de alta qualidade (a maior jazida do mundo, descoberta 
em 1976), bem como bauxita, manganes, níquel, cassite~ta, 
ouro cobre e outros. O complexo da mina de ferro de Carajás, 
próxÍmo a Marabá, administrado pela CVRD, forma o eixo do 
PGC. Sua origem data de 1970, a partir de um acordo entre a 
U.S. Steel e a estatal CVRD. A ')oint-venture" terminou em 1977; 
porém um projeto de menores propor~óes foi aprovado pelo 
governo em 1978, e subseqüentemente incluido no Programa 
Carajás. O minério de ferro é transportado para um po~o de 
águas profundas em Sao Luís, por urna ferrovia de 890 quil6me
tros construida a urn custo de 1,5 bilhóes de dólares e inaugurada 
em 1985. Existe urn projeto de construir, ao longo do percurso 
dessa ferrovia, cerca de 30 usinas de ferro-gusa movidas a carváo 
vegetal, 12 das quais já haviam sido aprovadas em julho de. 1987, 
e tres das quais entraram em funcionamento no ano segumte. (a 
primeira em A~ailAndia, no Maranhao, inaugurada em fevereiro 
de 1988). As conseqüencias sociais e ambientais desta fase do 
PGC serao discutidas adiante. 

A segunda maior empresa minero-metalúrgica é o comple
xo Albrás-Alunorte, em Barcarena, próximo a Belém. As origens 
desta "joint-venture", que incluí um consórcio japones de 30 
siderúrgicas, a Nippon Amazon Aluminiurn Company (N~C) e 
a Vale do Río Doce, podem, também, ser remontadas aos pnmór
dios de 1970. Em Sao Luís, a Alumar, fábrica de alumina-alumi
nium, representa o maior projeto inteiramente financiado por 
capital privado no Brasil, ')oint-venture" entre a Alcoa dos EUA 
e a Billiton Metal, subsidiá.ria mineradora da Royal Dutch-Shell. 
A extra~ao de manganes e cobre está em vías de concretizar-se, 
enquanto há planos de se cons~ir ~iderúrgicas ~o longo ?º 
corredor ferroviário, de modo a vemcalizar a produ~ao. Essencial 
a citada estratégia de explora~ao mineral é o fomecimento de 
energía hidroelétrica abundante e barata da qual depende p~
cularmente a indústria de aluminio. O Projeto Tucuruí, no Río 
Tocantins, construido a um custo eventual de 4 bilh0es de 
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dólares, representa a maior barragem jamais construida em área 
de floresta tropical e poderá gerar um total de 8.000 MW, 
principalmente para esses projetos. 

Já foram concedidos ao PGC empréstimos estrangeiros no 
valor de, aproximad.amente, 1,8 bilhóes de dólares a taxas con
cessionárias, isto é, 40% do investimento inicial de 4,9 bilhóes 
de dólares até 1990; incluí-se nisso 600 milhóes de dólares da 
Comunidade Econ6mica Européia (CEE), 450 milhóes do Japao; 
305 milhóes do Banco Mundial, 250 milhóes de bancos privados 
americanos e 60 milhóes da Uniao Soviética. Em troca de em
préstimos privilegiados, foram . of er~cido~ aos in~estid?res es
trangeiros incentivos substanciais, mclumdo-se mves~entos 
governamentais na implanta~ao de urna infra-estrutura dispen
diosa, como estradas, barragens e ferrovias (um obstácul? que 
havia frustrado outras ')oint-ventures" no passado), fornecunen
to de eletricidade com desconto substancial de 300.Ai, isen~ao de 
taxas de importa~áo, controles de po.lui~áo permissiv~s e g~~
tias de suprimentos de minérios a baixo custo. lncennvos adicio
nais, especialmente para as companhias ~rasileiras, .ass~em a 
forma de concessóes fiscais que lhes permitem deduzir do unpos
to de renda de 50 a 100% dos investimentos aplicados em 
Carajás, bem como aloca~ao prioritá.ria de empréstimos ban~á
rios. Além disso, os produtores de ferro-gusa e de a~o tem sido 
atraídos pela disponibilidade de carváo vegetal abundante e 
barato, a ser obtido pela derrubada indiscriminada da floresta 
úmida tropical. Tal fato tem permitido. as ~dústrias do Es~do 
de Minas Gerais onde as florestas nanvas Já foram exauridas, 
transferirem luc~tivamente sua produ~ao para a Amaz6nia. Em 
troca de empréstimos privilegiados ao Brasil, ~ CEE p6~e ~ar 
com a CVRD acordos de fornecimento garanndo de mméno de 
ferro equivalente a metade das necessidades européias; º. Japao, 
que diversifica sistematicamente suas font~s estrangeiras de 
minério, receberia alumínio a pre~os abaixo dos pre~os do 
mercado mundial por urn período de 15 anos, enquanto a URSS 
garantía seus suprimentos de ferro-ligas. 

Embora os projetos de minera~ao e metalurgia tenham 
absorvido a quase totalidade dos investimentos do Programa 
Carajás, planos de desenvolvimento agrícola .t~ sido também 
formulados, ainda que nenhum deles tenha sido imp~ementado 
em base sistemática. A. semelhan~a do que tem ocomdo com os 
projetos industriais, os japoneses tem desempenhado .urn papel 
muito importante na elabora~ao de urna série de proJetos agrl-
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colas no ambito do PGC. Os planos iniciais refletiam claramente 
a tendencia declarada do Programa Carajás no sentido de desen
volver o potencial exportador e gerador de divisas. No entanto, 
mostravam-se também consistentes com o modelo latifundiário 
brasileiro de ocupa~ao da Amazonia. A partir de 1964 a política 
de desenvolvimento da Amazonia tem sido grandemente distor
cida em favor de grandes empresas rurais de caráter comercial e 
especulativo, dedicadas a cria~ao de gado e a explora~ao madei
reira. Ela foi sintetizada no Segundo Plano Nacional de Desen
volvimento (PND 11) e na estratégia do Polamazonia de 1974. 
Urna tendencia semelhante acha-se reproduzida em urna série de 
documentos do PGC (.TICA 1983, 1985; CVRD 1981a, 1984) que 
sugería projetos tais como 300 fazendas de gado de 10.000 
hectares cada, quatro milhoes de hectares de plantio de cana-de
a~úcar e mandioca para a produ~ao de álcool, e 1.800 quilome
tros quadrados para produ~ao de frutas tropicais. 

As propostas mais sistemáticas e abrangentes foram formu
ladas nos seis volumes do MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 
(Plano Agrlcola do Grande Carajás (P AGC), 1983), que, mais urna 
vez, inspira-se em relatórios anteriores da JI CA e CVRD, com forte 
enfase nos empreendimentos "modernos" (i. é, nao locais), em
preendimentos de larga escala, comerciais, capital-intensivos e 
orientados para a exporta~ao. Como or~amento de 1,2 bilhoes 
de dólares. O PAGC incluí componentes específicos, tais como a 
produ~ao mecanizada de soja em urna área de 238.000 hectares 
(a semelhan~a dos investimentos japoneses no planalto central 
ou cerrado), 12.600 hectares de cana-de-a~úcar e 417.000 hec
tares de pastagens destinadas ao gado de corte, tido como 
"adequado" a Amazonia, e um ''bolsao sanitário" de 225.000 
hectares planejado para eliminar a brucelose e a febre aftosa 
(abrindo assim novos mercados nos Estados Unidos, Japao e na 
Europa para a carne de gado brasileira nao processada), além de 
3,6 milhoes de hectares de planta~oes de eucalipto ao longo da 
ferrovia para a produ~ao de carvao, destinada as fundi~oes de 
ferro-gusa. O plano previa também a cria~ao de sete sistemas 
agrícolas, concentrados em dezessete ''pólos de desenvolvimen
to", destinados a pequenos, médios e grandes agricultores. Na 
prática, no entanto, apenas 17% da terra deveriam ser alocados 
aos pequenos agricultores e uns meros 15% do or~amento desti
nados para projetos sociais tais como cooperativas e coloniza~ao; 
mais de 70% dos recursos destinavam-se a crédito para os 
grandes fazendeiros, ao transporte e a agroindústria (MINISTÉ-
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RIO DA AGRICULTURA 1983; FEARNSIDE 1986a). Ademais, a 
despeito de suas declara~oes de estar promovendo um desenvol
vimento equilibrado, preserva~ao da floresta úmida e acesso mais 
equAnime aterra, o PAGC, com sua ~nfase na cria~ao de reba
nhos, ignorava completamente a rela~ao histórica, na Amazonia, 
entre a forma~ao de pastagens e a violencia rural, a concentra~ao 
de terras e a degrada~ao ambiental. 

Por urna variedade de razoes, as propostas do MINISTÉRIO 
DA AGRICULTURA nao foram implantadas. Sérios problemas 
foram suscitados no tocante a sua viabilidade, tanto por técnicos 
brasileiros quanto pelo Banco Interamericano de Desenvolvimen
to (BIRD), que havia sido contactado para apoio (FALESI 1986), 
quando a escassez de recursos domésticos solapou a capacidade 
do Brasil de prover em tempo hábil a contrapartida necessária. 
Todavía, urna outra linha de interpreta~ao sugere mesmo que 
rudo nao passava de urna mera fachada, engendrada para i:m
pressionar potenciais investidores estrangeiros com a capacidade 
do país em planejar de- modo racional seu desenvolvimento 
amaz6nico, enquanto concentrava seus reais esfor~os na estraté
gia de industrializa~ao; na verdade, urna simples manobra um 
tanto dispendiosa. 

Embora sem beneficiar-se de um plano integral na verda
deira acep~ao da palavra, o desenvolvimento agrícola e floresta! 
tem, entretanto, prosseguido em base "ad hoc" através de pro
gramas de incentivos fiscais, tanto o sistema do próprio como 
aquele em funcionamento desde 1966 sob os auspicios da SU
DAM. Embora pouco mais de 1 % da totalidade dos recursos tenha 
se destinado a tais projetos com os incentivos fiscais de Carajás 
desde 1980, as prioridades estabelecidas e as tendencias até o 
presente sáo significativas. 

Essas empresas agroflorestais sao, em sua maioria subsidiá
rias de companhias siderúrgicas ou construtoras já presentes no 
Programa Carajás. Todas essas iniciativas sao avaliadas indivi
dualmente, porém julgadas completamente fora de qualquer 
planejamento global. Em meados de 1987, a rela~ao de projetos 
aprovados incluía o cultivo de dende e extra~ao do óleo, a 
produ~ao de carvao, o processamento da castanha e a explora~ao 
madeireira (PGC/1987). O número de proJetos visando a produ
~ao de carvao em particular deverá aumentar dramaticamente 
em futuro próximo, na medida em que as fundi~oes de ferro-gusa 
ao longo da ferrovia Carajás-Sao Luís enttem em funcionamento. 
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O PGC incide na área de atua~áo da Superintendencia do 
Desenvolvimento da Amazonia (SUDAM), cujo programa de 
incentivos fiscais nada faz para melhorar a agricultura do peque
no agricultor da regiáo por intennédio do FINAM (Fundo de 
Investimento da Amazonia). Dos 94 pro jetos rurais funcionando 
em 1985, 92 tinham a ver com a cria~áo de rebanhos, de 
dimensoes variando entre 7.000 e mais de 16.000 hectares. 
Vários estudos tem mostrado a fun~áo altamente especulativa e 
apenas marginalmente produtiva desses projetos, que incentivos 
oficiais consideráveis transformam em dispositivos lucrativos, 
em resposta a crescente infla~áo brasileira. BRANDFORD e 
BLOCK (1985) estimaram que os citados projetos possuíam 
apenas 36% do gado mencionado nas propostas, enquanto que 
urna outra avalia~áo oficial conduzida pela IPEA (GASQUES e 
YOKOMIZO 1985) em 33 projetos antigos financiados pela SU
DAM, concluía que, em média, apenas 16% dos investimentos 
propostos haviam sido efetuados. Este estudo confirmava o ponto 
de vista generalizado de que os incentivos fiscais haviam servido 
para alimentar os investimentos especulativos ern imóveis e 
encorajado o desvío de empréstimos subsidiados para fins nao 
produtivos, carreando beneficios pouco tangíveis para a Amazo
nia. 

A SUDAM anunciava em 1979 que nenhum novo incentivo 
seria concedido em área de ''floresta alta", que iría man ter apenas 
projetos existentes e financiaría novas iniciativas em zonas de 
"florestas de transi~áo", na realidade áreas de floresta densa e 
cerrado combinados (FEARNSIDE 1985). Assim, as de florestas 
densas, preferidas pelos agricultores, continuam a ser utilizadas 
na fonna~áo de pastagem. Este fato, juntamente coma existencia 
de outras lacunas e a falta de monitoramento por parte da 
SUDAM, tem resultado na expansáo continuada da atividade 
pecuária. A tradi~áo está agora sendo perpetuada pelo próprio 
Programa Carajás. 
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A ELETRONORTE E 
OS PROJETOS 
HIDRELÉTRICOS 

Silvio Coelho dos Santos 
Aneliese Nacke* 

Ao ocorrer a ~in~ional do petróleo, no início dos 
anos 70, os países avan~ados rapidamente procederam reorien
ta~óes no seu relacionamento com os países dependentes, em 
particular no que se referem as importa~óes de matérias-primas 
e aos empréstimos bancários. A conveniencia de transferir para 
esses últimos países a responsabilidade de agregar mais energía 
a diversos produtos primários de exporta~áo foi logo percebida. 
Hoje, no Brasil, no mínimo, cerca de 15% do total de ~nergia 
elétrica disponível é exportada para outros países, embunda nos 
mais diversos produtos. 

Outrossim, a necessidade de reciclar recursos decorrentes 
dos chamados "petrodólares" sugeriam a conveniencia de esti
mular os países dependentes a formularem macroprojetos eco
n8micos, a priori rotulados como alternativas únicas para o 
alcance de metas estabelecidas pelas políticas desenvolvimentis
tas internas. No Brasil, as constru~óes da Transamazonica, da 
Ferrovia do A~o, do Sistema de Telecomunica~óes, da Usina 
Hidrelétrica de ltaipu, da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, do 
Projeto Carajás, entre outros, foram iniciativas que estáo neste 
contexto. 

* Antropólogos, sao professores do Departamento de Cibtcias Sociais da 
Universidade Federal de Santa Catalina. 
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Paralelamente, nos países avan~ados incrementaram-se as 
restri~óes quanto a utiliza~áo indiscriminada dos recursos natu
rais e ambientais. A legisla~áo ambiental tornou-se mais rigoro
sa, impondo a diversas indústrias onus que recomendavam a sua 
transferencia, ou a reorienta~áo de seus planos de exporta~áo 
para áreas periféricas. Essas indústrias aproveitavam também a 
visáo corrente na maioria dos países dependentes de que se 
poderla atingir níveis maior~s. de renda sem polui~áo . . Is~o, em 
termos de Brasil, ficou exphc1tado pelo delegado brasileiro na 
Conferencia Internacional de Meio Amhiente (Estocolmo, 1972), 
ao expor que as preocupa~óes com a defesa ambiental mascara
vam interesses imperialistas que. ob~etivavam impedir o cresci
mento do país em desenvolvimento. 

É nesse contexto que durante os anos 70 come~aram a 
ocorrer a constru~áo de barragens na Amazonia. Os impactos 
dessas constru~óes sobre diversos povos indígenas foram e serio 
enormes. A imprevidencia oficial chegou aos extremos de se 
proceder ao fechamento- das comportas (adufas) _ sem .qu~ as 
questóes relativas ao reassentamento das popula~oes anngi~as 
(indios e náo-índios) tivessem sido resolvidas. Tucuruí e Balbma 
sao exemplos trágicos dessas práticas. Mas essas duas usinas 
hidrelétricas sao apenas as primeiras de urna centena de barra
gens projetadas para aproveitar o potencial energético das bacías 
hidráulicas da Amazonia, nos próximos anos. Urna verdadeira 
tragédia para os povos indígenas. 

A gera~áo de energía elétrica no Brasil ocorre no present~, 
de maneira predominante (cerca de 85%), através de aprove1-
tamentos hidrelétricos. O potencial hidráulico do país é conside
rável e assume um papel de destaque em rela~áo a outras fontes. 
Há posi~oes claras de especialistas explicit~do q~e o país 
consumiría rapidamente suas reseIVas energéncas nao-renová
veis, caso pretendesse abrir mio da explora~áo de seus recursos 
hídricos. 

Compreende-se assim por que, desde os anos sessenta, as 
bacías hidrográficas do Brasil vem sendo estudadas, permitindo 
o conhecimento gradativo do potencial hidrelétrico nacional. Em 
fins de 1984, o potencial inventariado era de 213.400 MW, d.os 
quais 16,6% já eram explorados. Quase a metade desse potencial 
hidrelétrico total está localizado nas regióes Norte/ Centro-Oeste; 
o Nordeste possui apenas 7%, e o restante está dividido, quase 
na mesma propor~áo, entre as regióes Sul e Sudeste/ Centro-Oes
te. 2 
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A constru~io de diversas usinas de grande porte, entre elas 
ltaipu (binacional: Brasil/Paraguai) e Tucuruí, e outras que se 
encontram em constru~io, como ltaparica, Xingó, Ilha Grande 
etc., associada a n~io de que o país conta com a capacidade 
instalada de 42.000 MW, permite compreender que ocorreu a 
consolida~áo da tecnologia de gera~o de energia elétrica. lsto 
desde os estudos preliminares, a elabora~áo de projetos, a cons
tru~io de barragens e o desenvolvimento de urna indústria de 
equipamentos. Diversas empresas se especializaram nessas 
áreas, e hoje concorrem, inclusive, em termos intemacionais. 
Informa~0es do setor elétrico dio conta que em Itaipu foram 
alcan~ados índices de nacionaliza~áo na ordem de 85% na 
fabrica~áo das turbinas hidráulicas e nos hidrogeradores. 3 

Um aspecto particular deste dominio tecnológico refere-se 
ao problema de transmissáo de energia a longas distincias, que 
pode ocorrer em termos de correntes alternativas (CA) ou conti
nua (CC). O aproveitamento dos recursos energéticos disponfveis 
em regióes distantes dos centros consumidores somente é viável, 
economicamente, através do maior domínio tecnológico na área 
de transmissáo. Avan~os tecnológicos recentes estáo permitindo 
a transmissáo em ultra-alta tensáo, em CA ou em ce. Ficam assim 
competitivos o aproveitamento de recursos energéticos em locais 
remotos. lsto viabiliza, na ótica da ELETROBRAS (Centrais Elé
tricas do Brasil S.A.) a integra~áo dos dois grandes sistemas 
elétricos que permanecem isolados entre si, Norte-Nordeste e 
Sudeste-Centro-Sul.4 A partir de Itaipu, diversas linhas-tronco de 
corrente alternada em 750 KV, ou menos, foram implantadas no 
país, interligando subsistemas. Outras linhas estáo previstas para 
serem implantadas nos próximos anos. A tecnologia de transmis
sio de grandes blocos de energia em longas distAncias está, 
assim, sendo dominada. "Montantes da ordem de 10 milh0es de 
quilowats e distincias na faixa de 2000-2500 quil6metros estáo 
sendo considerados nos estudos em andamento.',s 

O Ministério de Minas e Energia, criado em 1962, e a 
ELETROBRÁS, criada em 1963, é que tem formulado a política 
do setor elétrico. A ELETROBRÁS desempenha o papel de ''hol
ding", controlando diversas subsidiárias, entre elas a ELETRO
NORTE. 6 Nessa fun~áo, a ELETROBRÁS vem formulando planos 
de expansio e recupera~áo do setor elétrico. Devido a longa 
matura~áo desses planos, seus horizontes sao distantes. Em 
1981, a ELETROBR.ÁS elaborou o Plano 2000. Em 1988, ela 
sistematicamente discutía as bases do que seria o Plano 2010. 
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Simultaneamente, a ELETROBRÁS desenvolvía a~óes, como a 
obten~áo de créditos intemacionais, para a recupera~áo do setor 
elétrico. Trata-se do Plano de Recupera~áo do Setor de Energía 
Elétrica (PRS). Este plano previa interveniencia do BIRD para 
coordenar opera~óes de crédito no valor global de US$ 2.400 
milhóes. O PRS também demonstra urna vontade de reorienta~áo 
quanto as práticas tradicionais do setor, ªº reequacionar priori
dades e tentar concluir a questáo do impacto ambiental. 

Tanto na formula~áo do Plano 2000, como nos estudos que 
levaráo a sua revisáo pela formula~áo do Plano 2010, fica claro, 
porém, que a ELETROBRÁS está considerando o desenvolvimen
to do sistema através do aumento progressivo do suprimento de 
energia da Amazonia para as demais regióes do país. Em outras 
palavras, em termos de defini~áo política tudo indica que caberá 
a ELETRONORTE a parcela ponderável de gera~áo e transmissáo 
de energia para atender as demandas dos grandes centros con
sumidores. 

A ELETRONORTE foi instituida em 1973 (Lei 5.899, de 
05/ 07 / 73). Sua área de atua~áo incluí hoje os Estados do 
Amazonas, Pará, Acre, Maranháo, Mato Grosso, Rondonia, parte 
de Goiás e os territórios de Amapá e Roraima, correspondendo a 
58% do território nacional. 

Na defini~áo de políticas para o setor elétrico e na tomada 
de decisáo sobre obras a serem executadas, há que considerar 
todo um contexto ideológico dominante no Brasil, que sintetiza
mos na frase consensual: "energia é progresso". A tradi~áo 
cartesiana tanto de nossas escotas de engenharia, como as de 
forma~áo de militares, é outro ponto relevante. Na prática, essa 
visáo ideológica tem servido como fundamento para múltiplas 
decisóes. Decisóes que náo necessitaram de justifica~óes mais 
amplas, nem tampouco da aprova~áo do Congresso Nacional. A 
constru~áo de Tucuruí, por exemplo, integrou o conjunto de 
decisóes tomadas em tomo do chamado Projeto Carajás, um 
macroprojeto economico de interesse dos países centrais. As 
tarifas subsidiadas para as empresas processadoras de metais 
nao-ferrosos, particularmente o aluminio, foram decididas pelo 
govemo e, tudo indica, sem a interveni~ncia da ELETROBRAs. 

Num contexto mais do funbito da ELETROBRÁS e de suas 
subsidiárias, é de se compreender também que os critérios para 
tomada de decisao e localiza~áo de UHEs sáo estabelecidos pela 
rela~áo custo/beneficio, associado a defini~áo técnica do poten-
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cial energético a aproveitar. O equacionamento das questóes 
ambientais e, em particular, dos impactos sociais somente muito 
recentemente come~aram a ser considerados e, mesmo assim, 
como forma de minimizar situa~óes concretas existentes. 7 
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1. VIOLA, Eduardo, 1987, p. 2. 

2. MIY AMOTO et alli, 1987, p. 8. 

3. Idem, passim, p. 13. Segundo a ELETROBRÁS, os cinco maiores fabri
cantes nacionais de turbinas e/ou geradores para hidrelénicas (Voith-Bardella, 
Mednica Pesada, Vigesa, Coensa e Siemens) tém urna capacidade de produ~ 
da ordem de 9.000 MW por ano, cinco veres maior que as necessidades geradas 
pela expansao do sistema nos próximos dez anos. BRI1U, Sérgio, 1987:58. 

4. VIAN, Ángelo, 1987, p. 42-45. 

S. MORI~, Carlos Almir, 1987, p. 48. Arravés da Portaría 1617 de 
23/ 11/ 82, o Ministério de Minas e Energia criou o Grupo C.OOrdenador do 
Planejamento dos ~ E1éaicos (GCPS), de Ambito nacional, sob a coorde-
039io da ELETROBRAS. 

6. As outtas empresas que incegram a "holding'" ELETROBRÁS sio as 
seguintes: Companhia Hidro-elétrica do sao Francisco (CHESF); c.entrais Elétri
cas do Sul do Brasil S.A. (ELETROSUL); ESPÍRI1U SAN1U CENTRAIS ELÉTRICAS 
S.A. (ESCEISA); FURNAS- Centrais Elétricas S.A.; LIGHT,~ de F.Jetrici
dade S.A. lntegram ainda o sistema da "holding" diversas outras empresas coliga
das, concessionárias de servi\'Q público de energia elénica. 

7. A ResolUQio nº 001 de 23/ 01/1986 do Comelho Nacional de Meio 
Ambiente (OONAMA), criada em 1981, determina a ela~ de relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA) para obras hidráulicas (barragens) acima de 10 MW 
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e Unhas de Transmissáo de energia elénica acima de 230 KV. Também obriga ao 
licenciamento pelo órgáo estadual competende de tais empreendimentos. Tam
bém a lei n. 7 .347, de 24/ 07/ 1985, faculta o recurso a justiira contra danos 
ca~dos ao meio ambiente, ao consumidor e ao panimónio social. A E.J.EfRO
BRAS, em maio/ 1985, elaborou o Manual de Estudos e Efeitos Ambientais dos 
Sistemas Elétriros. Por último, de forma mais específica, a ELETROBRÁS criou em 
fins de 1986 e fez instalar em 1987 um C.Omité C.Onsulcivo de Meio Ambiente, 
integrado por especialistas de diversas áreas do conhecimento e cendo suficiente 
independéncia para avaliar as questóes de impacto a mbiental decorrente da 
consnu~o de grandes usinas. 
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Lux Boelitz Vidal * 

FUTURO DOS ÍNDIOS E FUTURO DA AMAZÓNIA 

Vivem hoje no Brasil 220.000 índios, remanescet?-tes de 
urna populai;ao estimada em milhoes na época da conquist~. As 
sociedades indígenas no Brasil sao pequenas e altamente diver
sificadas entre si. Sao 180 grupos étnicos com línguas e dialetos 
distintos. Vivem em condii;oes diversas que vao desde a total 
ausencia de contato direto com a sociedade nacional até urn 
convívio que data de séculos. O Brasil conta hoje com 130 
milhoes de habitantes. Sendo assim, os índios representam 
apenas urna parte ínfima da po~ula~ao d~ país. Ocupam, porém, 
teoricamente, quase 8% do temtóno nacional. Em term~s abso
lutos, por outro lado, a populai;ao indígena tem crescido nos 
últimos anos, configurando-se urna recuperai;ao demográfica 
bastante significativa (CARNEIRO DA CUNHA 1987). 

600Ai da populai;ao indígena vivem na Amazonia Legal, urna 
vasta área de S milhoes de km2

, S9% do território nacional, onde 
estao sendo implantados os grandes projetos estatais e privados 
desta década, o que deixa antever urna rápida transformai;ao de 

* Antropóloga é professora do Departamento de Anrropologia da Univer
sidade de sao Paulo éusP) e membro da Comissao Pró-índio de sao Paulo. 
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grande parte dos ecossisternas da regiao e urna nova configu
rai;ao econornica, social e institucional. Esta irnensa regiao en
contra-se hoje sob forte pressao de ocupai;áo humana, planejada 
e espontanea, constituindo-se ern urna nova fronteira para o 
século XXI. 

Neste contexto, a questao indígena, hoje, é parte indisso
lúvel de urna questao bern rnaior: o futuro da Amazonia e a 
capacidade e vontade da socie'dade brasileira em preservar e 
administrar o seu patrimonio. Depende tambérn da capacidade 
dos índios em transformar seus direitos permanentes e consti
tucionais em realidade, viabilizando um futuro diferenciado para 
os povos indígenas do Brasil. 

Nos velhos tempos de conquistas, muitos chegaram a Ama
zonia, explorando o desconhecido. Mas, em geral, as expedii;oes 
em busca de riquezas nao foram bem-sucedidas. Mesmo assim, 
durante séculos, os índios daqcela regiáo foram atravessados por 
diferentes formas de suj~isao e vários ciclos economicos, sofren
do urn aniquilamento físico e cultural. Mas, devido a extensáo 
territorial, muitos grupos conseguiram fugir, se refugiando ern 
nichos de difícil acesso. O resto se assirnilou a populai;ao brasi
leira ou sobreviveu em pequenos núcleos semi-aculturados. 

No século XIX, no sul do país, há urna macii;a chegada de 
colonos europeus e iniciá-se o ciclo do café e a expansao da 
agropecuária, provocando graves conflitos com os índios. No 
Nordeste prevalecem a monocultura ai;ucareira e agropecuária; 
na Amazonia, as atividades extrativistas ao longo dos ríos e seus 
tributários, especialmente a borracha (1910) e a castanha-do-pa
rá (1940-1970). Todas estas frentes de expansáo atingem e 
destroem irreversivelmente os territórios indígenas. A verdade 
crua é que entre 1900 e 19SO desapareceram mais de 80 grupos 
indígenas (RIBEIRO 1977). 

Em 1910, corno intuito de dar algum amparo legal ao índio, 
é criado o Servii;o de Protei;áo aos Índios, que até 19S8, ano da 
morte do Marechal Rondon, se caracterizou por urn indigenismo 
idealista, baseado na filosofia de Augusto Comte. 

Entre 19SS e 1967 o SPI sofreu um processo de decadencia 
9ue levou a sua extini;áo e a criai;á~ da Fundai;ao N~cio~al do 
lndio (FUNAI). Houve urna tentanva de democranzai;ao do 
órgao, sem sucesso. 
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Segue-se a implanta~ao de um poder monolítico de decisao 
sobre os destinos dos povos indígenas. E o componente centra
lizador ressurge ainda com mais for~a, especialmente quando se 
considera que foi precisamente em 1968 que se formalizava o 
Estado Autoritário no país, através do Ato Institucional n. 5, 
quando praticamente se legislava por decreto do Poder Excecu
tivo. As decisóes da política indigenista, desde entao, ficaram nas 
maos do representante do Ministério do Interior; a FUNAI, de 
urna forma crescente, come~a a ser ocupada por militares e 
depois por funcionários empresariais que nao tinham nenhurna 
experiencia indigenista. Essa inser~ao da FUNAI no espa~o do 
Poder Executivo Federal é ainda agravada por esse espa~o con
trolado pelo Ministério do Interior, o órgao do Govemo essen
cialmente comprometido com as políticas desenvolvimentistas. 
Em resumo, a política indigenista tomou-se urna questao de 
política de Estado e de controle sobre as terras dos indios e dos 
recursos narurais que elas abrigam. 

Em 1970, porém, em Mato Grosso, se realiza a primeira 
assembléia dos povos indígenas do Brasil, sob o patrocinio do 
Conselho Missionário Indigenista (CIMI). Ela ocorre fora do 
espa~o dominado pelo Estado. Foram criadas, desde entao, as 
condi~óes de surgimento de lideran~as indígenas e de urna 
política indígena, dos índios, divergentes da política indigenista 
oficial. lsto representava um fato absolutamente novo que teve 
suas repercussóes no interior do mundo indígena e no espa~o de 
suas rela~óes com a sociedade nacional, o Estado e os Meios de 
Comunica~ao de Massa. As assembléias desde entao se multipli
caram e tiveram o mérito de conscientizar os povos indígenas 
sobre seus direitos e organizar suas lideran~as para a luta 
política. 

Diante desta nova realidade, em 1977, houve por parte do 
Govemo urna tentativa de "emancipa~ao" das comunidades in
dígenas. Esta emancipa~ao, aparentemente generosa, pretendia, 
na verdade, a exclusao progressiva dos povos indígenas do abrigo 
da legisla~ao especial, constante do Estatuto do indio, e urna 
integra~ao for~ada. 

Em 1979, porém, foi criada a Uniao das Na~óes Indígenas 
(UNI), dirigida exclusivamente por indios. Paralelamente surgi
ram, no país, várias organiza~óes de apoio aos indios. Essas 
organiza~óes, formadas por pessoas solidárias com a luta indíge
na, passaram a cobrir urn espa~o bastante mais amplo do que 
aquele até entao coberto pelo Conselho Indigenista Missionário 
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(CIMI). A.As.socia~ao Brasileira de Antropología (ABA), a Socie
dade Brasilerra para o Progresso da crnncia (SBPC) e mais tarde 
várias enti~ades _ecológicas. apoiar~ o movimen;o indígena'. 
Essas manif esta~oes da soc1edade civil come~aram a ocorrer a 
partir da instaura~ao do processo de abertura política em fins de 
1978. 

Para os indios, entretanto, assegurar, a nivel da realidade 
esta abertura política foi e ainda é um processo extremament~ 
penoso. Os obstáculos sao grandes. Os hábitos autoritários sub
sistem no Estado e sobretudo no aparelho indigenista totalmente 
tomado pela ideología do Desenvolvimento e Seguran~a Nacio
nal. 

Para as sociedades indígenas da Amazonia, desde 1970 o 
cerco come~ou a s~ fechar. Os. indios eram vistos como possui
dores de terras cobi~adas (mmta terra para pouco indio) e eles 
se transformaram rapidamente em "Vítimas do Milagre" (DAVIS 
19~7). Houve, na ~po~a, urn movimento de denúncias de geno
c~dio das popula~oes mdígenas, por parte da opiniao interna
cional. Ocorreram ''paciñca~óes" desastrosas de vários grupos, 
como a dos P~a. e Arara do Pará na época da constru~ao da 
Transamazomca, assnn como a explora~ao economica em regi
me de semi-escravidao, de outros grupos, como os coÍetores de 
castanha-do-pará. Aumenta o controle político exercido sobre as 
com?Jli~ades . através das chefias de Posto e das Delegadas 
~egio~ais, cnando fortes la~os de dependencia; os indios sáo 
mcennvados a desenvolver projetos comunitários de tipo empre
sarial controlados pela FUNAI. Aumenta o controle do Conselho 
de Seguran~a Nacional sobre as áreas indígenas e a questao da 
demarca~áo das terras fica sob a responsabilidade do Ministério 
Extraordin~o de Assuntos Fundiários (MEAF), tomando todo o 
processo mais moroso e conseqüentemente dando margem as 
mais diversas pressóes regionais. 

No fim dos anos 70, algumas comunidades se organizam e 
~onseguem a demarca~áo de suas terras; inicia-se a resistencia 
~dígena. É o c_aso dos Xavante de Mato Grosso, dos Kayapó do 
Xingu e d~s Kamgang ~o Sul do país. Os Gaviáo do Pará que, em 
1976, haviam conseguido urna certa autonomía ao comercializar 
sua produ~ao de castanha, em 1981 lutam por indeniza~áo pela 
passagem de urna linha elétrica de alta-tensao em seu território 
obt~ndo ganho .de causa. No Nordeste, urna antiga fronteira, o~ 
indios se organizam para recuperar a sua identidade émica· é o 
caso dos Xocó, Kiriri, Pataxó e outros. No 'Acre, indios e col¿nos 
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seringueiros se organizam em cooperativas e lutam por urna 
maior autonomía economica. 

Os inimigos, porém, também se organizam. Aurnentam os 
conflitos violentos. Lobbies antiindígenas atuam no Congresso e 
há grande pressao das mineradoras para que o govemo autorize 
atividades de minerac;ao em áreas indígenas. Os indios e as 
entidades de apoio tomaram-se, em 1987, alvos de urna campa
nha difamadora de proporc;óes e virulencia inéditas, por parte de 
alguns jomais conservadores (CEDI 1988a). 

Seja como for, a nova realidade indígena, constituída pela 
presenc;a irreversível da voz do indio em defesa de seus próprios 
interesses, coloca em crise toda a tutela do Estado, que nao pode 
mais exercer o seu controle ignorando as aspirac;óes dos índios, 
nao mais implícitas na ideología indigenista, mas agora explíci
tas no pensamento político, manifestadas por suas lideranc;as 
(OLIVEIRA 1982). 

Todas estas questóes e sucessivas lutas e desafios estiveram 
dramaticamente presentes durante todos os trabalhos da Assem
bléia Constituinte, de 1987-1988, para a elaborac;ao da Nova 
Carta e, em especial, no que se refere ao Capítulo dos fndios. 

Pode-se dizer que o texto aprovado em primeiro tumo, pelo 
plenário do Congresso Nacional Constituinte, sobre os direitos 
indígenas, estabelece novos marcos para as relac;óes entre os 
povos indígenas e a sociedade-Estado. Suprime definitivamente 
a integrac;ao dos indios como finalidade da legislac;ao e garante
lhes protec;ao e respeito a sua organizac;áo social, usos e costu
mes, linguas, crenc;as e tradic;oes, além de lhes reconhecer seus 
originários direitos sobre as terras que ocupam. 

Parcelas vitais de decisoes que af etam as nac;oes indígenas 
passam a ser determinadas pelo Congresso Nacional. Estabele
ceu-se que os pro jetos com relac;ao a minerac;ao e aproveitamento 
de recursos hídricos e energéticos em terras indígenas ficam 
condicionados a aprovac;ao do Congresso; os indios deverao ser 
ouvidos durante o próprio processamento decisório. A FUNAI 
tem o seu papel de tutor reduzido e perde parte de seu poder 
discricionário, pois a Constituic;áo já nao exige sua interveniencia 
em todos os atos dos índios, que ganharam a oportunidade e 
iniciativa para ingressarem diretamente emjuízo. O mais impor
tante, conceitualmente, é o abandono de urna perspectiva assi
milacionista, que entende os índios como urna categoría 
puramente transitória, destinada a desaparecer com o tempo. 
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lsto é, admite-se, após 488 anos, que eles nao sao urna espécie 
em extinc;ao. Eles sao chamados agora de "indios" "comuni
?ades", e "grupos indígenas". A Constituic;áo conceÍtua terras 
indígenas incluindo nelas náo só aquelas necessárias a habita
c;ao, mas a produc;ao, preservac;ao do meio ambiente e sua 
reproduc;ao física e cultural. 

Durante as diferentes etapas dos trabalhos da Assembléia 
Constituinte, os índios, apesar de nao estarem representados na 
Assembléia, marcaram presenc;a, defendendo suas reivin
dicac;óes. Este acompanhamento firme e seguro, por parte de 
cen~enas de .indios, foi um aspecto decisivo para as negociac;oes 
fina1s, e.spec1alme~te no mo?1ento do voto em plenário. Megaion 
Metuk~e, um índ10 Kayapo do Parque Indígena do Xingu, bem 
reswmu ª.nova. situac;ao.: "O~ brancos tem que respeitar o que 
eles própnos cnaram hoJe. Nao fornas nós que criamos, mas só 
es~~s marcando presenc;a. O branco que votou, que fez essa 
le1, va1 ter que cumprir. Nós vamos cobrar essa leí que está 
aprovada aí" (CEDI 198&'Q). 

O desafio, de aquí em <liante, vai consistir em transpor e 
transformar os dispositivos constitucionais aprovados, em atos 
concretos, adaptados a urna realidade extremamente complexa. 

"A tradic;ao dos índios com o Executivo, as ressalvas que 
apesar de tudo existem no texto constitucional e a reduzida 
capacidade de pressao direta da maioria dos grupos indígenas é 
preocupante. Pode-se prever que os grupos maiores com maior 
experiencia de contato, com acesso a informac;óes e ~ondic;óes de 
se deslocar para Brasilia, poderao aproveitar a oportunidade e 
estabelecer canais de comunicac;áo e pressao sobre o Congresso 
Nacional, aliados aos grupos de apoio ao indio. Para a maioria 
dos outros grupos, haverá pouca chance de acompanhar a maior 
complexidade da luta política que haverá. Terá que haver urna 
mobilizac;ao dos indios muito mais sistematicamente do que 
aquel~ hoje existente .. As organizac;oes de apoio, por sua parte, 
deverao se tomar ma1s competentes" (CEDI ídem). O corpo de 
advogados ligados a causa indígena deverá aumentar conside
ravelmente. ~odas estas considerac;oes colocam, outrossim, o 
problema de infra-estrutura e financiamentos adequados para o 
desempenho destas tarefas. 
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UMA LONGA HISTÓRIA DE SOFRIMENTO E LUTA 

A regiáo que pessoalmente melhor conher;o é a área do 
Programa Grande Carajás e especialmente a regiao do sudeste 
do Pará. Pretendo assim colocar algwnas questoes relativas aos 
grandes projetos e especialmente com relar;ao as Sociedades 
Indígenas. 

Em primeiro lugar, toda esta regiáo da Amazonia possui 
urna história bastante diferenciada no tempo e no espar;o. Para 
os índios, como já vimos, a dizimar;áo, as transferencias, a 
explorar;ao eram urna prática contínua, assim como as epidemias 
e a simples extinr;ao. Os Kayapó-Xikrin, com os quais trabalho 
há muitos anos, contavam com mais ou menos 300 individuos, 
em 1952, época de sua ''pacificar;ao". Em 1964 restavam apenas 
90 individuos. Protásio Frikel, que em 1963 os encontrou a 
margem do Rio Itacaiúnas, conta como naquele ano 1/3 da 
popular;áo morreu de doen~as. 11Morriam ao meu redor como 
moscas", dizia ele. Os Gaviao, de quem tanto se fala boje, náo 
estavam muito longe do mesmo destino. E os Suruf do Sororó 
pior ainda. Os índios sofriam de urn contato indiscriminado, mas 
estavam abandonados, explorados e sem nenhum meio de defesa 
própria. Hoje, os Xikrin sao quase quase 400 individuos; vivem 
nurna reserva demarcada, mas cercada de fazendas e projetos de 
minerar;ao de todos os lados. (Veja o mapa seguinte.) Os Gaviao 
sao, atualmente, um povo orgulhoso de suas lutas, um povo que 
esteve a altura dos desafios, mas as suas terras foram recortadas 
e a sua reserva de floresta é urna ilha no meio de urna regiao 
desmatada e urbanizada. 

Marabá, quando a conheci em 1969, contava apenas com 
10.000 habitantes (em 1955 eram 6.000). Nao havia estrada, nao 
havia carro. A vida era muito pobre, com alguns donos de 
castanhais, comerciantes e políticos locais explorando um povo 
~niserável, doente e submetido a urna economía de ''barracao". 
Encontrava-se urna juventude ociosa e sem perspectiva; a média 
de vida era de 35 anos para os adultos. O livro, muito bonito, de 
H.D. Barruel de Lagenest descreve com perfeir;áo a Marabá dos 
anos 50. Os índios eram considerados bichos pela popular;áo 
local. As onr;as e jaguatiricas eram car;adas aos milhares para a 
venda de peles. A floresta, porém, estava intacta, nao por razoes 
preservacionistas, mas por puro abandono. Quando, finalmente, 
nos anos 60-70 foram desvendadas as verdadeiras formas e 
pontencialidades desta imensa regiáo, ela se constituiu, rapida-
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mente, em um novo planeta a ser conquistado, recortado, povoa
do, explorado e saqueado sem o menor constrangimento. Com a 
construr;áo da Transamazonica e a chegada macir;a de nordesti
nos sem terra, a regiáo come~ou a mudar de aspecto. Houve 
também, por causa da "guerrilha do Araguaia", urna forte mili
tarizar;áo da regiáo. Nos anos 70 devido as novas oportunidádes, 
especialmente os projetos subsidiados pelos incentivos fiscais, 
comer;am a chegar pessoas do sul com capital, que compram 
terras, dedicando-se a agropecuária e a indústria madeireira. 
~randes contingent:s de mao-de-obra se deslocam para os ga
nmpos de ouro ou sao contratados para as obras de infra-estru
tura, como a Hidrelétrica de Tucuruí, estradas vicinais e mais 
tarde a Ferrovia de Carajás. Companhias do sul do país investem 
em grandes fazendas. E mesmo a Universidade de Sao Paulo cría 
um Campus Avanr;ado em Marabá. · 

Para os índios, a política da FUNAI, naquela época, se 
resumía em urna ''pacifica~ao" rápida dos grupos isolados do seu 
reagrupamento sob o cont;r~le de urn posto indígena, assim como 
urna integra~áo rápida através de projetos economicos chama
dos comunitários. Aí, também, configuram-se várias siruar;oes. A 
pacificar;áo do Parakana foi desastrosa, metade da popular;ao 
morreu. Os Gaviáo da Montanha, que viviam no local da cons
trur;áo da Hidrelétrica de Tucuruí, foram expulsos brutalmente 
de suas terras pela ELETRONORTE. Os Gaviáo de Mae Maria , 
entretanto, conseguiram se livrar do julgo da FUNAI e passaram 
a comercializar sua própria castanha, reorganizando-se interna
mente e revertendo as suas relar;oes com a sociedade envolvente. 

Os Kayapó, urna tribo numerosa de mais de 3.000 índios 
divididos. em 15 grupos, bastante espalhados entre os ríos Xingu 
e Tocantms, passaram por um outro tipo de experiencia. Desde 
a época da ''pacificar;áo", nos anos 50, havendo acabado as 
guerras .~tr~tribais e os grandes deslocamentos periódicos, cada 
grupo vivia !Solado, sem contato com os outros, sob os cuidados 
da FUNAI ou de missionários. A partir dos anos 70, com a 
abertura de estradas, garimpos e fazendas, os diferentes grupos 
passaram a entrar novamente em contato e a se deslocar de uma 
aldeia para outra. Conversam todos os dias pelo rádio, em 
Kayapó, transmitindo informa~oes. Houve urna aproxima~áo 
através de trocas e casamentos, configurando-se também situa
r;oes de tensáo e competir;áo. Os Kayapó Gorotire do Xingu 
enriqueceram através dos garimpos que controlavam em suas 
terras (Cumaru e Maria Bonita). Muita madeira, especialmente 
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0 mogno, foi roubada em seus _territórios ou com~rcial~zadas pela 
FUNAI ou pelos próprios índ1os. Terras foram mvad1das, como 
as dos Xikrin. Os Gorotire e o Txukarramae compraram urna casa 
em Redenc;áo e outra em Belém, além de um aviáo para seu 
próprio uso. 

Nem o autoritarismo da FUNAI ou do Govemo conseguia 
mais dar conta de todo um processo extremamente dinamico, 
mas caótico. A modemizac;ao desordenada chegou repentina
mente, reelaborando todo o espac;o e todas as relac;óes preexis
tentes. De repente, na esfera indígena, nao existiam normas de 
como agir nestas circunstancias. Muitos funcionários locais da 
FUNAI colocaram-se francamente do lado dos indios, porque se 
sentiam eles mesmos "impactados" e subordinados aos novos 
donos da regiáo. O caso dos Parakaná é típico, e, se nao fosse 
trágico, seria até comico. Durante dois anos, por causa do 
enchimento do reservatório da hidrelétrica de Tucuruí, falava-se 
em transferir este.s índios para outro lugar. Mas, no momento das 
águas subirem, ninguém quis assumir "a coisa". Sendo assim, um 
belo dia, os próprios índios arrumaram seu bagulho, entraram 
na mata e se transferiram sozinhos. 

Em cima desta longa história, chega finalmente, para reno
var e complicar, o PGC, e mesmo antes, a sua componente 
fundamental, o Projeto Ferro Carajás. Os indios, mais urna vez, 
ficam submetidos a toda sorte de pressóes externas e a um 
envolvimento desgastante, tanto pelos projetos em si, cujo signi
ficado a longo prazo ainda nao enxergam com muita ~lareza, 
quanto pelos projetos especiais de apoio a eles, agora, destmados. 
De indios isolados, castanheiros, acaboclados ou rebeldes, trans
formaram-se em "impactados", alvos de toda sorte de atenc;óes e 
de todo tipo de indenizac;oes. A FUNAI, vendo despontar no 
horizonte vultosos recursos, cria em Brasilia um Departamento 
de Pro jetos Especiais, contrata 103 novos funcionários e p~epara 
longas listas de pedidos. Os índios sao mais ou menos obngados 
a receber todos esses ''beneficios" e, quando consultados, elabo
ram suas próprias listas. Comec;a assim, para eles, algo que já 
vinha acontecendo há algum tempo, a luta pelo controle dos 
recursos. Na época do Plano Cruzado (1986) aprenderam que 
dinheiro no banco "pode parar". Com a inflac;áo galopante que 
assola atualmente o país, que "a coisa nao está fácil". Com o fun 
do Convenio CVRD/FUNAI e o projeto de apoio, que ''tudo pode 
dar para trás". Ou como me dizia um funcionário da FUNAI em 
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Marabá, "o pior ainda está para frente". Quem sabe seja o 
momento de parar e pensar, digo eu. 

É difícil definir o que seria o Programa Grande Carajás, este 
monstro sera cara própria, mas que, em ritmo cada vez mais 
acelerado, através de inúmeros projetos de infra-estrutura e 
industriais, vem ocupando urna área de 900.000 km2 nos Estados 
do Pará, Norte de Goiás e Maranhao. 

Deve ser ressaltado desde já que nao existe até hoje medidas 
preventinas para protec;ao as populac;óes indígenas na área de 
influencia do Programa Grande Carajás. Oito anos após a cria~áo 
do PGC, o Plano Diretor ainda nao havia sido elaborado, apesar 
de inúmeros projetos já terem sido aprovados pelo Conselho 
Interministerial e mesmo implantados. 

No início, o Projeto Carajás é um programa mineral. Em 
1977 a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) compra as jazidas 
da Serra do Carajás da US Steel por 50 milhóes de dólares. O que 
fc;ii considerado um presente para os Americanos, que prati
camente nao haviam realizado nenhum investimento. Urna vez 
recuperada a posse de Carajás, o Brasil enfrentou o problema dos 
recursos para o desenvolvimento do projeto. Na ocasiáo, o pre
sidente da CVRD encontrou a soluc;áo seguinte: a explorac;áo do 
ferro de Carajás seria urna parte ou o núcleo de um projeto muito 
mais amplo e que compreendepa nao apenas a explorac;áo de 
todos os minérios, mas também projetos florestais e agroindus
triais. Assim nasceu o Programa Grande Carajás, cujo subtítulo 
é um projeto nacional de exportac;áo. Este se fundamenta sobre 
duas características muito favoráveis a sua explorac;áo: a sua 
situac;ao geográfica e o seu imenso potencial mineral (urna das 
maiores provincias minerais do mundo). 

Trata-se, em resumo, de urna intervenc;áo intencional e 
planejada do Estado para transformar completamente a estrutura 
ambiental e economica da Bacía Amazonica, ligada ao Plano de 
Integrac;áo Nacional, que resulta de urna alianc;a entre o Govemo 
Brasileiro, várias empresas multinacionais e nacionais e institui
c;óes bancárias intemacionais de empréstimo que estáo finan
ciando projetos infra-estruturais visando a explorac;áo e a 
exportac;áo de recursos naturais da regiao. O objetivo era também 
estimular, através de um regime especial de incentivos fiscais, a 
instalac;áo de um vasto conjunto de empreendimentos capaz de 
duplicar as e:xportac;óes brasileiras e pagar a <lívida externa. O 
anúncio do Programa, na época, foi uma surpresa que desabou 
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sobre a regiáo e a na~áo. Inúmeras foram as manifesta~oes 
contrárias ao projeto. O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 
Economicas (IBASE) já havia apresentado em fins de 1981 um 
''Plano Alternativo de desenvolvimento" (Folha de S. Paulo 
19/10/1981) e no Ambito da Sociedade Brasileira para o Pro
gresso da Ciencia (SBPC), vários seminários forarn consagrados 
a avalia~áo do Programa. Políticos e mesmo empresários pediam 
um debate mais amplo sobre a questáo. Mas o Conselho lntermi
nisterial (responsável pelo programa) constitui-se em um 6rgáo 
extremamente fechado: possui for~a institucional, podendo exer
cer diretamente ou por meio de 6rgáo executivo pr6prio atribui
~oes de outros 6rgáo;; e entidades de ad.ministra~áo federal. Está 
acima dos pr6prios organismos que o govemo já possui na 
Amazonia, ligando-se diretamente a cúpula federal. 

O PROJETO FERRO-CARAJÁS E A QUESTÁO INDÍGENA 

O Projeto Ferro-Carajás, a cargo da Companhia Vale do Río 
Doce, empresa de economia mista, e que inclui a Mina de Carajás 
(PA), a Ferrovia de 890 km (inaugurada em fevereiro de 1985) 
e o Porto de Itaqui, em Sáo Luís, é o suporte principal do 
Programa Grande Carajás. 

O Banco Mundial, um dos financiadores (mas náo o prin
cipal) do Projeto FC, condicionou a concessáo de empréstimos a 
destina~áo, pelo Govemo brasileiro, de recursos especiais no 
projeto, voltados para a garantía de melhores condi~oes de 
sobreviv~cia aos povos indígenas afetados, observando ademar
ca~áo oficial e prote~áo de suas terras. Estas áreas, situadas entre 
a pré-Amazonia maranhense, no sudeste do Pará e o norte de 
Goiás, a 100 km aproximadamente da ferrovia, encontram-se nas 
zonas de impacto direto e indireto de tal projeto, como decorren
cia da implanta~ááo de estradas vicinais e novos núcleos habita
cionais de apoio a f errovia. 

Visando assegurar o cumprimento de tais recomenda~0es, 
a FUNAI elaborou as pressas um projeto or~ado em USS 13,6 
milhoes, quantia que seria aplicada nas áreas indígenas af etadas, 
sendo a CVRD a geradora e repassadora desses recursos a FUNAI. 
Com esta finalidade, em junho de 1982, foi firmado um conv~nio 
(n. 059/82) entre a CVRD e a FUNAI, coma vigencia de 5 anos. 

Tal convenio tinha por objetivo "A presta~ao, pela CVRD, 
de apoio financeiro a FUNAI, para implanta~áo de projetos 
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socioeconomicos beneficiando as comunidades indígenas locali
zadas n_a áre.a ?e ~uencia do PFC' (Cláusula lª) . Este apoio 
financerro fo1 d1stnbuído entre 21 áreas indígenas e duas frentes 
de atua~ao, abrangendo um total de 12.800 índios distribuidos 
em 15 grupos distintos, e com tempo de contato variando de 300 
anos até nenhum contato, como era o caso dos indios Guajá do 
Maranháo, último grupo de ca~adores e coletores. 

A preocupa~áo do Banco Mundial com as sociedades indí
genas havia sido publicada em um documento de julho de 1981 
intitulado ''Economic Development and Tribal Peoples: Human 
Ecologic Considerations". O documento especificava que o com
ponente tribal deveria ser estudado -antes e durante o desenvol
yimen to do Projeto, deveria incluir a participa~áo dos 
mteressados, e que a demarca~áo das reservas indígenas deveria 
ser completada na fase preparat6ria dos projetos no convenio 
CVRDf1.:UNAI, entretanto a FUNAI ficaria responsável pela de
marca~ao das terras (Cláusula 1). Nao havia, assim, no projeto, 
um or~amento em separado e específico para a questáo da terra. 
Outrossim, a regulariza~áo fundiária náo se resume apenas a 
demarca~áo de terras. Incluí também as seguintes atividades: 
inspe~áo dos limites das áreas indígenas, reassentamento de 
ocupantes náo-índios que se encontram intrusos nas reservas 
revisao de limites atendendo a acertos de fronteiras contestad~ 
pelos f?dio~, solu~oes jurídicas dos processos afetos e garantía 
do me10 físico da área, sendo este fundamental para a sobrevi
vencia do grupo indígena como tal. De acordo com o or~amento 
original apresentado pela FUNAI em 1982, apenas 0,06% dos 
recursos estariam destinados a regulariza~ao fundiária. Jsso 
revela que o projeto de apoio havia sido formulado com o objetivo 
~xclusivo de re~or~ar o or~amento da FUNAI, duplicando urna 
infra-estrutura Já deformada e desviando os recursos das finali
dades a que eram destinados: minorar os impactos da implanta
~ª~ .do Projeto Ferro-Carajás. A FUNAI elaborou o seu projeto 
InlClal na base de cronograma apenas financeiro-ad.ministrativo, 
sem levar em considera~áo as diferen~as entre grupos e com 
enfase quase exclusiva para o setor obras: equipamento, gastos 
administrativos e manuten~áo dos postos. A bem da verdade, 
todas as áreas indígenas estavam tao carentes - já desde o inicio 
- que boa parte dos recursos foi usada, indevidamente e sob forte 
pressáo da FUNAI, para sanar estas insuficiencias, quando, se
gundo a cláusula C do Convenio, elas deveriam ter sido provi
denciadas pelo 6rgáo tutor. 
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Através do trabalho de assessoria de antropólogos indica
dos pela ABA, foram apontadas a CVRD a inoperancia e inade
qua~ao dos ''modelos de projetos de apoio" concebidos pela 
FUNAI, atestadas pela manutern;ao e refor~o da mesma estrutura 
arcaica, pelas contrata~oes desnecessárias de pessoal nao quali
ficado, bem como pela farta aquisi~áo de equipamentos e cons
tru~oes com recursos oriundos do convenio. Os antropólogos 
enfatizavam a necessidade de rever os critérios utilizados pela 
FUNAI para a elabora~ao daqueles projetos, tentando reverter o 
or~amento original: a aplica~áo dos recursos deveria se concen
trar prioritariamente nos setores de terra e saúde. 

A equipe de antropólogos colocou um prazo até junho de 
1986 para que as questoes de terras fossem resolvidas. Caso 
contrário, eles se retirariam. Em 31/03/1986, a CVRD suspendeu 
o repasse dos recursos a FUNAI, apenas liberados quando esta 
finalmente elaborou um plano para a solm;ao da demarca~ao das 
terras para o período de 1986 a junho de 1987. A partir de janeiro 
de 1987, ela se comprometía também em absorver os custos de 
manuten~áo dos postos e do pessoal de saúde que ela passaria a 
contratar. O convenio, porém, acabou e muitos problemas de 
terra estao ainda pendentes. A CVRD decidiu junto com os 
assessores, em fins de 1987, reservar o saldo de 3.600 milhoes 
de dólares para regularizar as questoes de terra. 9 áreas ainda 
nao está.o devidamente homologadas, 3 apresentam discrepan
cias e irregularidades nos limites demarcatórios e 4 ainda nao 
foram demarcadas. A FUNAI ainda nao respondeu confirmando 
esta decisao, mas sabe-se que pretendía utilizar estes recursos 
para projetos economicos. Dentro do novo or~amento, 1 milhao 
de dólares foram reservados para a Nova proposta de área contí
nua, no Xingu-Bacajá. Neste caso também nao houve resposta 
afirmativa da FUNAI. 

Assim, o sucesso do projeto foi extremamente limitado; 
tanto a FUNAI como a CVRD haviam criado um clima de promes
sas, finalmente nao cumpridas. Houve entretanto alguns ganhos, 
em termos de terras e saúde, impensáveis de serem atingidos sem 
o apoio do Convenio. Refiro-me aquí ao contato estabelecido com 
os indios Parakana Apiterewa, sem ocorrencia de mortes. Ao 
ganho, najusti~a, do caso da Grá Reata, fazenda que durante 10 
anos se havia instalado em território Xicrin. A demarca~ao da 
Reserva Parakana, Apinayé (mesmo com os erros ocorridos no 
limite sul) e sobretudo Guajá. A remo~áo e reloca~ao dos possei
ros assentados pelo GETAT na Reserva Gaviáo de Mae Maria. A 
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proposta da r~serva ?'iflgu:Bacajá. Masé pouco em compara~áo. 
ao que podena ter sido fe1to se a FUNAI tivesse colaborado em 
vez de obsn:iir sistematicame~te ~ bom an~amento do Projeto. 
A demarca~ao da Reserva KrikatI e a revisao dos limites da 
reserva dos Suruí do Sororó e dos Xikrin do Bacajá sao algun 
casos graves ainda nao resolvidos. s 

CONSIDERA<;ÓES CRÍTICAS 

A e~eriencia ne~t~s anos do Convenio CVRD/FUNAI ~os
tr~ que a simples adm1mstra~ao, pela FUNAI, de recursos finan
ceiros abundantes nao acarreta mudan~as políticas mais 
~brangentes, capazes de promover o fortalecimento dos grupos 
mdígen~s, de m~eira que possam melhor enfrentar as mudan
~as advmdas da unplanta~ao de tais projetos. 

É da m~~eza ~trfnseca do Convenio CVRD/FUNAI sua 
extrema s.ens1biltdade as cQnfusoes e perplexidade do servi~o de 
assunto~ mdí~enas do ,Estado. O continuo processo de crise da 
Fund~~ao Nac1~nal do Indio acarreta problemas tanto no que diz 
respe1to a política de aplica~ao de recursos do convenio quanto 
no que tange a administra~ao dos mesmos. 

. .É preciso considerar que este estado de crise nao é super
ficial, ante~, express~ um momento de redefini~ao das rela~oes 
entre a s~cied~d~ n~c10nal e os povos indígenas, do qual faz parte 
ª. p~ópna existencia do Convenio CVRD/FUNAI e de outros 
sunilares. 

Alguns pontos devem ser ressaltados: 

. Ao beneficiar apenas alguns grupos, arbitrariamente esco
l~idos a 1~0 km de ca_?a lado da ferrovia, houve defasagem e 
d!sc~epancia com rela~ao aos grupos que nao tiveram esta assis
tencia, m~s q~e,. por estarem localizados na mesma regiao, 
também sao atmgid?s pelas mudan~as drásticas que ali ocorrem. 
É .. º caso dos Tamb~, dos Krahó e Xerente e dos Carajá. Conse
quentem~n~e, este tlpo de recorte acarreta urna situa~ao profun
damente mJusta. 

P~r outro lado, como já foi colocado acima, as trans
forma~oes por que passam a regiao de PGC tem vários níveis e· 
graus de ~atura~áo. ~ªº. resta dúvida que suas implica~óes para 
os pov~s mdfgenas attngidos sa.o de longo t~rmo e devem perdu
rar multo além do período previsto pelo Convenio CVRD/FUNAI. 
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Isto é, deve haver, com certa urgencia, urna preocupa~ao com 
medidas de longo efeito. 

Houve, de modo geral, ausencia de postura firme e pública 
tanto por parte do Banco Mundial como da cúpula do CVRD. 
Tudo indica, outrossim, que os investidores, os bancos multila
terais, estavam, em última instfulcia, interessados em financiar 
a qualquer custo o Projeto Ferro-Carajás, em beneficio da indús
tria siderúrgica dos países desenvolvidos. O que leva a suspeitar 
que, infelizmente, o Convenio se configurava apenas como urna 
preocupa~ao de conveniencia (FERRAZ 1986). 

Por outro lado, investidores importantes, como a Comuni
dade Economica Européia, nao se sentiram na obriga~ao de 
exigir do govemo brasileiro um projeto especial quanto a prote
~ao do meio ambiente e das popula~óes indígenas nas áreas de 
influencia do Projeto Ferro-Carajás. As Organiza~oes Nao Gover
namentais (ONG$) européias chamaram várias vezes a aten~ao 
da CEE para que exigisse maior aten~ao aos problemas ambien
tais e sociais do PGC. Mas a CEE ficou obstinadamente satisfeita 
em aceitar as informa~óes da CVRD e do Banco Mundial. O que 
parece mais grave, atualmente, é a falta de defini~ao quanto ao 
Programa Grande Carajás. Porque, se houve certas exigencias por 
parte do Banco Mundial para avaliar a implanta~io do Projeto 
Ferro-Carajás, elas desaparecem em rela~io ao PGC. A CVRD 
sempre fez a separa~ao entre o Projeto Ferro-Carajás, a seu cargo, 
e o PGC, a cargo do Conselho Interministerial, dando a falsa 
impressio de que seriam dois projetos separados, quando na 
verdade estio interligados, sendo um conseqüencia direta do 
outro. 

Como o Banco Mundial nao financia estes projetos, ele se 
considera nao-envolvido no assunto. 

Faltam assim, infelizmente, novos meios de pressio para 
evitar o que já é considerado um dos maiores desastres ecológicos 
para esta regiao da Amazonia. Mostra-se ao mesmo tempo o total 
descaso do govemo brasileiro. Os processos decisórios que tem 
levado a implanta~io de projetos como o PGC se fizeram a revelía 
da sociedade brasileira. Os debates supostamente democráticos 
sao sempre feítos após os fatos consumados e a suposta prote~ao 
ambiental e responsabilidade social sao, vías de regra, urna mera 
retórica (FERRAZ, 1986). 

No caso dos indios, as indeniza~óes posteriores -como foi 
o caso da ELETRONORTE pelos danos causados aos Parakana 
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(Res~t6rio de TucuruO e aos G~viao do Pará Oinha de alta . 
tens~o) ou da CVRJ? pela passagem da ferrovia, também aos 
Gaviao .-apenas s~ryiram para legitimar urna decisao feíta sem 

0 conhecunento previo dos mesmos. 

. O q~e ~ais pre~cupa é o continuísmo da política indige-
rusta oficial, ISto é, a mtegra~ao for~ada das comunidades indí
genas a comunida_de regional. o que ficou claro, durante todo o 
período em que vigorou o Convenio CVRDIFUNAI, é a falta de 
vontade por parte ~o ~ovemo ~· c~nseqüentemente, da FUNAI 
e~ fazer_valer ~s direitos consntucionais e legais dos indios. É 
~mtománco verific~ que em 1983, época em que a comunidade 
mdígena obteve maior participa~ao direta na discussio e regu
lamen~~ao de seus. direitos, é época, também, em que projetos 
de apoio ~ comurudades indígenas na área do Polonoroeste e 
Fe.rro-CaraJás estavam sendo desenvolvidos com um certo dina
IDIS~o. O Poder Executivo foi o autor exclusivo de vários pro jetos 
de Ie.i, .decretos e regulamentos, que reduziam os direitos patri
moruais indígenas anteriormente assegurados pela Constitukio 
e o Estatuto do indio. .,. 

. .. ~ que tudo indica, o Govemo sentiu-se amea~ado pelas 
exig~n~ias d~ Banco Mundial, consideradas como urna interfe
rencia mdevida nos assuntos internos do Estado. Todos os entra
ves colocados pela FUNAI ao convenio foram manifesta~óes de 
urna ~á vonta.~e em s.e subJ?eter a estas exigencias, tratando, 
em _várias ocasioes, de unpedir o trabalho da assessoria antropo
lógica que, ao seu ver, nao ~ossuía legitimidade, e exigindo da 
CVRD que ela apenas cumpnsse o seu papel passivo de repassa
dora de recursos. 

Quanto ª? mi~ero de projetos que estao sendo implanta
dos na ~azorua onental, o quadro é cada vez mais preocupante. 
Eles connnuam aumentando e se estendendo geograficamente 
(como é o caso da regiao de Altamira, no Xingu, onde será 
construido o complexo hidroelétrico Karara6 e Babaquara, a 
cargo da ELETRONORTE). Todos estes projetos emergem como 
a~to~om~s, a~ lon~o do. tempo. Apesar de urna maior cons
cien~~ao, nao existe, amda, nenhuma discussio democrática 
a respe1to: Por outro lado, o longo período de tempo, quase dois 
anos, dedicado para a elabora~ao da nova Carta por parte do 
Con&i:ess? C<?nstituinte, acabou deixando o país paralisado a 
nível msntuc1onal. Se houve algum tipo de coordena~ao para 0 
Projeto Ferro-Carajás, ela está totalmente ausente com rela~ao 
ao PGC. 
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Para os indios, o fim do Convenio CVRD~UNAI terá _con
seqüencias negativas nos programas de at~n~ento °!é~co e 
saúde básica. O programa de educa~áo, devido a mterlere~cia ~a 
FUNAI, nunca chegou a ser implantado, mas os indios sao 
bastante exigentes quanto a este assunto. A falta .de. recursos 
poderá levar os indios, novamente, a querer comercializar a s~a 
madeira, atividade que é executad~ sem normas e de m~erra 
totalmente predatória, lesando os mtere~ses das._comurudades 
indígenas. Na regiáo de Marabá, os indios Gaviao receberam 
altas indeniza~oes, porque as obras realmen~e atravessam o seu 
território. Os indios Suruí, por outro lado, nao receberam nada, 
quando, na verdade, eles estáo sendo atingi?os da me.sma ~orma 
pelos impactos indiretos das obras, especialm~nte mvas_a~ de 
suas terras. O mesmo acontece com os esquecid~s Asurmi _do 
Trocará. Esta aloca~áo desigual de recursos é mmto r~ssenn.da 
pelos grupos, porque até boje eles dependiam, em. conJunt~, da 
Ajudancia da FUNAI de Marabá, corn quern negoc1avam direta
mente. Isto é, · estavam sob um mesmo tipo de controle e de 
legisla~áo. Os próprios funcionários da F~AI !e resse~tem 
destas diferen~as que acarretam novas classifica~oes. A~rram 
e se identificam corn os Gaviáo pelos recursos que consegurram, 
assumindo esta fa~anha como urna vitória pessoal fre~te aos 
colonialistas do sul do país.Tememos Kayapó que consideram 
"dificeis e imprevisíveis" e a quem sempre tratam de agr~dar, 
num trabalho continuo de ''pacifica~áo". Os Suruí sáo visto~ 
como "coitadinhos e problemáticos". Enquanto que os Parakana 
do Paranatinga, que atualmente reivindicam ind~niza~áo a E~
TRONORTE e plantam bananas para o comércio regional, sao 
vistos como "come~ando a entender as coisas". 

A SEPLAN e a cúpula da CVRD acabaram entregando a 
firmas de planejamento a elabora~áo do plano dU:etor. O plane
jamento, porém, é feíto por setores e firmas diferente~, sem 
continuidade ou visáo de conjunto. A componente ambiental, 
social e indígena fica assim dispersa e ligada diretamei;ite a cada 
setor em separado. Isto introduz umA no:vo recorte, dispe~a as 
decisoes e impede qualquer transparencia. Os grand~s proJetos 
homogeneízam o espa~o e as diferentes formas de vida, fazem 
tábua rasa da história da regiáo e dos problemas espec~cos de 
cada comunidade. Por outro lado, estas firmas de planeJamento 
náo possuem a mínima capacidade de avaliar o componente 
indígena, mas recortam artificialmente, no papel, todo o espa~o 
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geográfico e a própria vida da popula~áo regional, indios e 
náo-índios, reduzidos, agora, a meros objetos. 

Os núcleos urbanos e assentamentos de garimpos crescern 
de maneira desordenada. Conflitos graves como o confronto e as 
mortes na "Ponte do. Tocantins" sáo apenas o prelúdio do que 
ainda está para acontecer. Marabá, hoje, é urna cidade de mais 
de 200.000 habitantes e possui todas as características de urna 
Cubatáo tropical. Os indios estáo submetidos ao autoritarismo 
do Estado, da FUNAI e dos agentes implantadores de projetos. 
Estes componentes sornados se configuram como urna estrutura 
de domina~ao muito forte, mas com interesses diferentes. Para o 
Estado tudo é urna questáo de Seguran~a Nacional. A FUNAI nao 
ve com bons olhos os Projetos, na medida em que podem lhe 
retirar ou enfraquecer o controle sobre os indios; mas, por outro 
lado, os reconhece necessários como fonte de recursos, royalties 
e indeniza~oes para a manutem;áo de sua própria infra-estrutura. 
Os responsáveis pelos projetos veem os indios como um estorvo; 
prefeririam lidar com eles-diretamente, oferecendo indeniza~oes 
e "empregos", enfim, desenvolvimento e progresso. Desprezam 
totalmente a FUNAI, para cujo descalabro contribuem. Se há 
exigencias do Banco Mundial, curnprem-nas, o que incomoda o 
Estado; quando nao há exigencia nenhurna, é como se o compo
nente indígena náo existisse. 

Um dos entraves ao encaminhamento das solu~oes para os 
problemas da Amazonia é, ainda, a desarticula~áo das institui
~oes a ela vinculadas: SUDAM, SUDENE, PÓLO AMAZONIA, 
PROJETO NORDESTE, PAPP, IBDF, SEMA, MINTER, ELETRO
NORTE, CHESF, FUNAI, CNS. Bancos de investimentos, empre
sas estatais e privadas, consórcios de consultores, empresas de 
planejamento e empreiteiras de obras, todos mandando e des
mandando no ''peda~o", com grande desenvoltura. Isto acarreta, 
entre outras coisas, urna superposi~áo de vários projetos, inclu
sive em áreas indígenas, obedecendo muitas vezes a objetivos 
divergentes e conflitantes. Acrescente a isso urna desinforma~ao 
total do que está sendo decidido e implantado e urna falta 
absoluta da participa~ao das popula~oes da regiao, que, se 
reagem a posteriori, nunca sáo consultadas no momento da 
elabora~áo dos programas. 

Entretanto, a nível academico, já existem muitas informa
~oes científicas e técnicas disponíveis. Mas a verdade é que todas 
estas informa~oes disponíveis náo está o sen do utilizadas por urna 
falta de coordena~áo entre as institui~oes geradoras de conheci-
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mento, as instituic;oes executiva~ de políticas regionais e as 
instfutcias que definem estas políncas (SCHUBART 1986, p. 57). 

Se realmente existe urna maior consciencia por parte da 
populac;ao, mesmo se apenas a nível ~e respost~. imediatas, e 
urna maior mobilizac;ao política, prec15amos exigir, através de 
urna campanha bem organizada, a nível nacional e internacional, 
que o Programa Grande C~jás, .nos seus m~tipl~~ desdob~
mentos, seja totalmente rednnensionado. O~ disposi~vos c~nsn
tucionais da Nova Carta, tanto para a questao do meio ambiente 
como para os indios, permitem, pelo menos teoricamente, que se 
recoloquem em discussao as implicac;oes da implantac;ao, P.ºr 
parte do Govemo brasileiro, de ~acroproje~os 11:ª ~azoma. 
Todos estes projetos, como mencionados acnna, nnphcam em 
vultosos investimentos, aumentara a dívida externa e interna do 
país e nao se revertem em nenhum beneffc~o para a populac;.ao 
regional. Precisamos inverter a ordem de pnondades, dar maior 
atenc;ao as propostas de um desenvolvimento alternativo, como 
por exemplo no setor energético. Precisamos exigir que a nova 
legislac;ao ambiental e social para o licenciamento de obras s~ja 
efetivamente respeitada. A luta será dura porque os própnos 
estudos de impactos das grandes obras (inexistentes até hoje) 
serao realizados por empresas de consultoría, pagas pelas em
presas. Por outro lado, mesmo com urna maior participac;ao do 
Congresso Nacional, as pressoes para a liberac;ao da ''licenc;a de 
instalac;ao" será.o muito fortes, devido ao grande poder das firmas 
empreiteiras que realizam as obras. 

Para os indios, por outro lado, até certo ponto o processo 
já é irreversível. As soluc;oes, para o fu~o, deverao ass~ a 
realidade tal como ela se apresenta hoJe. Alguns grupos amda 
possuem faixas extensas de terras, mas cercadas por um ambien
te totalmente perturbado. Outros grupos perdera.m a maior parte 
de seus territórios, que se resumem a urnas poucas ilhas-de-mata, 
extremamente vulneráveis. A vida é mais sedentária com um 
aumento sensível das atividades agrícolas. A cac;a toma-se mais 
escassa. A necessidade do dinheiro tem levado muitos grupos a 
aceitar garimpagem ou a venda de madeira. A continua derruba
da de floresta virgem para a agricultura, em urna reserva delimi
tada, também coloca novos problemas. Antigamente, os indios, 
possuidores de imensos territórios, exploravam apenas parte dos 
recursos naturais disponíveis. Hoje, estes recursos nao se apre
sentam mais como inesgotáveis. Novas formas de relacio
namento como meio natural deverao ser pensadas e amplamente 
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discutidas com as comunidades indígenas. Como viver bem - o 
que inclui.saúd~, educac;ao e bens industrializados, sem depen
der de proJetos nnpostos pelo Estado e cujas indenizac;oes (quan
do ocorrem) nunca pagam o que destroem - , eis a questao! 
Depender de indústrias altamente poluidoras para sobreviver é 
realmente deprimente. 

. Certam~nte, agora que a Nova Constituic;áo nao impoe mais 
urna L?tegrac;ao forc;ada, os indios se sentirao mais a vontade para 
planeJar o seu futuro, enquanto segmento diferenciado da socie
dade nacional. Nao há dúvida que eles gozam de certas vanta
gens: ~em a posse e.g3!"~tia de .suas terras, o que lhes permite 
adm1mstrar urn patnmomo colenvo de forma variada. Com uma 
agricultura b~m planejada e os recursos naturais, nao precisam 
comprai: o alnn:nto básico. ~~ um i:nodo geral, nao dependem 
de salários e estao menos SUJeitos as flutuac;oes do mercado. 

Alguns indios, como os Xavante, esrao tentando com o 
apoi? de especialistas, urna experi~ncia para recuper~ o seu 
ambiente natural, plantando espécies nativas e reintroduzindo 
urna fauna tradicional. Esperam, também, comercializar certas 
frutas da regiáo. É, por enquanto, apenas urna experiencia 
controlada, m.as que todos assumiram. Os Xilcrin-Kayapó, a quem 
sempre sugernnos nao vender a sua madeira, me perguntavam: 
se "os civilizados" agora tanto querem que as árvores fiquem em 
pé, por que nao pagam pelo que desejam? E, realmente, se urna 
árvore em pé nos parece hoje tao e mais valiosa que urna árvore 
derrubada e reduzida a tábuas, isto deve ter o seu custo. Preservar 
é necessário, mas é urn investimento como qual a sociedade deve, 
de algum modo, arcar. Se a Amazonia é o pulmáo do mundo, que 
se pague para preservar este órgáo tao precioso. 

Em vez de considerar a vida e a cultura indígena apenas 
co~o algo. tradicional, por que nao pensar a sua relac;ao com o 
me10. ambiente como algo, pelo contrário, extremamente pro
gress1sta? Os tempos mudaram, e se a Amazonia tem os seus días 
contados, sáo os que preservam que devem ser apoiados e 
''fiscalmente incentivados". Existem, hoje, vários projetos chama
dos de ''Debet for Nature Swap". Algo no mesmo estilo poderla 
ser pensado para as comunidades indígenas. Os indios sáo os 
primeiros a querer preservar os seus recursos naturais de forma 
sustentável. 

Para nao .mais depender de urna política indigenista total
mente subordmada ao desenvolvimentisino, as comunidades 
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indígenas precisariam de urn Banco do Índio, com rec~os e 
programas próprios, que correspondam as suas n:ces.s1dades 
reais. É altamente desejável, também, urna transparencia fiscal 
e administrativa. Os indios nao podem continuar vivendo, por 
maior que seja sua capacidade adaptativa e criativa, nurn mundo 
onde tudo é aleatório, instável e descontinuo. 

Para os quase 13.00? índi~s, ,ue estavam. incluidos no 
Projeto de Apoio as comumdades md1genas do ProJeto Ferro-Ca
rajás, ficou estabelecido que pode-se manter com 400.000 dó~a
res anuais urn bom atendimento a saúde, com urna enfermerra 
diplomada nas aldeias, dua! ~quipes volan~es. com médico, labo
ratoristas, dentistas e convenios com hosp1ta1s de bom nível nas 
cidades, para casos graves de intemac;ao. Este é apenas urn caso, 
concretamente comprovado, que pode ser contemplado, se hou-
ver vontade. 

SOBRE A PARTICIPA~O DE ANTROPÓLOGOS NA 
ASSESSORIA DE ÓRGÁOS PÚBLICOS OU DE 
PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Esta questao foi preliminarmente discutida durante urna 
reuniao da ANPOCS (Associac;ao Nacional dos Programas de 
Pós-Graduac;ao em Ciencias Sociais) em 1985, pelas equipes. de 
avaliac;ao e assessoria do Programa Polonoroeste e Ferro-Carajás: 

"As primeiras experiencias já realizadas mostram que esta 
nova contribuic;ao dos antropólogos nao <leve se dar sem o 
acompanhamento de profundas discussóes nas er;i?d~des ci~n~
ficas. A incorporac;ao pura e simples da área de C~enc1as ~oc~a1s, 
sem delegar a estes profissionais um peso ~ol~uco dec1sóno a 
nível do planejamento dos grandes proJetos, lumta extrem.~en
te a eficácia da ac;ao e nao acarreta mudanc;as substanc1a1s na 
ótica desenvolvimentista". 

Projetos como o Polonoroeste e Ferro-Carajás necessa
riamente tem que contar com urn componente de protec;ao ao 
indio e ao meio ambiente. A introduc;ao do componente de 
protec;ao ao índio é urna resposta a mobilizac;ao da opiniao 
pública mundial. 

Urna preocupac;ao permanente é que a a~ao dos antropólo
gos se limite a legitimar os programa~ ~coi:io~1c~s em curso, q.ue 
tem efeitos desastrosos para a sobrevtvenc1a md1gena, sem me1os 
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concretos de influenciar para alterar a política indigenista. Nao 
se pode aceitar que as recomendac;óes, por mais elaboradas, 
completas e detalhadas que sejam, acabem sempre engavetadas. 

Assim, é fundamental que, em futuros convenios, repre
sentantes das sociedades indígenas constem formal e jurídi
camente como partes intervenientes, urna vez que, ao órgao 
tutor, cabe legalmente assisti-los e nao representá-los. 

O repasse de fundos através de instituic;óes sujeitas a 
pressóes contrárias aos interesses indígenas é urn risco perma
nente. A avaliac;ao do componente de protec;ao indígena tem que 
ser independente de sua execuc;ao. O ideal é que esta avaliac;ao 
esteja ligada a instituic;óes de reconhecido valor científico, o que 
assegura autonomía na expressao de recomendac;óes e linhas de 
ac;ao. 

Para que isso acontec;a, <leve, é claro, haver garantía de 
trabalho, de pesquisa e liberdade de acesso as áreas indígenas, 
sendo inaceitáveis as pro~~ic;óes feítas pela FUNAI, tanto no caso 
Carajás como Polonoroeste. Estas proibic;óes sempre se deram 
em represália a críticas a política indigenista ou a medidas mais 

. fortes propostas em defesa dos indios, principalmente em relac;ao 
a demarcac;áo de algumas áreas indígenas. 

Os relatórios dos antropólogos que participara da assessoria 
ª'?S grandes pro jetos devem ser públicos, de modo que os pro jetos 
sejam acompanhados pelo maior número possível de profis
sionais competentes que possam julgar a qualidade das assesso
rias e sua identificac;ao com os interesses das comunidades 
indígenas. 

Em resumo, a elaborac;ao e a execuc;ao de convenios, como 
os do Polonoroeste e Carajás, podem ser aprimorados, mas nao 
constituem a soluc;ao ideal. Sao apenas soluc;óes paliativas. No 
caso específico de Carajás, todos os antropólogos tinham o longo 
tempo de contato, pesquisa e envolvimento com as comunidades 
que assessoravam: isto foi um ponto positivo. Também nao houve 
pressóes sobre os antropólogos por parte da CVRD na elaborac;ao 
e divulgac;ao de seus pareceres. 

Mas de que adianta, se os antropólogos foram apenas 
chamados quando a ferrovia estava quase pronta e as áreas Guajá 
e Krikati, para citar apenas as mais críticas, nao estavam demar
cadas (e ainda nao o esta o após o término do Convenio em 1987). 
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Todos concordamos que o ideal é que o componente indf~ 
gena e o resguardo de seus díreitos deveriam ser considerados 
quando do planejamento dos projetos, buscando-se es tu dar todas 
as outras possibilidades que nao firam a integridade dos povos e 
seus territórios. 

É nesse sentido que se cogíta, atualmente, em avalía~oes 
independentes, como é o caso do ''Dossie sobre as hidroelétrícas 
do Rio Xingu e os povos indígenas", elaborado pela Comissao 
Pró-fndio de Sao Paulo, no momento em que o Projeto ainda está 
em fase de estudos de víabilídade. A importancia deste dossie é 
que, pela primeíra vez, trata-se de urna a~ao conjunta de fndios, 
antropólogos, ecólogos, engenheíros, missionários, geólogos, e 
surge como urna resposta aos grandes projetos, propondo urna 
ampla divulga~ao e discussao a nfvel nacional e internacional . 
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INTRODU<;ÁO 

PROJETOS , 
HIDRELETRICOS E , 
POVOS INDIGENAS 
NAAMAZÓNIA 

Silvio Coelho dos Santos 
Aneliese Nacke 

O Brasil tem urna tradic;ao perversa em tratar com as 
populac;oes indígenas que estao localizadas imemorialmente em 
seu território. Desde os tempos coloniais, as práticas do genocidio 
e emocídio nao tem sido incomus. A criac;ao do Servic;o de 
Protec;ao aos fndios (SPI), no ano de 191 O, ocorreu após urna 
série de denúncias de nível internacional e nacional sobre a 
agressividade das relac;oes entre brancos e indios, com conse
qüencias altamente negativas para esses últimos. As práticas 
adoradas pelo SPI evitaram momentaneamente a continuidade 
do exterminio indígena e assegurar.am a ocupac;ao, por frentes 
de expansao, de largas faixas do território nacional. 

O SPI, porém, acabou se submetendo aos interesses da 
sociedade dominante. Corrompeu-se enquanto órgáo de protec;áo 
e se cristalizou sobo ponto de vista burocrático. No ano de 1967, 
o SPI foi substituído pela Fundac;áo Nacional do fndio (FUNAI), 
criada pelo Governo Militar como resposta as críticas e denúncias 
de genocidio e emocidio, em nivel internacional. A FUNAI, 
entretanto, nao exerceu quaisquer mudanc;as na política indige
nista oficial. Ao contrá.rio, tomou iniciativas que somente agra-
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varam as relac;oes entre indios e náo-índios. Antes de tudo porque 
centrou suas atividades numa política indigenista integra
cionista, bastante criticada pela moderna antropología. 

Os direitos dos povos indígenas no Brasil nao sao, portanto, 
reconhecidos. Prevalece, nas interpretac;oes dos textos legais, a 
noc;áo que esses povos estáo em transic;áo e que seu destino é a 
sua incorporac;ao pela sociedade nacional. Ou seja, eles deveráo 
desaparecer enquanto entidades émica e culturalmente diferen
ciadas. lsto é, simplesmente, emoddio. Também o reconhe
cimento das terras tradicionalmente ocupadas para garantir os 
territórios ocupados pelos povos indígenas vem sendo sistema
ticamente rejeitado pelos órgaos oficiais de protec;ao. 

Desde o ano de 1987, o Brasil vivenciou a experiencia de 
elaborar urna nova Constituic;ao. Isto em decorrencia de urn lento· 
e difícil processo de abertura política. A Assembléia Nacional 
Constituinte (ANC), porém, foi convocada como extensa o de 
func;oes exercidas pelo Congresso Nacional, assegurando aos 
eleitos o duplo papel de congressistas e constituintes. Este 
arranjo político-jurídico foi altamente limitativo das reais atri
buic;óes de urna ANC. Apesar disto, a questáo indígena foi 
bastante discutida - antes e durante este período - por lideranc;as 
indígenas e entidades preocupadas com o destino desses povos. 
As reivindicac;oes fundamentais foram encaminhadas aos cons
tituintes, acompanhadas de ainplas manif estac;oes de apoio. 

Em setembro de 1988 sabia-se que havia sido descartada a 
possibilidade de ser reconhecida no texto constitucional a con
dic;áo pluriémica do país. Foi possível, porém, assegurar direitos 
essenciais dos povos indígenas, tais como a terra, a preservac;áo 
de suas linguas, crenc;as, tradic;oes e organizac;áo social. E foi 
reconhecida a legitirnidade processual dos índios, suas comuni
dades e organizac;óes, independente de qualquer assistencia 
prévia, entre outros dispositivos que também lhes favorecem. 

A. revelía das discussoes que se travaram na ANC, o Gover
no, através de portaría ministerial, regulamentou a explorac;áo 
mineral em áreas indígenas. Também através de decreto (n. 
99.946 de 24/08/1987) o governo discriminou as terras ocupa
das pelos indígenas em duas categorías: Área indígena, quando 
ocupada por silvícolas nao aculturados ou em incipiente estado 
de aculturac;ao, Colonia indígena, quando ocupada por indios 
aculturados ou em adiantado estado de aculturac;ao. Estabeleceu 
ainda que a FUNAI caberia fixar os critérios de avaliac;áo do grau 
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de acultura~áo. Por trás dessa postura, o govemo pretendía 
diminuir o número de indios que efetivamente estariam sujeitos 
a tutela e a prote~áo govemamental, ªº mesmo tempo que 
aceleraría a integra~áo na sociedade nacional daqueles que tém 
um maior convívio com os brancos. Ou seja, o govemo, por esse 
Decreto, deixa claro que nao aceita qualquer revisao do conceito 
monoémico de Estado e que, assim, o Brasil continuará a ser 
pensado como o país de urna única na~áo, a na~áo dos brasileiros. 

As rela~óes entre os povos indígenas e o Estado brasileiro 
estao também dentro deste contexto. Numa visáo positivista, que 
tem permeado o pensamento militar brasileiro desde as últimas 
décadas do sécUlo passado, associada a aceita~ao da teoría do 
evolucionismo cultural unilinear, aos indígenas nao resta outro 
destino senáo a sua integra~áo na sociedade nacional. Daí decor
rem as no~óes de "integralidade" do território nacional e de 
Estado uninacionaL A burocracia responsável pela execu~áo da 
política indigenista oficial aceita sem discussoes tais posiciona
mentos ideológicos, o que é também coonestado pelo sistema 
jurídico existente no país. A missáo, pois, deste aparato é emi
nentemente civilizatória. É a missáo de transformar indios em 
nao-indios. Ou seja, o objetivo é a homogeneiza~ao de todos os 
contingentes indígenas que sobrevivem no território brasileiro, 
através da sua dilui~áo na sociedade nacional. lsto nega por 
inteiro o direito a diferen~a. 

A proposta integracionista que fundamenta, portanto, a 
política indigenista brasileira é perversa, pois sistematicamente 
vem aniquilando formas socioorganizativas e culturais que re
presentam importantes experiencias civilizatórias alternas da 
humanidade. O genocidio e o etnocídio tem sido práticas fre
qüentes. O país tem urna terrlvel tradi~áo de domina~áo e 
aviltamento das popula~óes indígenas, herdada do período colo
nial. 

A resistencia indígena, embora pouco conhecida, nao tem 
sido pequena. Diversos movimentos tem ocorrido. Nos últimos 
anos, as experiencias individuais e coletivas tem sido compar
tilhadas, através de encontros e assembléias indígenas, que 
objetivam uma crescente obten~áo de reconhecimento de direi
tos e conquistas de espa~o político. Ou seja, trava-se uma luta 
que objetiva o reconhecimento das popula~oes indígenas como 
povos diferenciados, sujeitos a prote~áo do Estado. 
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No que se refere específicamente as consequencias da 
constru~áo de usinas hidrelétricas (Ul-iEs) para os povos indíge
nas, há que considerar os efeitos diretos de tais projetos: a perda 
de terras, a migra~ao for~ada, a depopula~áo, a desmotiva~áo de 
vida, a desorganiza~áo social, a impossibilidade de prosseguir 
utilizando as técnicas tradicionais, a destrui~áo dos estoques de 
ca~a e pesca etc., que estáo fartamente ilustrados em Tucuruí, 
Balbina e outros projetos em vias de implanta~ao na Amazónia. 
Essas conseqüencias negativas se in iciaram muito antes do co
me~o das obras físicas da barragem. A fase de inventário já traz 
conseqüencias bastante negativas, pela presen~a de técnicos, 
máquinas, helicópteros, avióes, barcos, explosóes no subsolo etc. 

De outra parte, as questóes sociais e ambientais nao t~m 
sido tomadas como fundamentais no conjunto dos projetos 
hidrelétricos. Elas hoje, em decorrericia inclusive de pressóes dos 
agentes financeiros externos e dos desastres ecológicos ocorridos 
em diversas partes do mundo, sao consideradas importantes. 
Porém, sem a menor p~ssibilidade de reorientar ou, muito 
menos, impedir a concretiza~áo de uma UHE. 

A FUNAI, outrossim, nao tem condi~óes técnicas e adminis
trativas para visualizar a complexidade da problemática em 
questáo. A irresponsabilidade e a incompetencia tem sido a 
tónica desse órgao. Assim, o convenio firmado entre a FUNAI e 
a ELETRONORTE - em decorrencia do Plano diretor para a 
prote~áo e melhoria do meio ambiente nas obras e servi~os do 
setor elétrico (1986) - foi recebido pela FUNAI mais como 
oportunidade para obten~áo de recursos financeiros do que 
responsabilidade em assumir compromissos para adquirir com
petencia técnica sobre a questáo e definir estratégias para o seu 
adequado enfrentamento. 

É nessas condi~óes que a convergencia de interesses eco
nómicos e ideológicos, assumidos objetivamente por empresas 
construtoras e consultoras, acabam por tomar cerras possibi
lidades de aproveitamento hidrelétrico em decisóes acabadas. Os 
custos sociais e ambientais sáo assim minimizados, escamotea
dos e/ou, na melhor das hipóteses, t~m adiado seu enfrentamen
to para após a implanta~ao das obras da barragem e conseqüente 
cria~áo de uma situa~áo inevitável. 

A partir dessa ótica, sao enormes os prejuízos que sofreram 
os povos indígenas da Amazonia em decorrencia da constru~áo 
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de hidrelétricas. Por isso focalizamos a seguir as UHEs já cons
truídas ou previstas para constru~ao no PRS. 

1) UHE Tucuruí (PA) 

Construída no Rio Tocantins, esta UHE come~ou a operar 
em 1984. Está coma potencia instalada de 3. 960 MW, que deverá 
ser ampliada até atingir 7.960 MW. Sua constru~áo provocou o 
alargamento de cerca de 250.000 ha, atingindo os povos indíge
nas Gaviao e Parakana. Suas linhas de transmissáo outrossim , , 
atingiram os grupos indígenas Guajajara e Kri.kati. 

2) UHE Balbina (AM) 

Localizada no Rio Uatuma. Sua potencia instalada é peque
na, cerca de 250 MW. Entretanto, provocou o alagamento de 
234.600 ha, atingindo os Waimiri-Atroari. Provavelmente provo
cará conseqüencias sérias para os grupos isolados Piriatiti e 
Tiquirié (subgrupos Waimiri-Atroari) e os Karefawyana. 

3) UHE Paredáo/Mucajaí (RR) 

Esta hidrelétrica, localizada no Rio Mucajaí, está sendo 
iniciada em 1988. Tem urna potencia prevista para 27 MW e 
provocará o alagamento de 558 ha. Atingirá direta e indireta
mente os Yanomami, os Macuxi e os Wapixana. 

4) UHE Ji-Paraná (RO) 

Esta UHE está em fase de inventário. A sua constru~áo 
deverá ser iniciada breve, tendo urna potencia prevista para 512 
MW. Provocará o alagamento de cerca de 95.700 ha, atingindo 
o lgarapé Lourdes, aldeias dos grupos Gaviáo e Arara. Há possi
bilidades, também, de serem atingidos os Tenharim, o Igarapé 
Preto e grupos isolados. 
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5) UHE Cachoeira/Porteira (PA) 

Localizada no médio Trombetas e tendo urna potencia 
prevista para 700 MW, esta UHE provocará o alagamento de 
107.900 ha. Afetará diretamente os indios da aldeia Mapuera 
(Wai-Wai, Katuena, Tiryó e outros), Cassauá (Kamarayana, Ma
wayana, Katuena, Wai-Wai etc.) e a aldeia Porteira (Kaxuyana) . 
Atingirá ainda diversos grupos isolados. 

6) UHE Ávila (RO) 

Esta UHE encontra-se em constru~ao, no Rio Ávila, devendo 
entrar em opera~áo em 1990. Tem urna potencia prevista para 
28 MW e provocará o alagamento de urna área de 1000 ha, 
atingindo a Al Tubarao-Latunde. 

. 7) UHE Samuel (RO). _ 

Esta UHE deverá ser localizada no Rio Jamari e terá urna 
potencia de 250 MW. Provocará o alagamento de cerca de 60.700 
ha. Náo há informa~oes seguras sobre os povos indígenas que 
serao afetados. Próximos, entretanto, estao localizados os Uru
eu-Wau-Wau e tres grupos isolados (Kariliana, Urupa-in e Mi
guelenos). 

CONCLUSÓES 

As UHEs constantes do PRS estáo causando diversas con
seqüencias para as popula~óes indígenas da Amazonia. Há im
pactos visíveis diretos, tais como: a perda de terras, de territórios 
de ca~a, de aldeias, de mananciais de pesca e de outros recursos 
naturais. Há efeitos de outra ordem, também negativos, como: 
desorganiza~áo social, transferencia de habitar, prostitui~áo, 
doen~as venéreas, desnutri~áo, epidemias, depopula~áo. 

Outras conseqüencias indiretas também se fazem presen
tes, atingindo tanto os grupos diretamente af etados como outros 
grupos localizados fora da área imediata de influencia da UHE, 
como por exemplo: a altera~áo da circula~áo de cardumes a 
jusante e/ ou a montante da barragem, a inadequa~ao das águas 
represadas para consumo, a maior incidencia de vetores de 
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doen~as endemicas, a altera~ao de rotas de comunica~ao, de 
explora~ao e de circula~ao de bens, a diminui~ao de estoques de 
ca~a e pesca, a presen~a crescente de nao-indios nas imedia~óes 
da barragem, associada ao incremento da competi.~ao na explo
ra~ao dos recursos naturais. 

A quantifica~ao desses efeitos diretos e indiretos somente 
pode ser realizada caso a caso, a partir de efetiva pesquisa de 
campo. Os dados obtidos em fontes secundárias, entretanto, 
pennitem-nos assegurar que os efeitos negativos da constru~ao 
de UHEs sao enormes e altamente prejudiciais para os povos 
indígenas. 

Outrossim, é necessário considerar que os planos 2000 e 
2010 estáo prevendo urna centena de possibilidades para a 
constru~ao de UHEs na Amazonia. O potencial energético dos 
ríos dessa regiao, que é estimado em 100.000 MW, está, em sua 
grande maioria, inventariado. Somente as tarefas de pesquisa 
realizadas para le.vantar este potencial devem ter criado as mais 
variadas conseqüencias negativas para os povos indígenas que 
ali sobrevivem. Nao só em decorrencia do contato direto entre 
técnicos e trabalhadores - encarregados desses levantamentos -
com os indígenas. Também de forma indireta, na medida em que 
tais levantamentos implicaram em múltiplas tarefas que incluí
ram desde explosoes do subsolo até centenas de horas de sobre
voo em helicópteros. 

Por outro lado, há que se considerar as questóes relacio
nadas a tomada de decisoes para a constru~ao de urna UHE e a 
necessária, mas nem sempre efetivada, avalia~ao de conseqüen
cias para as popula~óes indígenas. O caso do Río Xingu é urn 
exemplo. Inicialmente, as tarefas que competiam as empresas 
consultoras eram apenas pertinentes ao inventário do potencial 
energético daquele rio. Assim, os aproveitamentos do Xingu nao 
entraram no rol das UHEs priorizadas no PRS. Contudo, decisóes 
tomadas posteriormente em Brasilia pretenderam viabilizar urn 
conjunto de barragens, denominado complexo de Altamira (Usi
nas Babaquara 1, Babaquara III, Kararao e Juruá). No caso, tudo 
indica que a tomada de decisao ocorreu visando assegurar 
vantagens para empresas ligadas ao setor de constru~ao de 
barragens. 

De outra parte, o que se tem visto é a prática do caso 
consumado. Isto é, decide-se construir urna UHE, ao final da obra 
determina-se a data para o fechamento das adufas, e só entao 
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resolve-se questionar os efeitos ambientais/sociais. Há, diga-se, 
urna cerra disposi~ao da ELETROBRÁS para alterar este quadro. 
A cria~ao do Comite assessor de meio ambiente e a aprova~ao do 
Plano diretor para a prote~ao e melhoria do meio ambiente sao 
exemplos disto. As disposi~oes legais impostas pelo Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), obrigando inclusive o 
licenciamento das UHEs pelos órgaos estaduais do meio ambien
te, também traduzem urna inten~ao de reorientar as práticas 
correntes, altamente predatórias e desconectadas de qualquer 
preocupa~áo ambiental. Mas, concretamente, o que se tes.temu
nha sao situa~oes bastante negativas. 

No que se refere aos povos indígenas, outrossim, nao tem 
havido por parte do setor elétiico, nem pela própria FUNAI, 
compreensao para o entendimento da complexidade das ques~ 
toes que afetam tais povos. Priméiro, nao se tem percebido a 
variedade sociocultural e lingüística que os povos indígenas 
apresentam. Em decorrencia, nao se tem compreendido a espe
cificidade que cada ~ ~esses povos representa, em termos de 
patrimonio da hurnanidade. Ao contrário, a tonica tem sido a 
interpreta~ao simplista de ver os povos indígenas como necessi
tados de cristianiza~ao, de civiliza~áo e de progresso. 

Em segundo lugar, nao se tem considerado, de forma 
positiva, a diversidade apresentada pelos povos indígenas, asse
gurando-lhes condi~oes para o pleno exercício da diferen~a. Isto 
é, nao se tem garantido, nem tampouco criado, condi~óes para 
a necessária reprodu~áo desses sistemas culturais diferenciados. 

Em terceiro lugar, as terras indígenas continuam a ser 
vistas como áreas desocupadas e livres para abrigar os mais 
diversos projetos de interesse exclusivo de cerros segmentos da 
sociedade dominante. 

Assim sendo, o tradicional exerckio de custo/beneffcio, que 
os projetos hidrelétricos obrigatoriamente incluem, nao tem 
contemplado satisfatoriamente os custos ambientais e, nesses, os 
custos sociais, em particular quando envolvem povos indígenas. 

Objetivamente, pois, concluimos: 

1) que a política indigenista praticada pela FUNAI está baseada 
na integra~ao dos povos indígenas; esta política é etnocida e 
tem sido condenada por indígenas, antropólogos, igrejas e 
defensores dos direitos humanos; 
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2) que além do significado dramático das perdas dos níveis 
socioorganizativos e culturais as populat;oes indígenas atingi
das pelas UHEs acabam por ficar sem condit;oes de reproduzir 
suas culturas e organiza~ao socioeconomica, comprometendo 
definitivamente a existencia dessas experiencias civilizatórias 
alternas; 

3) que a política indigenista precisa ser revista quanto a seus 
objetivos e práticas, a partir do reconhecimento da realidade 
pluriétnica que caracteriza o país, da valorizat;ao das culturas 
dos povos tribais e da promot;ao de projetós de etnodesenvol
vimento, definidos pela manifestat;ao autonoma de cada povo; 
nesse sentido, o etnoconhecimento e as ecotécnicas, de domi
nio das populat;oes atingidas por projetos hidrelétricos, cons
tituem um importante articulador cultural entre o homem e 
o seu meio, e .dificilmente se reproduzirao em outros espat;os 
geográficos; 

4) que o modelo energético do país está submetido aos interesses 
urbano-industriais além dos interesses externos, em detrimen
to das populat;oes rurais e urbanas maginalizadas e das 
minorías étnicas; 

5) que há interesses, além dos empresariais, na definit;ao e 
execut;ao de projetos hidrelétricos, por parte de urna burocra
cia estatal e privada, preocupada com sua própria auto-repro
dut;ao; 

6) que é fundamental garantir a discussao da política energética 
nacional no funbito do Congresso Nacional e nos diversos 
segmentos da sociedade civil. 
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AS NAf;ÓES , 
INDIGENAS E OS 
PROJETOS 
ECONÓMICOS DO 
ESTADO 

A política de 
ocupa~áo do espa~o 
na Amazonia 

. Antonio Carlos Magalhiíes* 

"O espafO t político e ideol6gi.co. É um 
produto literalmente tomado por ideologias. n 

Lefebwre 

O trabalho que apresentamos é fruto de discussoes anterio
res com pessoas que vem se dedicando há algum tempo a 
atividade antropológico-indigenista, particularmente no que se 
refere a incidencia de Projetos Economicos de Estado (PEE) sobre 
as na~oes e as terras indígenas. Privilegiamos, pois, dentre estes 
Projetos, aqueles referentes a implanta~ao e a constru~ao de 
usinas e, ou, de complexos hidrelétricos que articulados, em 
geral, a outros programas economicos, alcan~am sobremodo a 
regiao situada entre os ríos Tocantins e Xingu, no Estado do Pará. 
Tal fato importa, sem dúvida, na análise do redimensionamento 
do espa~o já ocupado. Em outras palavras, nao se pode pretender 
que a questao indígena seja analisada isoladamente, pois ela se 
encontra relacionada com os problemas advindos do caráter 
capitalista de nossa sociedade e, conseqüentemente, as contra
di~oes que se extrapolam ao nivel do ideológico na conexáo 

* Antropólogo, é pesquisador do Museu Paraense Emilio Goeldi/CNPq 
(Belém). 
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cidade-campo. Ressalte-se, ademais, que esta rela~ao tem-se 
fundamentado, ao longo destas duas últimas décadas, no que 
vem sendo denominado de projeto brasileiro de integra~ao -
homogeneizador de seus segmentos sociais, na~oes indígenas 
incluídas. 

Nao é novidade afirmar que programas produzidos e/ ou 
coordenados por empresas estatais tem sido implantados sob a 
justificativa ideológica do desenvolvimento ou como solu~oes 
mesmas as crises economicas do modelo capitalista aquí produ
zido, visto este de forma mais ampla em suas rela~oes intema
cionais de dependencia1

. Posto isto, e antes de adentrarmos ao 
tema que no propomos discutir, se faz míster que seja observado 
o que equaciona a rela~ao c.idade-campo-na5oes ~dfgenas, isto 
é a questao da terra; vale dizer a da produ~ao social do espa~o. 
S~bentende-se, no caso que aquí abordamos, que esta asser~ao 
carrega em si a compreensáo de territorialidade nacional e a da 
a~ao geopolítica que ela quase que naturalmente estabelece2. 
Observa-se, deste modo, que ao mencionarmos a rela~ao cidade
campo-na~oes indígenas entendemos que a primeira se~ao <leste 
conjunto é a que vem determinando, de modo geral, o rumo das 
demais. E configurando a sua domina~ao nao apenas ao nivel do 
economico, mas desvelando-a também quanto ao seu aspecto 
ideológico, ou, até mesmo, ao nivel jurídico-administrativo de 
órgaos de Estado envolvidos coma problemática que se desen
volve no campo. 

Estabelecendo, pois, urn breve recuo no tempo, <levemos 
levar em con ta a atua~ao da FUNAI (Funda~ao Nacional do fndio) 
e do INCRA (Instituto Nacional de Coloniza~ao e Reforma Agrá
ria), por exemplo, os quais, em período anterior, interagi~ no 
tocante a questao da terra; conseqüentemente, no equaciona
mento do espa~o territorial rural. A partir de 1980, como advento 
do GETAT (Grupo Executivo de Terras do Araguaia/Tocantins) 
e do GEBAM (Grupo Executivo do Baixo-Amazonas) sornando-se 
aos órgaos anteriores, a situa~ao da política fundiária nao apenas 
se modificou, mas se agravou com a militariza~ao de que foi alvo 
(cf. MARTINS 1984). Convém deixar claro, no entanto, que se a 
questao fundiária passou a ser tratada mil~tarmente a p~ dos 
anos setenta e ati.ngindo o seu ponto máximo com a cna~ao do 
Ministério Extraordinário de Assuntos Fundiários (MEAF), du
rante o Govemo Figueiredo, no tocante a questao indígena, 
pode-se dizer que os órgaos- SPI (Servi~o de Prote~ao aos indios) 
e FUNAI - sempre se viram atrelados a urna condura e a urna 
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política militaristas. Se com o SPI, criado em 1910 e extinto eni 
1967, sob a acusa~ao de terem diversos de seus funcionários 
participado de tortura e massacres de popula~oes indígenas, 
além de conup~ao, o ideal indigenista, ao menos num período 
anterior a 1964, estava fundamentado numa filosofía de caráter 
positivista, nos anos ·setenta e oitenta a polí~ca integracio?ista 
dos militares conduziu .a presen~a de generais e de coronéis na 
dire~ao da FUNAI, que, como veremos, encontra-se subordinada 
ao Conselho de Seguran~a Nacional [CSN]. Ou seja, a FUNAI, 
criada a partir de 1967 e sendo ela órgao estatal responsável, por 
for~a de Lei, pelos assuntos indígenas, continuou a se apresentar 
tao-sornen te enquanto mediadora dos interesses do Estado e/ ou 
de grupos economicos a ele aliados junto as ~a~oes indígen~, e 
nao ao contrário. Em outras palavras, a tentanva de urna política 
fundiária específica para determinadas regioes nao resultou em 
qualquer solu~ao que proporcionasse alguma contribui~ao para 
as na~oes indígenas; até mesmo as possibilidades de urna política 

·indigenista voltada para o principal escopo da Lei 6001/73, que 
dispoe sobre o Estatuto · do indio - o da demarca~ao das terras 
indígenas-, tomando-se efetivamente mais restritas, e a demar
ca~ao destas terras mais lenta e morosa. Mas, e fundamentalmen
te tal processo demarcatório passava a ser conseqüencia de um 
p~ssível consenso entre as partes, no que se refere ao espa~o já 
ou a ser ocupado por urna dada sociedade indígena. E, neste 
suposto consenso, a determina~ao do espa~o está subordinada a 
parametros construidos aleatoriamente aos interesses indígenas. 

Em termos concretos, as terras indígenas só poderiam 
entrar efetivamente em processo de demarca~ao territorial a 
partir do momento em que esses órgaos (GETAT, GEBAM e 
mesmo o INCRA) nao possuíssem qualquer pretensao quanto ao 
seu aproveitamento quer para a implanta~ao de projetos agrope
cuários, por exemplo, quer para o reassentamento de popula~oes 
regionais expropriadas em razao da constru~ao de urna grande 
obra. 

Vale lembrar, no entanto, que tais órgaos [FUNAI e INCRA, 
GETAT, GEBAM] acabam por ser antagonicos em suas preten
soes, nao porque os seus objetivos legais estritamente o sejam, 
mas sim como nos referimos ainda há pouco, em razáo dos vários 
interess~s colocados e que redundaram na total inaplica~ao da 
Leí 6001/73. Na verdade, é o próprio Estado que - através de 
seus órgaos estabelecedores da política fundiária (INCRA, GE
TAT, GEBAM), acompanhados de seus similares estaduais, sem-
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pre que algum Estado da Federa~ao tiver algum interesse na 
política fundiária regional - gera a desobediencia ou o nao-cum
primento da Lei, ao permitir a cessao, por exemplo, de Licen~as 
de Ocupa~ao (LO) ou mesmo títulos de propriedade em terras 
indígenas. Além disso, ao que se tem observado é que, com a 
cria~ao do MEAF, transforma-se a rela~ao entre os órgaos dire
tamente envolvidos com a questao de terras - FUNAI incluida -
conglomerando-os nurn Grupo de Trabalho Interministerial, de
nominado GRUPAO; estabelecido conforme o Decreto n. 
88.118/83, o qual extraiu da FUNAI o poder de delibera~ao 
acerca das áreas indígenas a serem criadas, e subordinados ao 
Conselho de Seguran~a Nacional, portanto, as diretrizes da a~ao 
geopolítica nacional. 

Por outro lado, observa-se que, no campo, os segmentos 
constituintes da sociedade brasileira divergem entre si em suas 
aspira~óes, e as forma~óes sociais próprias se constituem em 
situa~óes diferen~adas, nao apenas em rela~ao a seus objetivos 
específicos, mas em face do processo de articula~ao sociopolítico 
que estabelecem. E esta diferen~a também tem por base, no caso 
que aqui abordamos, o diferenciamento étnico, embora a proble
mática que envolva ambos os segmentos da sociedade nacional 
e na~óes indígenas possa ser considerada única - a expropria~ao 
e a explora~áo produzidas pelo capitalismo. Importa, pois, assi
nalar isto: com as transforma~oes ocorridas ao longo do tempo 
na regiao amazonica, e em particular no sudeste do Estado do 
Pará, entendemos que a questao do espa~o nao se encontra 
estruturada em leis próprias, mas, parece-nos claro, esteja esta
belecida de urna forma que evoca a proposi~ao de SOJA (1980, 
p. 208s), segundo a qual a estrutura do espa~o organizado é um 
componente das rela~oes gerais de produ~áo, rela~óes estas que 
sao simultaneamente sociais e espaciais3

• 

O EXEMPLO AMAZÓNICO 

Com o exposto acima, entendemos que este possa ser um 
dos angulos através do qual seja possível observar como o 
território brasileiro e, em particular, a regiáo amazonica, durante 
as últimas décadas, mais especialmente, vem sofrendo um pro
cesso "ex-abrupto" de redefini~áo na ocupa~ao de seu espa~o, o 
que se caracteriza por desconsiderar a sua configura~áo socioes
pacial pacientemente construída ao longo da história. Isto é, 
processa-se a imposi~áo de urn novo modelo de ocupa~ao sob o 
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sustentáculo da expansao do grande capital, expropriador das 
formas anteriores de organiza~ao socioespacial e economica 
próprias4

• É, pois, neste contexto, que fronteiras economicas, 
traduzidas como frentes agropecuárias, extrativistas, de coloni
za~ao, de barragens5 

- guardadas a cada urna delas as suas 
particularidades - atingem das mais diversas maneiras as popu
la~oes indígenas e nao.,indígenas, colocando-as em constante 
confronto. Este é gerado, neste caso, pela invasao das terras 
indígenas, que é decorrencia nao só da expropria~áo e expugna
~ªº dos territórios ocupados por náo-índios, notadamente traba
lhadores rurais "sem-terra", isto é, sem a propriedade jurídica da 
terra, como também por grandes proprietários rurais empresa
riais ou nao, em geral aos Projetos Economicos de Estado. E, 
sendo a terra o fulcro da questáo indígena, a sua perda, a sua 
redu~áo, e mesmo a mera modifica~ao física de seus limites -
ocasionando transforma~óes no equilíbrio biótico de seu territó
rio -, podem conduzir ao risco da própria sobrevivencia, nao 
somente cultural, mas ~bém física de uma na~áo indígena 
toda. No entanto, observa-se que as terras indígenas vem se 
tomando cada vez m3is vulneráveis a pro jetos estatais e/ ou 
empresariais, particulares ou nao. 

É de conhecimento público que a regiáo amazonica vem se 
constituindo em um imenso território de conflitos. Conflitos estes 
nao limitados apenas as disputas pela terra que envolvem, em 
vários momentos, os segmentos sociais, indígenas e nao-indíge
nas entre si, mas que transparecem em urn contexto mais amplo. 
Estamos nos referindo, mais propriamente, a disposi~áo entre o 
"espa~o herdado", ou seja, aquele historicamente estabelecido 
em suas rela~óes sociais de produ~áo, e o "espa~o projetado", isto 
é, aquele que, criado pelo Estado face a necessidade de se 
recompor economica e institucionalmente, estabelece, desta feí
ta, a reestrutura~áo da própria espacialidade, cf. LlPIETZ6. Cor
responde, pois, a transforma~áo estabelecida pelas rela~óes 
capitalist~junto a urn ambiente também socialmente construido 
ao longo do tempo; trata-se da transforma~áo que se dá quase 
nos termos de urna luta perpétua, como a define HARVEY7, onde 
a necessidade de destrui~áo ambiental é estipulada pelo Estado, 
como forma de sua auto-reprodu~áo. Devemos ter em conta que 
esta ''paisagem" nao <leve se limitar táo-somente ao "ambiente 
construido", mas sim alcan~a toda a rede de rela~óes sociais, 
conforme assinala o próprio LlPIETZ (id., ibid.); o ambiente -
está claro, para o caso que aquí abordamos - só existe na medida 
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em que está relacionado com a espécie humana. É <leste ponto 
de vista que consideramos a inclusáo do espai;o étnico-territorial 
neste contexto, visto este espai;o enquanto alvo dos mais frágeis 
a implantai;áo de urna grande obra, em razáo de sua subordina
¡;áo jurídica-formal ao Estado. 

Limitado por esta subordinai;áo, e tendo em vista que o 
Projeto Economico de Estado náo possui - diferentemente da 
populai;áo camponesa, como interlocutor, no que respeita ao 
território indígena a ser afetado - senáo o próprio Estado, 
desvela-se também por este prisma toda a complexidade <leste 
espai;o específico que aquí abordamos. Náo é isto o que tem sido 
revelado ao longo de todos estes anos? Os exemplos que ternos 
desde a abertura da Transamazonica e com a consttui;áo de 
diversos barramentos - Tucuruí, Balbina, para citarmos alguns 
-, ou, o que vem ocorrendo mais recentemente em Rondonia, 
onde as nai;oes indígenas Gaviáo, Suruí, Zoró, vem sofrendo 
assassinatos de seus representantes por parte dos grandes pro
prietários de terra, náo é revelador da vulnerabilidade em que 
está posta a terra indígena, face a existencia de um mesmo 
interlocutor? Presencia-se, assim, nesta luta perpétua, um movi
mento de desintegrai;áo/ reintegrai;áo das espacialidades, o que 
tende a conduzir a homogeneizai;áo e a unificai;ao do espai;o. 
Infere-se, <leste modo, que da inteiveni;ao do Estado quanto a sua 
política economica para a regiáo amazonica, em particular, 
resulta a política de transformai;áo/redefinii;áo das categorias 
sociais e de urna neo-ocupai;áo do espai;o territorial rural. Vale 
dizer que através <leste espai;o novo, do "espai;o projetado", e 
estabelecido a partir da instalai;áo das frentes pioneiras, enten
didas estas enquanto empreendimentos economicos diversos e cf. 
MARTINS 1975, p. 49s), configuram-se mudan~as nas relai;óes 
sociais de produi;ao, identificadas com o próprio sentido ideoló
gico de propriedade privada da terra. No entanto, nao é nosso 
propósito discutir neste momento a·questáo que objetiva aterra 
enquanto mercadoria, ou o que a caracteriza como empreendi
mento economico. O que nos importa, neste trabalho, sáo as 
transformai;oes que ocorrem ao nível da percepi;áo social do 
espai;o, e no que a isto se aplica as concepi;oes da política 
economica, no tocante as terras indígenas. 

Posto isto, ternos a considerar, fundamentalmente, a terra 
que, no caso indígena, deve ser entendida náo como um espat;o 
qualquer, mas sim, enquanto aquele que proporciona os meios e 
também os objetos do trabalho; da mesma forma que a comuni-
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dade só se constituí a partir da apropriai;ao ainda que temporária 
do território ( cf. MARX 1975). Aterra, por conseguinte, pertence 
a comunidade, e enquanto tal o indivíduo nao detém, está claro, 
a sua propriedade, e sirn a sua posse, regulada esta pelas normas 
que fundamentam a organizai;ao social de urna dada sociedade 
indígena. Significa dizer que tais normas se constituem nos 
indicadores do(s) modo(s) de apropriai;áo territorial e de seus 
recursos, e que os homens sáo seus proprietários comunais, 
partícipes conjuntos em sua reprodui;ao social mesma. O homem 
(produtor) existe "como urn membro de urna familia, de urna 
tribo, um agrupamento de sua gente etc. - o que adquire, 
historicamente, formas diversas resultantes da mistura de con
flitos (e, ou, aliani;as) com outros. É como membro comunal, 
assim, que ele estabelece relai;oes com determinada (parte da 
natureza ... ) condii;áo de sua produt;ao e reprodui;ao" (cf. MARX, 
o.e., p. 83). Na verdade, nao existe entre as sociedades indígenas 
a no~ao de propriedade da terra nos termos em que está espe
lhada através do DireitQ _Público Ocidental; para as nai;oes 
indígenas ela se apresenta, está claro, como urn bem coletivo e 
indivisível, ainda que possam estar distinguidas as áreas de 
atividades próprias a uma unidade de produt;áo, seja ela familia!, 
cl!nica, de metades etc. E o que existe é a apropriai;áo pelo 
homem (pela sociedade na qual está representado) de suas 
"condii;oes naturais de produi;áo (e reconhecidamente), como 
lhe pertencendo, como pré-requisito de sua própria existencia; 
sua atitude em rela¡;ao a elas como pré-requisitos naturais de si 
mesmo ... " (cf. MARX, o.e., p. 85). 

Aterra indígena se traduz, portanto, no dominio e na posse 
do espat;o territorial reclamado enquanto necessário a sobrevi
véncia nao apenas física, mas também social e simbólica mesmas 
de cada nai;áo indígena. Há de se considerar ainda que estas 
sociedades diferem entre si quanto ao seu relacionamento com 
o território que dominam. Assim é que a antropologia tem 
observado que entre as populai;0es indígenas a relai;ao homem
ambiente náo é algo estabelecido em regras e normas fixas, mas 
se faz, se concretiza também, ou, mesmo mais além, do que na 
mera identificai;áo de dominio geográfico. Ela, na verdade, se 
consubstancia aos níveis mitológico e cosmológico com o am
biente em que vivem. Significa dizer que qualquer transformat;ao 
neste ambiente, nesta paisagem, em seu solo e subsolo, poderá 
ocasionar efeitos extremamente <lanosos a estas populai;oes. E 
mesmo havendo sociedades indígenas, as quais possam inanter, 
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com maior facilidade, urna adapta~áo as mudan~as ambientais, 
visto que a sua identidade social se estabelece também por urn 
expansionismo próprio, conforme asseveram SEEGER & VIVEI
ROS DE CASTRO (1979), nao estamos autorizados a pensar, para 
o caso aquí apresentado, que mudan~as advindas exteriormente 
possam ser absorvidas sem qualquer reflexo mais intenso -
leia-se negativo - em sua organiza~ao social. Estas sáo mudan~as 
alienígenas, provocadas a partir do exterior, e sobre as quais náo 
se tem o dominio. Por outro lado, náo é novidade afirmar que as 
sociedades indígenas, em sua imensa maioria, mantem desde há 
tempos contatos interéttúcos, os quais se revestem em formas 
diversas de relacionamento. Durante as últimas décadas, pelo 
menos, náo só tais contatos tem-se avolurnado, como também 
tem revelado substancial modifica~áo quanto a espacialidade 
regional socialmente produzida. Se de urn lado estabeleciam-se 
de modo diferenciado, entre as sociedades indígenas mesmas, a 
no~ao de espa~o territorial enquanto algo náo homogeneo, ''mas 
como mosaico de· recursos (tipos de solo, de matérias e seres ali 
encontrados) desigualmente distribuidos por urna superficie sem 
existencia conceitual nítida" (cf. SEEGER & VIVEIROS DE CAS
TRO, id., p. 105), de outro lado está claro que coma absor~áo 
de urn relacionamento interétnico mais intenso, motivado tam
bém pela implanta~áo de grandes projetos, a homogeneiza~áo 
do espa~o socialmente produzido passa a construir urn outro 
modelo de rela~áo com o território, com o ambiente. É isto que 
se tem verificado, mormente nas últimas décadas, e de certa 
rnaneira mais imperativa, na regiao sudeste do Estado do Pará. 

OS PARAKANÁ E A ELETRONORTE - TUCURUf, UM 
EXEMPLO A NÁO SE REPETIR 

Procuraremos mostrar doravante a rela~áo entre urn Proje
to Economico de Estado - a Usina Hidrelétrica de Tucuruí - e a 
na~áo indígena Parakaná, a qual teve o seu território parcial
mente inundado, conduzindo-a a urn reassentamento compulsó
rio. O caso Parakaná pode ser considerado exemplar quanto ao 
fato da incidencia de grandes Projetos sobre a terra e um povo 
indígena, visto que durante as últimas décadas estes indios 
sofreram diretamente a a~ao de tres projetos. Em 1971, face a 
abertura da Transamazonica; a partir de 1976 com a Usina 
Hidrelétrica de Tucuruf, e desde 1982/ 1983 com o Projeto 
Ferro-Carajás. Como se pode observar, sao tres grandes Projetos 
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Economicos de Estado, os quais tem estabelecido sensfveis reper- · 
cussóesnomododevidaParakaná (cf. MAGAI.JiÁES 1981, 1982, 
1987a). 

O povo indígena Parakana, de filia~áo lingüística Tupi-Gua
raní, e dividido em tres aldeamentos distintos, os quais abrigarn 
cinco grupos locais, foi contatado pela FUNAI em cinco momen
tos diferentes (mar~o de 1971, janeiro de 1976, janeiro e dezem
bro de 1983, rnar~o de 1984). Historicamente, este povo indígena 
ocupa urna vasta extensáo territorial entre as bacías hidrográfi
cas dos rios Tocantins e Bacajá, com mareantes incidencias ·nas 
proximidades do Rio Xingu. Demograficamente, os Parakaná 
estao compostos por urn total de 397 pessoas, distribuidas nos 
aldeamentos Paranati (165), Bom· Jardim (140), Marudjewara 
(92) (cf. MAGALHAES 1987b)8

• O prirneiro destes grupos teve o 
seu contato efetivado com funcionários da FUNAI, em raza.o da 
abertura da Rodovia Transamazonica. Há tempos passados, no 
entanto, a Estrada de Ferro Tocantins (EFf- iniciada em 1895 
e abandonada em 1967) jª havia estabelecido, ainda que inci
pientemente. urna redefini~áo na ocupa~áo social do espa~o na 
microrregiáo de Marabá, mais específicamente entre as locali
dades de Tucuruf e de Jatobal. A implanta~áo desta ferrovia, que 
tinha por objetivo o escoamento da produ~áo de castanha-do-pa
rá, acabou por se constituir nurn dos componentes que favoreceu 
o contato entre o antigo Servi~o de Prote~áo aos fndios e o povo 
indígena Asurini do Tocantins, por exemplo9• Os Parakaná, por 
sua vez, e divididos há mais de cento e cinqüenta anos em dois 
grandes grupos - os de Paranati e os demais - passaram a se fixar 
em regióes mais a oeste do Rio Tocantins. Os de Paranati, por 
exemplo, e face a sua rivalidade com os outros Parakaná, esta
beleceram-se entre os rios Bacuri, Pucuruf, Bacajá, tendo raras 
incursóes ao leito daquela ferrovia. De qualquer modo, e como 
podemos observar, os Parakaná somente foram contatados em 
razao da presen~a de Projetos Economicos de Estado em seu 
território, ainda que, neste caso, as propor~óes de atingimento 
devam ser guardadas. Assim é que os anos setenta do presente 
século se constituíram, de fato, em decisivo momento da inter
ven~áo estatal no espa~o regional. Se, até entáo, podia-se classi
ficar a a~áo do Estado, via EFT, como isolada para toda a regiáo 
sudeste do Estado do Pará, pois o seu trajeto estipulado em quase 
400 km jamais ultrapassou os 117 km, interliga~áo Tucuruí-Ja
tobal, a abertura da estrada Transamazonica significa tao-so-
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mente um primeiro momento para que esta interven~áo se 
concretize de forma mais ampla e intensa. 

Antes mesmo de os grupos Parakaná inicialmente contata
dos pela FUNAI, em 1971 e em 1976, terem conseguido se 
recompor demograficamente do violento decréscimo popula
cional que sofreram desde o contato com funcionários <leste 
órgáo, um novo Projeto Economico de Estado já se fazia presente 
na microrregiao de Marabá, mais concretamente no municipio 
de Tucuruf. Referimo-nos, mais particularmente, ao final de 
1975, quando dá-se início aos primeiros trabalhos de campo para 
a implanta~áo da Usina Hidrelétrica de Tucuruf (UHIJ. 

Projetada desde 1973, com a cria~áo das Centrais Elétricas 
do Norte do Brasil S.A (ELETRONORTE), esta usina inundou, a 
partir de setembro de 1984, um total de 2.430 km2 (243 mil ha), 
parte dos quais, cerca de 30%, pertencentes ao povo indígena 
Parakaná e distribuidos entre as entao denominadas reservas 
indígenas Parakaná e Pucuruí. Oeste modo, a implanta~ao e a 
constru~ao da UHT e a forma~áo de seu reservat6rio impuseram 
a estes Tupi-Guaraní o redimensionamento do espa~o por eles 
ocupado. Dada como obra irreversfvel, haja visto o período 
ditatorial em que vivía o País, processou-se, durante o ano de 
1978, a elei~áo de um novo território, cuja demarca~ao foi 
postergada, inexplicavelmente, até o ano de 1985. Se a elei~áo 
deste território possibilitou, de um lado, a recupera~áo de parte 
de seu espa~o historicamente ocupado - regiao do Río Cajazeiras 
e do Igarapé Pacajazinho, a qual havia sido desconsiderada pela 
FUNAI quando do processo demarcatório da entao Reserva Indí
gena Parakana, em 1975 - de outro, com certeza, nao propor
cionou o término dos problemas criados pela implanta~áo <leste 
Projeto face a este povo indígena. Ao contrário, eles apenas 
tinham sido iniciados. Os habitantes dos municipios de Tucuruf, 
Itupiranga, Jacundá, viviam a expectativa de que as águas do 
reservatório inundariam as suas áreas urbanas e rurais, o que 
for~osamente conduziria ao redimensionamento do espa~o rural 
socialmente ocupado, índios incluídos. Este redimensionamento 
implica, está claro, nas transforma~oes relativas as atividades 
economicas desenvolvidas pelos regionais, tais como a extra~ao 
da castanha-do-pará, a pesca, a pequena produ~ao agrícola, por 
exemplo, como também no que tais transforma~oes acarretam 
frente as popula~oes indígenas ali residentes10

. E inegável que 
os efeitos produzidos com a constru~áo da Barragem de Tucuruí 
se fizeram sentir sobre os Parakana, como também sobre toda a 
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popula~ao regional envolvida desde o inicio de seus trabalhos. 
Um dos efeitos mais conhecidos e que atingiu diretamente aos 
Parakaná de ambas as Reservas, antes da inunda~áo <lestes 
territórios, foi, indubitavelmente, a extra~áo de madeira (mogno, 
sucupira, castanheira etc.), tentativamente realizada pela pró
pria FUNAI entre 1977 / 1979, através do Projeto Serrarla Tucu
ruí/FUNAI, o qual encontrava-se instalado na sede da antiga Base 
Avan~ada de Pucuruí11

, entáo desativada. A aventura da FUNAI 
enquanto madeireira resultou em notável fracasso. A partir de 
1980, através de um acordo, ela arrendou a Agropecuária Capemi 
Indústria e Comércio Ltda., por um total de treze milhoes de 
cruzeiros, a serrarla que implantara. Esta empresa fazia parte do 
Sistema CAPEMI, o qual reunia 1im total de 23 empresas, tendo 
a frente o grupo CAPEMI Pecúlio e Pensoes, palco de um dos mais 
fantásticos escandalos nacionais; conforme assinala ASSIS 
(1984). No entanto, nao se tem noticias da quantidade de 
madeira extra{ da das reservas indígenas Parakana e Pucuruf, 

. sabendo-se, táo-somente, que os trabalhos de desmatamento 
foram realizados a distfulcia de apenas 1 km, em tres dire~óes, 
do aldeamento situado no interior da Reserva Pucuruí, e numa 
faixa de terras de seis km de comprimento por quinze metros de 
largura, junto a Transamazonica, na Reserva indígena Parakaná. 

Como se pode observar, a questao do espa~o nao pode ser 
analisada "stricto sensu", mas sobre ela deve ser entendido que 
incidem as rela~oes de processos produtivos, as rela~oes de 
propriedades e as rela~oes existentes a nivel superestrutural, 
onde se salientam, está claro, as ¡róprias institui~oes de Estado, 
conforme assevera LEFEBVRE 1 além da rela~ao interétnica 
mesma. 

É preciso considerar, pois, questoes de ambito institucional 
entre a empresa estatal executora de urna grande obra, os órgaos 
diretamente afetos a problemática fundiária, o órgáo que, por 
for~a de lei, responde, a nivel do poder público, pelos assuntos 
indígenas, e que desvelam, pelas propostas apresentadas a época, 
abordagens düerenciadas quanto ao redimensionamento da ocu
pa~ao sócio-espacial-regional. Tais abordagens convergem, toda
vía, para a desconsidera~áo da configura~áo social e étnica, 
economica e política, historicamente estabelecidas. É ilustrativo 
<leste aparente confronto e do consenso que suporta um projeto 
socioespacial mais amplo, o I Encontro Parakana (e único), 
acontecido em dezembro de 1980, em T4curuf, onde se preten
deu discutir o destino a ser dado ao povo indígena Parakaná. 
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Patrocinado pela FUNAI e com o apoio local promovido pela 
ELETRONORTE, este encontro contou com a participa~io dos 
mais diferentes órgios de Estado, tais como o GETAT, a Policía 
Federal, o Ministério da Aeronáutica, profissionais de Institui
~óes de pesquisa, representante da Associa~io Brasileira de 
Antropologia (ABA), além dos órgios promotores do evento, a 
exce~io dos próprios Parakani. O objetivo de tal encontro nio 
se resumia apenas na redefini~io do espa~o social e étnico 
ocupado - "o herdado" - e aquele a ser socialmente estabelecido 
sobre o contexto regional - "o projetado" - ou, como dissemos, 
qual destino a ser dado aos Parakani - mas também tentava 
minimizar os denominados impactos a serem causados sobre este 
povo indígena. Ainda aqui estabeleciam-se formas de coopera~io 
interinstitucional que poderiam ser prestadas a estes Tupi-Gua
rani, no que se refere as áreas de saúde, de educa~io, de 
infra-estrutura, destinando-se esta última quase que exclusiva
mente a manuten~io dos Postos indígenas da FUNAI. A coope
ra~io pretendida¡ ao que se· tem conhecimento, permaneceu 
além da9iuela já instituida quando da existencia do Projeto 
Parakani 3

, isto é, a assistencia médico-hospitalar junto ao 
hospital existente no canteiro de obras da ELETRONORTE, por 
e:xemplo, a a~io desenvolvida pela FAB durante o reassentamen
to dos Parakani da Reserva Indígena Pucuruí, como veremos 
adiante. 

A partir deste Encontro, na verdade, se a~io conjunta 
houve, ela permaneceu restrita aos órgios subordinados aos 
Ministérios do Interior e da Aeronáutica, além da própria ELE
TRONORTE, e foi direcionada no sentido do de.smembramento de 
parte da entio Reserva Indígena Parakani, o que foi determinado 
durante reuniio realizada em Tucuruí, em novembro de 1982. 
Antes, porém, e durante a realiza~ao mesma do referido encon
tro, a própria FUNAI se incumbira de apresentar uma outra 
proposta territorial para estes índios, a qual somava um total de 
195 mil ha (cf. FUNAI, 1980), reduzindo em muito a proposi~ao 
territorial de 319 mil ha, eleita em 1978 em conjunto comos 
próprios Parakana. A área proposta pela FUNAI em 1980 descon
siderava o estabelecido no próprio Estatuto do indio, visto que a 
sua superficie encontrava-se aquhn da das reservas indígenas 
atingidas pelo barramento; em outras palavras, a FUNAI mesma 
procurava legitimar um novo território cujas dimensóes estavam 
estabelecidas ao arrepio da própria Lei 6001/73. Este território 
proposto pela FUNAI nao encontrara respaldo em qualquer dos 
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órgios presentes, a exce~io do GETAT, o qual pretendia o 
assentamento de parte da popula~ao regional expropriada no 
interior do território eleito em 1978. A ELETRONORTE mesma, 
através de uma de suas diret9rias, considerara inadequada tal 
proposi~io e postulava que a Area Indígena Parakana, eleita em 
conformidade aos limites propostos em 1978, tivesse urna parte 
de seu território confinada ao próprio lago de Tucuruí. Neste 
caso, a estrada Transamazonica deveria ser relocada para além 
dos limites a Oeste da referida área, o que significa dizer, as 
proximidades do Rio Pacajá de Portel. A amplia~io da proposta 
Parakaná/78 nao encontrou respaldo junto a presidencia da 
empresa estatal, permanecendo, pois, como área a ser resguar
dada a estes Tupi-Guarani, a qué fora eleita em 1978. Contudo, 
ainda aqui nao terminaram os problemas diretamente causados 
aos Parakani coma implanta~io desta grande obra. 

A indiferen~a do Estado para com a popula~ao regional e 
também a indígena fez com que entidades de apoio a causa 

· indígena e segmentos representativos da sociedade camponesa, 
além dos próprios objetos de todo este processo de expropria~io 
territorial, passassem a articular uma maior pressao sobre os 
rumos da interven~io estatal na regiio de Tucuruí. A nível local, 
parte dos trabalhadores temerosos de perder as suas terras e em 
face da exigüidade de tempo dada pela ELETRONORTE para a 
forma~ao do reservatório - o que implicava na nao forma~ao de 
novos ro~ados -, de um lado, e, de outro, da inoperancia dos 
órgios destinados a promover o reassentamento populacional e 
o que a isto embute - a indeniza~ao material e monetária pela 
perda de posses e de bens nelas contidos -, por exemplo, faz com 
que uma parcela significativa dos trabalhadores rurais se deslo
que para o interior da Área Indígena Parakana, 1978. Oeste 
modo, se durante os trabalhos de elei~io desse território nio 
havia mais de doze casas ocupadas, em 1983 esse total alcan~ara 
cerca de cinqüenta e sete posses, num primeiro momento, e cerca 
de sessenta e oito num levantamento final (cf. MAGALliA.ES et 
alii (1979) e FUNAI, Memo 622/DPl/ 01-11-1983). 

Anteriormente, em novembro de 1981, durante reuniao 
realizada em Tucuruí e na qual tomar31Il parte a FUNAI, a 
ELETRONORTE, o GETAT e a entao 2ª Delegada Regional <:ta 
FUNAI - boje, 4ª SUER (Superintendencia Regional) -, foram 
liberadas, por solicita~ao do Grupo Executivo de Terras do 
Araguaia/Tocantins, as terras situadas junto a fronteira leste da 
antiga Reserva indígena Parakana (cf. FUNAI, COF. n . 
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649/ 2ªDR/81), para que ali fosse reassentada urna parte da 
popula~ao camponesa a ser expropriada pela ELETRONORTE. 
Este território, correspondente a 64.100 ha, deveria ser mantido 
em anexo a Área Parakana eleita em 1978, como urna possível 
área de piscicultura para estes índios. Na verdade, este desmem
bramento tomado a nivel da entao Delegada Regional se carac
teriza, urna vez mais, pelo nao cumprimento da Lei 6001/ 73, que 
dispoe sobre o Estatuto do fndio, a qual estabelece que táo-so
mente a Presidencia da República tem poderes legais para alterar 
os limites fronteiri~os das áreas indígenas. Aquela delegada, 
todavía, ''nao encontrou obstáculos para tal pretensao, sob a 
ótica de que tais áreas serao abandonadas pelos índios, e conse
qüentemente, como determina a Lei, revertidas ao patrimonio da 
Uniao" (sic) (cf. FUNAl, id. ibid). E, ademais, haviam sido 
desconsideradas pelo GETAT as reivindica~oes da popula~ao 
camponesa, a qual nao pretendía o seu reassentamento nesta 
área, mas, sobretudo, tinha por objetivo ser relocada as margens 
do ramal de interliga~ao entre a cidade de Tucuruí e a Transa
rnazonica, a BR-422; esta área, entretanto, estava destinada aos 
grandes proprietários locais. Portanto, esta reuniao de Tucuruí 
acabara por ferir nao só os preceitos legais, mas também por 
desconsiderar as pretensoes legítimas dos trabalhadores rurais 
expropriados. 

Em face de toda esta situa~ao criada por parte do Estado -
tanto para estes Tupi-Guarani quanto para os trabalhadores 
rurais - e da efetiva~ao do loteamento de parte da Reserva 
indígena Parakana - a qual passava agora a ser denominada de 
Gleba Parakana, onde cerca de 670 familias foram reassentadas 
a partir de 1982 - estabeleceu-se um forte clima de tensao entre 
índios e nao-indios. Durante o mes de agosto de 1981, estes 
Parakana residentes entao as margens do Igarapé Lontra resol
veram pela sua autotransferencia em face da iminencia do 
enchimento do lago de Tucuruí, programado, a época, para o ano 
seguinte, e que inundarla o próprio aldeamento. Adentraram, 
pois, a Reserva Indígena Parakana, estabelecendo dois novos 
aldeamentos - o primeiro as margens do Igarapé Andorinha e 
tendo ali permanecido até mar~o de 1983, quando, entáo, fixa
ram aldeamento as margens do lgarapé Paranati. No entanto, a 
pretensao da 2ª Delegada Regional nao se confinnou; os Para
kana nao abandonaram aquele território e a ele freqüentemente 
retomavam em razáo dos ro~ados e dos aldeamentos anteriores 
que ali haviam deixado. O espa~o social Parakana, porém, já se 
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encontrava ocupado pela popula~ao regional ali reassentada peio 
Grupo de Trabalho formado entre ELETRONORTE/GETAT. 

No que se refere aos Parakana da Reserva indígena Pucuruí, 
a situa~ao nao foi tratada diferentemente. Durante o segundo 
semestre de 1982, eles foram transferidos de seu aldeamento as 
margens do lgarapé Pucuruizinho, pela For~a Aérea BrasileÍra, 
para o aldeamento Marudjewara, localizado as margens do Rio 
~o Meio, onde se encontram. A F AB, contudo, montou urna base 
Junto ao novo aldeamento, com mais de quarenta homens traba
lhando na recupera~áo de um campo de pouso; além disso e 
como já nos referimos, a nova Área indígena Parakana encon~a
va-se ocupada, pois, por urna parcela da popula~áo regional 
também nas proximidades de Marudjewara, com urna maior 
incidencia entre o Río da Direita ~ o lgarapé Bacuri, local este 
que fora denominado, pelo GETAT, de Gleba Valentim. 

Em outubro de 1984, a situa~ao fundiária ainda se encon
trava totalmente indefinida. Urna nova reuniáo foi realizada 
desta f eita em Brasilia; ·com o objetivo de se encaminhar a~ 
GRUP AO a proposta territorial Parakaná, visto que até aquele 
momento estes indios permaneciam totalmente livres de qual
quer território. Grande parte de sua área anterior já se encontrava 
ocupada e o seu novo espa~o territorial sequer havia sido oficial
mente homologado. E,!ll suma, os Parakana haviam perdido as 
suas terras. No GRUPAO, o GETAT tentara ainda urna vez mais 
impedir que a Área indígena Parakaná, eleita em 1978, fosse 
referendada, alegando a presen~a de colonos e posseiros, os quais 
foram por este mesmo órgáo ali colocados. Das sessenta e oito 
posses existentes no território, apenas dezoito se encontravam 
realme_.nte ocupadas. Os demais órgaos presentes a reuniao do 
GRUPAO: ELETRONORTE, FUNAl, Procuradoria Jurídica do 
MINTER, MEAF, entenderam, finalmente, que nao caberia mais 
qualquer outra solu~ao a nao ser homologa~áo da Área indígena 
Parakana, em acordo aos limites estabelecidos em 1978 pelo 
Projeto Parakaná (cf. MAGALHÁES 1984). 

Em 1985, através do Decreto n. 91.028, que criou a Área 
indígena Parakana, no interior da qual se encontramos aldea
mentos Paranati e Marudjewara, estabeleceu-se também a exclu
sáo da parte leste da anti~a reserva, confirmando-a, portanto, 
en~uanto Gleba Parakaná 'l. Aos índios, conforme o artigo ter
cerro <leste mesmo decreto, caberia o ressarcimento indenizató
rio, pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S.A, em razáo da 
perda <leste território. Esta delibera~ao, contudo, já se <lava em 
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um outro contexto, qual seja, o da implanta~áo do Programa 
Grande Carajás, sendo que um de seus suportes iniciais se 
constitui no Projeto Ferro-Carajás, desenvolvido pela Companhia 
Vale do Rio Doce (CVRD) . 

Este novo componente já se encontrava atuando na regiáo 
desde 1982 e, em razao de cláusulas contratuais com o Banco 
Mundial que financia este Projeto, foi estabelecido um Projeto de 
Apoio as Comunidades Indígenas atingidas com a implanta~áo 
do Ferro-Carajás. Estabeleceu-se, entao, um Convenio CVRD/FU
NAI, com recursos or~ados em treze milhoes e seiscentos mil 
dólares. Inicialmente a FUNAI havia elaborado um breve projeto, 
objetivando que a aloca~ao desses recursos fosse destinada quase 
que exclusivamente a manuten~ao de postos indígenas, constru
~oes, aquisi~ao de equipamentos etc. Nao havia qualquer preo
cupa~ao de ordem antropológica e nao se apresentava enquanto 
escopo deste Projeto de Assistencia a demarca~ao imediata das 
terras indígenas. A reversáo deste quadro só foi possível face a 
pressao de entidades nacionais e intemacionais, o que fez com 
que a CVRD solicitasse a Associa~ao Brasileira de Antropología 
(ABA) a colabora~áo de antropólogos e também de médicos, 
objetivando a avalia~ao daquela programa~ao inicial. Reelabora
do o Projeto de Apoio as Comunidades Indígenas, foi possível, 
entao, o estabelecimento de prioridades básicas, tais como a 
demarca~ao de todas as áreas indígenas envolvidas e a retirada 
de invasores, e a questáo de saúde. Hoje, este Projeto de Apoio 
que abrange "aproximadamente 90 aldeias, 24 postos indígenas 
e urna popula~áo de 12.500 índios"(cf. VIDAL, 1986, p. 229), 
distribuidos entre os Estados do Pará, do Maranhao, de Goiás, já 
se encontra em sua fase terminal. Contudo, apenas urna pequena 
parte das áreas indígenas foram devidamente demarcadas e 
registradas no Servi~o do Patrimonio da Uniáo (SPU), havendo 
ainda casos pendentes sobre a desintrusáo de algumas delas, 
como também a redefini~áo de alguns limites territoriais. Os 
Parakaná, por sua vez, passaram a tomar parte no referido 
projeto a partir de 1983, e tendo como objetivo primordial a 
demarca~áo de seu território eleito em 1978, o que foi concreti
zado a partir de 1985, com verba proveniente deste convenio. 

XINGU - UM RIO OU VÁRIOS LAGOS 

Se a implanta~áo e a constru~áo da Usina Hidrelétrica de 
Tucuruí afetaram sobremaneira urna popula~áo regional estima-
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da em aproximadamente vinte e cinco mil pessoas e também dois 
povos indígenas - Parakaná e Gaviio (nas terras destes últimos 
passa a linha de transmissáo da UHT) - , além do povo indígena 
Asurini do Tocantins, localizado a jusante da barragem, e que 
foram transformados, durante algum tempo, em atra~áo turística 
regional para os funcionários da mencionada usina, o Complexo 
Hidrelétrico do Xingu, com as usinas de Babaquara e de Kararao, 
a ser implantado também pela ELETRONORTE junto a microrre
giáo de Altamira, Estado do Pará, revela, por sua vez, contornos 
nada animadores. Planejado desde 1975 e com estudos iniciais 
de viabilidade estabelecidos por uma empresa de consultoría 
(CNEC) em 1979, a rigor, muito pouco se mencionou acerca da 
questáo social, indios incluidos~ Na verdade, ainda hoje estáo 
sendo ultimados estes estudos, mas sabe-se que um mínimo de 
sete povos indígenas já contatados seráo diretamente atingidos 
com a implanta~áo e com a constru~áo deste complexo. Um 
estudo anterior revelava que cerca de trinta povos indígenas 

· seriam afetados, visto . que o leito do Rio Xingu deveria ser 
aproveitado para produ~áo de energia nos Estados do Pará e de 
Mato Grosso (cf. ASPElJN & SANTOS 1981). O aproveitamento 
energético de todo o Rio Xingu, entretanto, nao está ainda 
descartado. 

Permane~amos, pois, com o planejamento atual, que in
cluindo as na~oes indígenas· Arara, Araweté, Asurini (Xingu), 
Juruna, Kararao, Parakaná (Bom Jardim), Xikrin (Bacajá e Trin
cheira), além de indios nao contados como os Xipaia/Kuruaia e 
outros sobos quais muito pouco se tem conhecimento, acarretará 
nao apenas o redimensionamento da ocupa~áo socioespacial de 
que usufrutam, implicando, está claro, no seu reassentamento, 
mas também na repercussao causada por tal transforma~ao no 
espa~o regional. Repercussoes estas que, nao podendo ser con
sideradas indiretas, como o sensível aumento demográfico na 
regiáo com a chegada de máo-de-obra, a derrubada das matas 
próximas etc. contribuirá nao só para que mudan~as ocorram ao 
nivel dos centros regionais, mas na própria rela~áo índio/ náo-ín
dio. 

Alguns pesquisadores preocupados com a real situa~ao que 
se apresenta, face a implanta~ao deste complexo hidrelétrico, 
elaboraram um estudo multidisciplinar - denominado: As hidre
létricas do Xingu e os fsovos indígenas - sobre os prováveis efeitos 
que poderio ocorrer 5

. No que se refere a questao indígena, por 
exemplo, o espa~o territorial por elas ocupado se mantém em sua 
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maioria livre, isto é, náo demarcado. Livre enquanto aberto a 
todas as invasoes. O que se pode pretender, neste caso, como em 
todos os demais onde nao se apresente este requisito fundamen
tal, é a demarca~ao de todas as áreas indígenas em conformidade 
aos limites estabelecidos pelos próprios índios, caso a caso. No 
entanto, isto parece nao interessar ao Estado, posto que vem 
postergando tal demarca~áo, no que diz respeito, por exemplo, 
as áreas ocupadas pelos Araweté, Asurini, Kikrin, área esta onde 
se encontram também os Parakaná do aldeamento Bom Jardim, 
ou, como denomina a FUNAI, Apuiterewa. Esta área, denomi
nada Xingu-Bacajá, foi apresentada inicialmente por um Grupo 
de Trabalho/FUNAI, em 1979 (cf. MÜLLER et alii 1979). Apesar 
de já ocuparem também parte desta regiáo há bastante tempo, 
estes Parakaná nao haviam sido, até entáo, contatados pela 
FUNAI, e o limite sul desse território confinava-se ao lgarapé Bom 
Jardim. Sabe-se hoje que a ocupa~áo Parakaná estende-se até a 
margem direita do lgarapé Sao José, defronte a Minera~áo 
Taboca, empresa pertencente ao Grupo Paranapanema (cf. MA
GALHÁES (1988). Entretanto, somente agora é que a FUNAI vem 
demonstrando alguma preocupa~áo quanto a possível demarca
~ªº das terras ocupadas pelos Parakaná do Bom Jard.im, embora 
tenha sido apresentada, <leste 1985, urna prop<?_sta territorial, 
através do Convenio CVRD/FUNAI (cf. MAGALHAES 1985). 

Deve-se, pois, levar em conta que nao tendo os povos 
indígenas o seu espat;o territorial definido, demarcado, torna.-se 
ele, como já dissemos, cada vez mais vulnerável a qualquer npo 
de intrusáo, principalmente quando a redefini~ao espacial atinge 
a regiao como um todo. De fato, algumas intrusoes já se fazem 
presentes, tais como as da empresa MUL TIMAR interessada na 
explora~ao madeireira, sobressaindo-se o mogno; ou a da EX
TRATEx, sediada em Sao Félix do Xingu, e que tem por objetivo 
a exrra~áo de folhas de um arbusto conhecido regionalmente por 
·~oao brandi". Além destas, a PARANAPANEMA, através de sua 
subsidiária, Minera~ao Taboca, localizada nas proximidades das 
cabeceiras do lgarapé Sao José, em sua margem esquerda, está 
abrindo picadas entre este Igarapé e o Igarapé Teimoso, daí 
rumando em dire~ao ao Río Bacajá, em terras dos Xikrin. Ade
mais, nao se pode deixar de mencionar a presen~a de garimpos 
como o ''Pista Um'', junto ao já mencionado Igarapé Teimoso, e 
o ''Pista Do is", localizado nas proximidades do Igarapé Lontra; 
além do ''Manezao", situado junto ao Río Bacajá. No que tange 
a popula~ao regional ali existente, sabe-se que tao-somente tres 
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moradores residem entre os Igarapés Bom Jardim e o Sao José, 
as margens do Xingu (cf. MAGAI..JiÁES 1988). Repertir-.se-á aquí 
o ''modelo" da rela~áo Tucuruí e popula~ao regional, indios 
incluidos? 

Ainda no que diz respeito a i.mplanta~ao de Projetos Eco
nomicos de Estado; deve-se salientar que os barramentos de 
Tucuruí e do Xingu, como também os de Balbina e de Samuel, 
nao sao casos isolados. De fato, fazem parte de um plano maior 
- Plano 2010-, onde os barramentos aparecem como ponta-de
lan~a para a imposi~áo de um modelo economico que, em 
detrimento das rela~oes sociais de produ~ao historicamente 
dadas, se volta para o mercado externo. A regiáo amazonica, ao 
longo das últimas décadas, foi assim concebida pelo Estado. O 
espa~o que ela tem desvelado ªº longo dos tempos nao existe 
para ser herdado, mas sim para ser projetado enq1;1anto expo~~
dor das riquezas naturais, concentrador da propnedade fund1a
ria, mantenedor de opera-;oes madeireiras e mineradoras. Deste 

· modo, se o espa~o territorial indígena está dete~inad,? pela 
forma como o seu sistema social opera, portanto, diversificado 
no conjunto, ternos também que "o Estado capital.ista. tem .ª 
especificidade de a~ambarcar o tempo e o espa~o social, mtenrrr 
na organiza~ao dessas matrizes, urna vez que ele rende a mono
polizar os procedimentos de organiza~ao do espa~o e do tempo 
que se constituem, para ele, ·em rede de domina~áo e de po~er 
(. .. ), os elementos constitutivos da na~áo (a unidade econom1ca, 
o território, a tradi~ao) modificam-se pela a~áo direta do Estado 
na organiza~ao material do espa~o e do tempo" (cf. POULANT
ZAS 1980, p. 113). 

O que ternos observado, ao longo <leste simpósio, é o reflexo 
da interven~ao estatal num espa-;o territorial específico, e o que 
esta inser~ao compulsória tem proporcionado. Em outras pala
vras, representa a determinai;ao do Estado ~ace as rela~oes 
capitalistas internacionais, em nao apenas esnmular mas tam
bém controlar urna nova divisao ínter-regional do trabalho. Os 
Projetos Economicos de Estado aqui mencionados - Usina Hidre
létrica de Tucuruí, Complexo Hidrelétrico do Xingu, Programa 
Grande Carajás, Projeto Ferro-Carajás - , por exemplo, nao reper
cutem tao-somente no que talvez se possa denominar de inseri;ao 
local mesma, mas sim, está claro, nos casos aquí abordados~ a 
microrregiao de Marabá que está se constituindo em um p-ande 
pólo siderúrgico com as usinas de ferro-.gusa e de ferro-hga; tal 
inser~áo notabiliza-se, pois, em toda a regiao sudeste do Estado 
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do Pará. Trata-se, portanto, da redefini~áo na ocupa~ao do 
espa~o regional, importando, sem dúvida, na transforma~ao de 
urna estrutura herdada das rela~oes de propriedade e de apro
priac;áo, provenientes de fontes nao-capitalistas. 

Assim, entendemos que, ao nível macro de análise, buscar 
a compreensao da questao indígena por si pr6pria nao nos parece 
de todo modo correta. Partindo do pressuposto de que nao há 
um espa~o social homogeneo, mas vários e diversos, é preciso ter 
em conta que os Projetos Economicos de Estado tem sido estabe
lecidos sem que se tenha atentado ao que se encontra no interior 
destas espacialidades; a pr6pria hist6ria nelas e por elas engen
dradas. Ao desconsiderar as rela~oes socioeconomicas e culturais 
historicamente dadas, o Estado, através da implantac;áo <lestes 
Projetos, por exemplo, estabelece também as condic;oes para a 
reproduc;áo de conflitos sociais. Ao Estado importa, se muito, a 
indenizac;ao dos bem levantados junto a populac;ao expropriada, 
a sua relocac;áo. O pressuposto tomado pelo Estado é a necessi
<lade do reassentamento populacional; isto é, a liberac;ao do 
espac;o social e historicamente ocupado para que seja urna 
grande obra. Nao há qualquer discussao com segmentos da 
sociedade civil/ regional sobre a necessidade ou nao da implan
ta~áo de mais urn Projeto Economico de Estado. O caso aqui 
apresentado sobre os Parakana é ilustrativo desta situac;áo. 
Atingidos, expropriados, relocados e recebendo indenizac;áo dez 
anos mais tarde referente a perda da parte leste do antigo 
territ6rio, eles já vem sentindo, como toda a populac;áo regional, 
os efeitos da modemizac;áo na relac;áo homem-ambiente e das 
relac;oes sociais de produ~áo. Urna destas conseqüencias já se faz 
presente em termos ambientais; a formac;ao do lago de Tucuruí 
tem proporcionado o surgimento de lagoas, o que tem contribui
do nao s6 para urna maior multiplicac;áo de insetos mas também 
para o aparecimento de espécies novas, como os ''rabos verdes", 
mencionados por PINTO (1989) . Os Parakaná do aldeamento 
Paranati foram obrigados a modificar os seus hábitos; atualmen
te, eles tem a necessidade de dormir durante o dia em face da 
impossibilidade de o fazerem durante a noite. Oeste modo, a 
malária, que nos últimos anos rivera a sua incidencia bastante 
reduzida entre os Parakaná deste aldeamento em razáo do 
trabalho da área de saúde através do Convenio CVRD/FUNAI, 
volta a se constituir em preocupac;áo das mais emergentes. Um 
novo reassentamento <lestes Tupi-Guaraní parece ser necessário. 
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Ressalte-se, no entanto, que tem sido possível também 
observar a resposta dada por segmentos da sociedade brasileira 
quanto a reestrutura~ao espácio-regional. Algumas mobilizac;óes 
camponesas, como também a dos povos indígenas, nao sáo 
recentes e tem gerado alguns resultados práticos frente a estes 
Projetos Económicos de Estado, em que pese o alto custo social 
que tais Projetos tem estabelecido. O caso Parakaná aqui exposto 
é um exemplo disto. Seria possível garantir a demarcac;ao de seu 
territ6rio caso nao houvesse a ameac;a de um conflito entre indios 
e trabalhadores rurais de proporc;oes incalculáveis, ou sem as 
pressoes de entidades nacionais e intemacionais? 

Entendemos, contudo, que hoje há necessidade de se adian
tar ao estabelecimento de grandes projetos. Se até este momento 
a legítima luta de camponeses e de povos indígenas tenha sido 
sempre em conseqüencia de tais Projetos, é preciso que, doravan
te, ela se antecipe quanto aos estudos sobre os efeitos que 
poderao efetivamente causar as populac;oes a serem atingidas. É 
preciso, sempre que p~ssível, se antecipar aos interesses do 
Estado, tendo em vista o 'redimensionamento socioocupacional. 
O fato de se ter escrito urna nova Carta Magna para o País, e de 
hoje se ter no Congresso Nacional o palco adequado a discussóes 
acerca dos caminhos do Estado referentes a es tes casos, nao 
impede que ete mesmo Congresso termine por referendar a 
implantac;ao de grandes obras que possam se constituir em 
afrontamento aos interesses regionais, índios incluidos. Se a Lei 
existe, se faz necessário que a sociedade esteja atenta para que 
se fac;a cumpri-la. 

NOTAS 

1. Sobre a Teoria da Depend~ncia, ver a discuss.iio entre CAROOSO (1975) 
e MARINI (1979), apresentada resumidamente em SOUZA (1985). 

2. A re.la~o entre territorialidade amazónica e geopolítica pode ser vista 
com detalhes em BECKER, B. (1982); MATIUS, C. de Meira (1980); KUCINSKI, 
B. (1979). 

3. O decreto criado em 23/ 0411983 substituiu o anterior de n. 76.999, 
datado de 08/ 01/1 '176, e extraiu da FUNAI o poder de deliberar sobre a demar
ca~o das áreas indígenas, visto que anteriormente a FUNAI apenas submetia A 
aprecia~o da Presid&tcia da República a homologa~ da área indígena a ser 
criada. Para maiores detalhes sobre o estabelecimento do GRUPÁO, veja OUVEI-
RA, F. & ALMEIDA (1985). . 

4. Cf. SClJA: "'The sttucture of organiud space is not a separate sttucture 
with its own autonomous laws of consttuction and ttansformation, nor is it simply 
an expression of the class sttucture emerging rrom the social (i.e. aspatial) 
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relations of production. It represents, inste.ad, a dialectically defined component 
of the general relations of production, reJations which are simultaneously social 
and spatial". 
De acordo com IANNI (1981), desde 64 a Ditadura Militar "recriou a Amawnia 
como fronceira", situando-a como fonte produtora de bens e incorporando-a aos 
inter~ do capital financeiro e monopolista do F.stado, em conformidade com 
a a~o geopolítica. 

5. Entendemos que os Projetos Economicos de F.stado se caracteri?.a1D 
enquanto frente pioneira, tendo em vista toda reorganiza~o sócio-espacial·eco
nomica que estabelecem, e, dentre estes, a implanta~o e a constru~o de 
complexos hidreJétricos se apresentam enquanto caso específico face também a 
dimensao mesma de seu atingimento. 

6. Apud SOJA, E. (1983, p. 40s). 

7. Apud SOJA, E. [id.: ibid]. 

8. Levantamento populacional re.atizado durante pesquisa de campo, no
vembro/1987; durante o més de julho a popula~o Parakaná dos alde.amentos 
Paranati, Bom Jardi!D, Marudjewara alcan~va respectivamente 157, 140 e 89 
fndios, cf. MAGALHAES [1987c]. Em julho de 1988, estes aldeamentos apresen
tavam respectivamente 172, 145 e 99 pessoas, totalizando urna popula~o de 416 
índios (cf. VIEIRA, F. 1988). 

9. Os Parakaná, principalmente de Paranati, revelam a sua coexistencia, 
em tem~ passados, com estes Asurini, tendo constiruído um único povo (cf. 
MAGALHAES 1987a). 

1 O. Entre os Parakaná do aldeamento Paranati, tem sido observado um 
maior envolvimento com a popula~o regional, tendo em vista náo só a necessi
dade de se suprirem de bens da sociedade inclusiva, mas também devido a abertura 
de um ramal de interliga~o entre o aldeamenco e a Transamawnica; urna das 
formas de tal envolvimento tem-se dado através de atividades comerciais, como 
por exemplo a venda de bananas, arroz, artefatos etc., tendo aumentado signifi
cativamente a produ~o de ta is produtos. Os aldeamentos de Marudjewara e Bom 
Jardim, por estarem localizados a urna distancia maior da Transamawnica e de 
serem acessíveis somente por vía aérea e/ou fluvial - esta última apenas durante 
o inverno amawnico- tem-se mantido mais dependentes dos bens carre.ados pela 
FUNAl. 

11. A Base Avan~da de Pucuruí foi criada pelo antigo SPI a margem 
esquerda do Igarapé Pucuruí, em 1928, tendo porobjetivo fornecer apoio logístico 
as frentes de penetra~o que estabeleciam contaros com os povos indígenas 
existentes na regiáo, em face da constru~o da F.strada de Ferro Tocantins. 
Continuou a sua atua~o com a cria~o da FÜNAl e a abertura da Transamaw
nica, até ser transformada, a partir de 1977, em Projeto Serraria/FUNAl. 

12. Segundo LEFEBVRE (1981, p. 102-103) "Le concept d'espace social se 
développe done en s'éla~nt. 11 s'introduit au sein du concept de production et 
meme l'envahit ... 11 engendre alors un mouvement dialectique tres spécifique, qui 
n'abolit certainement pas le rapport <production-eonsomation> aplliqué aux 
choses Oes biens, les marchandises, les objects de l'échange), mais le modifie en 
l'amplifiant. Une unité s'entrevoit entre les nive.aux souvent séparés de l'analyse: 
les forces productives et leurs composantes (nature, travail, technique, connais
sance), les structures (rapports de propriété), les superstructures Oes institutions 
et l'Etat lui-Meme). 
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13. O Projeto Parakaná surgiu em abril de 1978, através de um convenio 
entre FUNAl e ELETRONORTE. Tendo como um de seus principais objetivos a 
elei~o de urna nova área para estes índios, entáo residentes nas reservas indígenas 
Parakaná e Pucuruí, face a forma~o do lago de Tucuruí. Este Projeto objetivava 
rambém atuar nas áreas de educa~o e de saúde, sendo que nesta última foi 
possfvel o estabelecimento de um convenio com o hospital que acende aos 
funcionários da obra. A partir de julho de 1979 o Projeto Parakaná foi inter
rom,Pido pela nova dir~o da FUNAl, tendo si~o concretizada apenas a elei~o 
da Area indígena Parakaná/78 (Veja MAGAUIAES, A.C. 1982; CEDI 1985). 

14. Na verdade, dos 64.100 ha correspondentes a parte leste da antiga 
Reserva indígena Parakaná, apenas 38.700 ha ficaram submersos (cf. FUNAl 
1985). Erros iniciais de cálculo acerca da morfología do reservatório fizeram com 
que a ELETRONORTE reconsiderasse as terras situadas entre as cotas 76 e 86, 
enquanto área náo-inundável (cf. MOUGEOT 1986). 

15. F.ste trabalho procura analisarnáo apenas os efeitos causados sobre os 
povos indígenas e as popula~6es regionais, mas também objetiva a análise voltada 
a questáo ambiental em seus aspectos jurídicos e ecológicos, além de examinar a 
política energética mesma. 
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XINGU, A MAIOR 
USINA , 
HIDRELETRICA DO 
BRASIL 

Uma amea~a aos 
povos indígenas e o 
caso Asurini 

Regi.na A P. Müller* 

OS ASURINI E A AMEA<;A DA HIDRELÉTRICA 

O Govemo brasileiro está realizando estudos para o apro
veitamento hidrelétrico do Río Xingu. Iniciados em 1975, se 
direcionam, atualmente, para a constru~ao de duas usinas hidre
létricas (UHEs), Kararao e Babaquara, em sua fase de vialibidade 
(NUNES 1986). Estas usinas, em conjunto, sao chamadas Com
plexo UHE Altamira, definindo-se mais recentemente as usinas 
a serem construidas a partir de 1991 e eleitas como prioritárias 
dentre urna série de outros aproveitamentos em todo o curso do 
rio (CNEC 1980). 

Na área de influencia do Complexo UHE Altamira vivem 15 
povos indígenas (Kararao, Mekragnotire, Gorotire, Kikretum, 
Kubenkranken, Aulcre, Kokraimoro, Xikrin do Bacajá, Araweté, 
Asuni, Arara, Parakaná, Juruna, Curuáia e Xipáia), num total de 
aproximadamente 3.600 indios. Seráo atingidos 11 territórios 

* Antropóloga, é professora do Instituto de Artes da Universidade Estadual 
de C'.ampinas (UNICAMP). 
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indígenas oficialmente reconhecidos, sendo que, no que diZ 
respeito as terras dos Xipáia, Curuáia e Juruna, nao há ainda 
qualquer providencia no sentido de sua regulariza~ao (CEDI 
1987). 

A constru~ao da UHE Babaquara atingirá diretamente 4 
grupos indígenas recém-contatados. Isto é, o represamento da 
água do reservatório inundará, nestes casos, parte de seus terri
tórios e, em alguns deles, o próprio local da aldeia. Este é o caso 
dos Asurini, localizados na margem do Xingu. 

Os Asurini contatados em 1971 contam atualmente com 59 
individuos, sendo que apresentaram apenas recentemente, a 
partir de 1984, e de maneira tenue, urna recupera~ao demográ
fica. Em 1982, chegaram a 52, enquanto, em 1971, eram mais 
de cem. . 

O decréscimo populacional do grupo teve início com os 
ataques de grupos Kaiapó nas décadas de 30/40 e dos indios 
Araweté, mais recentemente, na década de 60. Como contato 
as epidemias reduziram a 'popula~ao a quase sua metade. Apes~ 
do abalo sofrido em sua demografia, os Asurini tem resistido até 
hoje como povo autonomo, com grande enfase nos diversos 
aspectos de sua cultura tradicional. 

As primeiras noticias que os Asurini tiveram a respeito da 
constru~ao de urna barrageni no Río Xingu e a conseqüente 
inunda~ao de suas terras foi por volta de 1976. Pesquisando entre 
eles, comuniquei-lhes esse fato, espalhando-se a noticia rapida
mente por toda a aldeia. No día seguinte a minha comunica~ao, 
algumas mtilheres vieram pedir confinna~ao do que tinham 
ouvido, dizendo-me urna delas que havia passado a noite em 
claro, com a cabe~a doendo. Assim, outros Asurini expressaram 
sua preocupa~ao e medo ante a possibilidade das águas do Xingu 
cobrirem suas casas e ro~as, mata etc. 

Passados mais de dez anos, as noticias continuam sendo 
veiculadas entre os Asurini, através de missionários funcionários , J 

da Funda~áo Nacional do Indio (FUNAI) e pesquisador. 

Missionários do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) 
da Igreja Católica, documentaram em vídeo os depoimento~ 
sobre o futuro acontecimento, nos quais os Asurini dizem que 
"seus filhos morrerao de fome'', "vai acabar comida" "seus 
c~mitérios desaparecerao", e ''nao deixarao que isso aco~te~a". 
Pitas gravadas com estes depoimentos registram também pedidos 
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dos Asurini para que eu e o superintendente da FUNAI, Salomáo 
Santos, impe~amos. 

UMA ANÁUSE DO DISCURSO ASURINI E A RESPOSTA 
A ESTA AMEA<;A 

Em 1987, colhi o depoimento de um Asurini, Takamuí, 
sobre a inunda~áo de suas terras, em meio a urna entrevista cujo 
assunto se relacionava as no~óes de pessoa humana, destino 
pos-mortem da pessoa e corporalidade. A metodologia de pesqui
sa compreendeu entrevistas e, neste sentido, teve um enfoque 
interdisciplinar. 

No presente trabalho, seguindo ainda este enfoque, lan~o 
máo de pressupostos teórico-metodológicos da Análise de Dis
curso. (AD), propondo-me utilizar o texto da entrevista de Taka
muí em sua rela~áo com outro texto, a tradu~áo de urna narrativa 
mítica. Pretendo estabelecer com esta metodologia os sentidos 
que se produzem nestas práticas discursivas, partindo da situa
~áo de confronto entre forma~oes discursivas (MAINGUENEAU 
1984). 

Segundo FOUCAULT (1986, p. 45), ''no caso em que se 
puder descrever um certo número de enunciados ... (um) sistema 
e dispersáo, e no caso em que entre os objetos, os tipos de 
enuncia~áo, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir 
urna regularidade Cuma ordem, correla~óes, posi~oes, funcio
namento, transforma~óes), diremos por conven~áo que se trata 
de urna forma~áo discursiva ... " 

De acordo com estes pressupostos e utilizando a termino
logia de MAINGUENEAU, as forma~oes discursivas se encontram 
em concorrencia se delimitam reciprocamente numa regiáo de
terminada do universo do discurso. A partir do conhecimento do 
texto e do contexto histórico, pode-se definir urn espa~o discur
sivo, subconjuntos de fo~a~oes discursivas, dos quais se pode 
detectar urna rela~áo pertinente, isto é, urna hipótese de traba
lho. 

O espa~o discursivo compreende aquí as narrativas feitas 
pelos Asurini, gravadas pelo interlocutor branco, no caso, o 
pesquisador em seu trabalho de coletar mitos e dados sobre a 
cosmologia indígena. 
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Levando em conta o contexto histórico, pretendemos deter
minar processos de produ~áo de sentidos na sociedade Asurini 
atual e buscar, na rela~áo entre forma~oes discursivas, urna 
hipótese sobre a resposta dos Asurini as noticias da inunda~áo 
de suas terras. 

O texto de Takamuí e o da tradu~áo do mito fazem referen
cia a inunda~áo, ao "alagamento", como se chama na regiáo, o 
transbordamento das águas sobre aterra, assim como o naufrá
gio de urna embarca~áo. 

O DEPOIMHNTO DE TAKAMUf 

A entrevista que fiz com Takamuí, 40 anos aproximada
mente, versava sobre as no~oes de Ynga (principio vital), decom
posi~áo da pessoa após a morte (tekayama e Ynguera, partes da 
pessoa) e práticas funerárias. 

Um dos assuntos da conversa que tentei explorar para obter 
os dados foi a morte de urna Asurini, de 40 anos aproximada
mente, em Belém, cujo corpo foi transladado para a aldeia. 
Trata-se do único caso verificado entre os Asurini, pelo menos 
desde a época em que os conheci, em 1976. Até o ano passado, 
os corpos de seus membros, quando transferidos e mortos em 
hospitais das cidades de Altamira e Belém, eram enterrados nos 
cemitérios destes locais. O corpo de Arapoá, embalsamado, 
retomou a aldeia Asurini, localizada atualmente na margem do 
Rio Xingu, sendo levado por eles, para ser enterrado na antiga 
aldeia do lgarapé Ipia~ava. Este foi o último local da aldeia 
Asurini antes de se mudarem para a margem dorio, local também 
inédito de aldeamento. 

No lpia~ava existe ainda a grande casa comunal, construída 
para abrigar os mortos e lugar de ritual cosmogonico, o turé 
(flauta). 

O tema de que Takamuí se utilizou para se referir a 
inunda~áo das terras que habitam foi a inexistencia dos "cemi
térios", como chamou os lugares onde se encontramos tekayama, 
parte da pessoa que é enterrada. Destaco, nesta análise, trechos 
da entrevista de Takamuí, nos quais ele relaciona os temas acima 
aos da "água mais", "água vem", "alagá tudo". Outro tema que 
destaco neste texto é a rela~áo que o informante faz entre as 
no~óes de anhynga (do discurso cosmológico e mítico dos Asu-
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niri) e espúito (incorporado do discurso dos missionários católi
cos) . (Veja anexo l.) 

A TRADU<;ÁO DO MITO DE UAJARÉ 

Dentre os mitos que coletei na língua Asurini, o de Uajaré 
foi-me contado por Baio, em 1981. Antes desta ocasiáo, eu já 
ouvira os Asurini falarem que antigamente (bivé) a terra, onde 
viviam os humanos (avá), foi inundada de tanto chover, ficando 
todos submersos. Sobreviveu apenas um Asurini, Uajaré. 

Pedí a Baio que me contasse este mito, e ele o fez na sua 
língua, sendo traduzido, posteriormente, por Takiri. Gravei a 
narrativa de Baio, e Takiri fez a tradu~áo, transcrita por mim, 
ouvindo trechos da grava~áo e traduzindo-os em seguida. (Veja 
anexo 2.) 

A hipótese que estabele~o é a de que os Asurini, ao elabo
rarem urn discurso dirigido ao branco sobre a inunda~áo de suas 
terras, utilizam representa~oes elaboradas a partir da situa~áo 
de contato. Os sentidos produzidos, portanto, estáo inextricavel
mente ligados a sua rela~áo com o branco, rela~áo esta de 
desigualdade no que se refere a decisoes e a~oes que dizem 
respeito a sua sobrevivencia. No processo de produ~áo de senti
dos poder-se-ia encontrar a mesma rela~áo de subordina~áo. 

Dessa hipótese, decorre outra, a de que a resposta de um 
grupo indígena recém-contatado, e mesmo a própria apreensáo 
do fato, passa pela rela~áo de subordina~áo/apropria~áo do 
sentido através do interlocutor branco. 

Tentaremos, através da análise dos dois textos apresenta
dos, descrever a confronta~áo de discursos na sociedade Asurini 
atual, levando em con ta que nesta confronta~áo subjaz aquela já 
existente entre for~as desiguais de. decisáo e transforma~áo da 
realidade. 

Desejamos refletir também sobre a apropria~áo de sentido 
a partir do próprio mito, como a estratégia para buscar urna 
interpreta~áo a um caos desconhecido, anunciado. O caos do 
mito é controlável, justificado, reversível. O do discurso de 
contesta~áo de Takamuí, isto é, morte/ desaparecimento/ apaga
mento da memória, é definitivo, irreversível. 
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MARCAS FORMAIS DO DISCURSO: UMA 
INTERPRETA<;ÁO 

Como afirma ORLANDI (1985), "a partir das marcas que 
constituem o texto, deve-se chegar as propriedades do discurso. 
É esta determina~áo do processo de produ~áo de sentidos instau
rado pela situa~áo de linguagem, a tarefa da AD. A atribui~áo de 
urna interpreta~áo (ou outra), portanto, diz respeito a especifi
cidade teórica e a objetivos do trabalho". 

Na entrevista com Takamuí, a constru~áo gramatical é 
realizada de maneira semelhante, pelo pesquisador e informante, 
utilizando-se os dois da coordenada a{ (em lugar de e). Isto é, 
através deste mecanismo nao se encadeiam as informa~oes de 
maneira causal. Tratam-se de infonna~oes que o pesquisador 
pretende organizar no seu conjunto de idéias a respeito da 
cosmología Asurini. A utiliza~áo da coordenada permite este 
encadeamento, náo explícito para o informante. 

Verifica-se, por outro lado, que o informante utiliza o 
mesmo mecanismo para acrescentar também informa~oes, aque
las referentes a inunda~áo. Utiliza-se, ao mesmo tempo, o tema 
do enterramento dos mortos/"cemitério" para se representar no 
discurso. E realiza, neste caso, urna constru~áo do tipo causal, 
usando a expressáo por isso, . isto é, concluindo que devido a 
existencia de "cemitérios" náo quer dizer que a "água vem". Esta 
causal revela a presen~a do discurso do branco no discurso do 
índio, na situa~áo de contato. 

A marca de organiza~áo do texto definida como constru~áo 
gramatical através da qual se encadeiam informa~oes, através de 
urna coordenada (ausencia de rela~áo causal), pode-se relacionar 
outra divisáo do texto em duas partes, urna em que o pesquisador 
dirige a entrevista, abordando temas de seu interesse, e outra em 
que o informante o faz. 

As partes dirigidas pelo informante sáo menores em exten
sáo, mas sua presen~a, isto é, a introdu~áo do assunto de seu 
interesse ocorre mesmo no interior da parte dirigida pelo pesqui
sador. É o caso da parte em que o pesquisador está tratando do 
enterramento dos mortos e o informante dá enfase a rela~áo dos 
Asurini com a terra, "a nossa terra", "dentro de nossa terra", 
usando inclusive a própria língua e o pronome possessivo exclu
sivo ore, isto é, oreyry, nossa terra, dos Asurini. 
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A informa~ao de Takamuí sobre a inunda~ao de suas terras 
e a informa~ao de que também entre os brancos se encontram 
n~0es compartilhadas pelos Asurini (anhyngcv'espírito) pare
cem estar relacionadas. Ambas se manifestam quando o infor
mante passa a dirigir a conversa, pospondo suas informa~oes aos 
temas propostos pelo pesquisador. Relacionam-se também ao 
nível da representa~ao que o informante tem das coisas do 
branco: de um lado, ele busca corresponder um termo do discur
so cosmológico Asurini, o anhynga, a outro, espirito, do discurso 
religioso dos missionários; de outro, incorpora o conceito de 
"cemitério", inexistente na cultura Asurini, para fazer igualmente 
urna correspondencia entre o que é perder para uns (indios) e 
outros (brancos). 

O conceito de "cemitério" como lugar onde exclusivamente 
se enterram os mortos, nao encontra correspondéncia na prática 
funerária. Asurini. O lugar onde se enterram os mortos, entre 
estes indios, é a ~asa comunal onde se realizam os principais 
rituais cosmog6nicos relacionados a colheita do milho, inicia~ao 
dos jovens, colebra~ao dos mortos e a guerra (morte do inimigo). 

Os mortos Asurini sao parte de um complexo ontológico 
que define o próprio vivente, o humano cuja rela~ao é ritualizada 
juntamente com a ritualiza~ao da rela~ao com o inimigo e com 
seres sobrenaturais. Nao há isolamento para o lugar do morto, 
como o conceito de cemitério traz em sua defini~ao. Takamuí usa 
este conceito para expressar sua contesta~ao a inunda~ao de suas 
terras. Para os brancos, o desaparecí.mento do cemitério implica 
no apaga.mento da memória dos mortos, da tradi~ao, do passado. 
Esta idéia, transmitida pelo interlocutor branco, é incorporada 
por Takamuí, que quer enfatizar a perda de algo mais, logo em 
seguida: a sobrevivencia física representada pelo alimento e pela 
cultura material (a matéria-p_rima, como o barro e a madeira para 
confeccionar seus objetos). Seu argumento se complexifica, en
tao, deixando de lado a questao do lugar dos mortos (corres
pondbtda de sentidos) para outra, se referindo, agora, a urna 
diferenfa entre brancos e indios: o estoque de alimentos realizado 
pelos primeiros e o modo de consumo na sociedade Asurini. Esta 
diferen~a é enfatizada por urna marca formal desse discurso, a 
repetipio: ''Aleara( tem arroz, akaral tem feijáo, bolacha, Asurini 
náo tem náo. Asurini néio tem bolacha, Asurini néio tem, Asurini 
nilo tem nada". Takamuí enfatiza, assim, ao mesmo tempo, a 
condi~ao de despossuído dos Asurini, na sua rela~áo de subordi
na~áo ao branco. 
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Na tradu~ao do mito, também vamos encontrar mecanis
mos de posposi~ao e repeti~ao que permitem o encadeamento 
nao causal de informa~oes. Há urna seqüencia de eventos sendo 
o primeiro, a situa~áo de inunda~áo: "Só água" (pará~afo 1). 
Outros eventos, do parágrafo 2ao16, tratam de informa~oes que 
se sucedem sem rela~ao causal, hierárquica (uma depois da 
outra). No pará~o 13, fala-se o que deveria ser dito depois, no 
parágrafo 14, e Vice-versa, numa ordem hierárquica (A,B----B,A): 

A - Tivá, filho de Uajaré, fala: - Vamos levar casa lá em cima 
(parágrafo 14) 

B - Guardou todos os bagulhos, pyrypema, iguá, mbyrá. Leva casa 
para cima, no céu (parágrafo 13) 

O mecanismo de repeti~áo se encontra nas informa~oes 
sobre a confec~áo do mingau (repete-e tres vezes a mesma a~áo). 

Através <lestes mecanismos obtém-se urna concomitdncia de 
informa~oe~. Ao lado destes mecanismos, entretanto, encontra
~os nos dolS textos, detectam-se constru~oes elaboradas pelo 
informante e pelo tradutor Asurini para o interlocutor branco: 
''trata-se ~a util~~áo de expressoes como "por isso" e "quando", 
na entreVlSta (linha 246) e na tradu~áo (parágrafo 5) respecti
vamente. 

"Por isso", como já vimos, estabelece urna rela~ao causal 
modo do informante introduzir o assunto da inunda~ao. ' 

A ordem do mito, conservada na tradu~áo, é outra. A 
situa~áo de inunda~ao nao segue necessariamente as demais· ela 
pode ser interpretada como origem, a condi~áo do primeir~ ser 
humano, do qual todos os demais descendem como se concluí 
adiante, nos parágrafos 11 e 15. ' 

CONCLUSÓES 

Como nos propusemos inicialmente, tentamos "ler" o texto 
da entrevista em sua rela~ao com o da tradu~áo do mito, a fim 
de detectarmos em ambos mecanismos de constru~áo gramatical 
e processos de produ~ao de sentidos nestes discursos. 

. ~ metodología usada se baseia na no~áo de intertexto ou 
mterd1Scurso (MAINGUENEAU 1984), ou seja, ''le-se" um texto 
que traz em si a rela~áo com outro(s) texto(s) e desta rela~ao 
constituí-se o significado de cada um deles. É o que MAINGUE: 
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NEAU chama de presen~a do outro no discurso, a ''heterogenei
dade constitutiva" no enunciado. 

No texto de Takamuí, o sentido da inunda~ao está relacio
nado a urna constru~ao do tipo causa e conseqüencia, e a sentidos 
apreendidos do discurso do interlocutor: o cemitério, o apaga
mento. 

A inunda~ao, no texto da tradu~ao do mito, nao é causa 
mas situa~ao de origem. Neste caso, a rela~ao de concomitanci~ 
permite a reversibilidade. Origem que também é urn final. Fim 
de urna hurnanidade anterior: Uaiaré tinha irmaos um nome 

~ ' ' um banco de sentar. Urna hurnanidade a partir da. qual outra 
passaria a existir. É a no~ao de que a hurnanidade come~a onde 
se acaba. 

A inunda~ao, no texto de Takamuí, tem urna conseqüencia 
e é colocada de modo irreversível, na materialidade do discurso, 
isto é, através de urna rela~ao causal, nao reversível. 

A informa~ao transmitida na entrevista revela a apreensao 
de um sentido apocalíptico, definitivo. Esta apreensao se dá 
nurna rela~ao de subordina~ao, sendo a constru~ao do discurso 
do tipo irreversível (causalidade). 

Entre os próprios Asurini há desigualdade quanto ao pro
cesso de apreensao e produ~ao de sentidos. Urna outra inter
preta~ao das noticias sobre a inunda~ao, diferente da de 
Takamuí, esclarece esta desigualdade. Para Avona, 55 anos 
aproximadamente, xaméi, a inunda~ao do lugar onde vivem os 
Asurini nao é conseqüencia, por sua vez. Sua interpreta~ao 
foi-me transmitida por Takamuí e Murumuí, 30 anos aproxima
damente. Estes indios encontravam-se em Altamira, por ocasiao 
de minha última viagem a regiao, em abril de 1988. Murumuí, 
na presen~a de Takamuí, perguntou-me se os brancos irao 
"cortar o céu", como Avona está falando na aldeia. Sabe-se que, 
na cosmología Asurini, a abóboda celeste, num determinado 
lugar do cosmo, contém as águas, e, se for rompida, ocorrerá um 
dilúvio. Esta no~ao se encontra no mito de Jahy (a lua). Em um 
dos eventos deste mito, o céu é enfincado de flechas, para se fazer 
urna corda pela qual Jahy subiría. Depois de subir, Jahy atirou 
as flechas novamente para a terra e comentou-se entao que seria 
perigoso puxá-las do solo, pois, ao faze-lo, as águas inundariam 
tudo .. Sabe-se, também, que abaixo de nossos pés há outro céu, 
ou seJa, a terra do lado de cá é o céu no seu reverso. Assim, romper 
a terra é romper a abóboda celeste, no mito de Jahy. 
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Para Avona, o rompimento do céu, isto sim, é sinonimo de 
c~tástrofe,. dilúvio,_ e nao a constru~ao de urna barragem no 
Xii:t~· A inunda~ªº. das terras, na interpreta~ao de Avona, 
coincide com o romprmento do céu. O perigo é o rompimento do 
universo, do cosmo Asurini. 

Respondí a Muiumuí que os brancos nao sabem "cortar o 
céu", e procurei me inteirar das opinioes de Avona. Murumuí me 
disse, entao, que falando-se em portugues, nao seria possível 
entende-lo, pois Avona havia falado estas coisas na lingua Asu
rini. Apenas esta permitiría a constru~ao de seu pensamento. 

Parece que a apreensao de um mesmo sentido por todo o 
~~o, pe~itin~o urn~ resposta -efetiva, isto é, de contesta~ao, 
re1vmd1ca~ao e unpedimento do fato, como decisao política do . 
grupo, é resultado da elabora~ao da rela~ao entre essas duas 
Forma~oes Discursivas que se confrontam. É o que vemos acon
tecer, por exemplo, com povos como os Kaiapó, que protestam 
em frente ao Palácio do Govemo Federal e na Assembléia Cons
tituinte. 

Poder-se-ia perguntar, em rela~ao aos Asurini, o que estaría 
mais ou tao próximo da realidade: a interpreta~ao de Avona ou 
de Takamuí? 

O que esta análise nos indica é que há aí a confronta~áo 
entre duas Forma~oes Discursivas: a do branco (FDl) e a do indio 
(FD2) . Há situa~oes em que as diferen~as entre essas FDs deter
minam momentos cruciais na produ~ao da dif erern;a de seus 
respectivos sentidos. Nessas situa~oes, a elabora~áo de urna FD 
(a do branco FDl) pela outra (a do indio FD2) produz rupturas 
que se dáo por excesso de proximidade (colagem) ou por falta 
dela (obscuridade) (ORLANDI 1985). No primeiro caso (faka
muí), a concep~áo da inunda~áo como desaparecimento dos 
cemitérios (catástrofe) e, no segundo (Avona), o corte no céu que 
representa o fim do cosmo. O que nos leva a concluir que ambas, 
em.sua rela~ao? sao igualmente importantes para a produ~áo de 
ef e1tos de senndos em tomo da contesta~áo. Entretanto, como 
em situa~oes de desigualdade (branco/ índio) há um investimen
to em rela~áo aos sentidos dominantes (FDl, a do branco), sao 
estes que tendem a prevalecer. Isto leva a apagar a diferen~a de 
senti~o~ que pod~ria se estabelecer no caso de urna ruptura por 
p~oxun1dade, po1s as palavras sáo as mesmas, mas significam 
diferentemente (FD2), colocando assim na boca do indio os 
sentidos que náo sao seus. 
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ANEXO 1 

Trechos da entrevista de Takamuí 

1) Regina - Taka, o que eu quero perguntar é ... Eu pergunto 
muito Asurini, como é coisa de Asurini. Af, mas tem urnas 
coisas que eu nao sei ainda. 

2) Takamu( - Qual? 
3) R - Assim, eu aprendi, né, cora~áo, quando bate assim é ynga. 
4) T-Ynga. 
5) R - Af morreu ynga ... 
6) T-Oetik. 
36) T-Asurini morreu a( escuta anhynga aqui né. Af otym ... opytá, 

outro vai no céu. Outro fica no barulho, anhynga. De noite, 
vem anhynga, né, andá, né. De dia, andá nao, só de noite 
andá. Ficá no ynguera, outro vai lá no yvakapupé. Yvakapu
péraym. Oreyvypuperaym... mukuiraym. Akara( também 
assim. Orekynguera opytá yryporeyry. 

37) R - Como que é? Kynguera? 
38) T - Oreyvypupé. Aqui é minha terra. Af oreyry aqui. Af 

oreynguera opytá oreyvypupé. 
100) R - Esse que vai pro céu também éynga? 
101) T - Igual Irmázinha ... 
102) R-Ma'é imciz(? 
103) T-É padre. 
104) R - Como? 
105) T - Padre. 
106) R - Padre? Irmázinha? 
107) T-É. 
108) R - Ah! Irmázinha, padre, vai também. 
109) T-Vai também, tem anhynga. 
110) R - Gosta, né? 
111) T - Falá demais espirito. 
112) R - Ah! É? Padre fala muito. 
113) T - Falá demais anhynga. 
114) R - Como que fala pra tu? Que foi que tu aprendeu? 
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115) T - Eu vi lá faze rezar. Eu vi todo dia come ... chama anhynga. 
Pala anhynga, né? Quando sábado, fala anhynga, domingo 
fala anhynga. Eu viu falá meu pai, espirito, meu pai ... 

116) R- Hum! Em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo. 
117) T - Espirito Santo. 
118) R - Assim, é? 
119) T-Assim. 
120) R-Tu escutá? 
121) T-É, sicuta (riso) . Je come lá, na Irmázinha. Af falá ... quase 

pega comida af falá, né? Primeiro tá falá, né, depois solta 
prato ... (riso). Eu náo sabe, né? Agora eu sei. 

122) R - Tu sabe, né? Lá é assim. lsso é chamar anhynga? 
123) T - Canta primeiro. 
124) R - Canta também? 

, 125) T - É. Quando comida pronto, af falá de novo. Fala anhynga 
outra vez. 

126) R - Falá anhynga, 11é? 
127) T-É. 

178) R - Agora, Asurini rudo quando morre aqui af vai, póe na 
akapepum, né? 

179) T - Poe na akapepum. 
180) R - Af ficá lá? 
181) T- Ficá lá. 
182) R- Pra acabá lá? Af acaba tekaym todinho? 
183) T - Todinho. 
184) R- Ficá lá. 
185) T - Ficá lá. Ficou muito tempo, af acabou. 
186) R - E af quando náo acaba? 
187) T - Todinho cemitério aqui ó(olha). 
188) R - Também tem? 
189) T - Também tem? 
190) R - Avá apá? 
191) T - Oreapá. Tudo omano, omano, omano 
192) R - Bivé. Faz akapepum? 
193) T - Faz náo. 
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194) R-Nao? 
195) T - Faz akapepum outro, nao faz outro, nao faz outro, outro 

nao sei. Meu pai tá lá no Ipia~ava. Kaiapó Kaiapó matou 
ele. 

196) R - Af otym? Ficou? 
197) T - Ficou no chao, na terra. Urubu comeu. 
198) R- Poi? E aí o que acontece? 
199) T - Ficou lá. Nao sabe onde. Eu pequenininho. Af eu nao 

sabe onde é nao. 
200) R-E pode assim? Asurini quer assim? Urubu come? 
201) T - Come. Urubu come tudo, kaiapó mata muito aí... 
202) R - Ynguera dele ficou ... 
203) T - Ficou lá no mato, ficou no céu, outro. Af meu pai pajé. 
204) R - Seu pai era pajé? Ynga dele bastante ... 
205) T - Por isso eu nao quero água vem mais, né, aí cemitério, 

alagou tudo, aí fica triste. 
206) R - Mas o tekaym dele já nao acabou? 
207) T - Já acabou nada, tem osso pouquinho. 
208) R - Ah! tem osso ainda? 
209) T - Osso. 
210) R - Af água vem. 
211) T - Af alagá tudo fica triste demais. Af saudade muito. Vai 

lá no cemitério tá olhando. 
212) R- Porque tu fica triste água vem pegá osso dele? 
213) T - Vem, nao viu mais cemitério. 
214) R - Ah! Tu quer ver? 
215) T - É todo dia eu vai lá quando ... (fica olhando) 
216) R - Mas tu nao sabe onde está tekaym de seu pai! 
217) T- Eu nao sei nao(riso). Tá no mato mesmo. 
218) R - Tu qué ve só, sabe que tá lá no mato, né? 
219) T - É, tá longe ... matá muito. 
220) R - Ipia~ava pequenininho? 
221) T - Ipia~ava pequenininho. Araweté também mata muito. 
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236) R-Vai, tu fala agora o que tu qué falá. Tudo esse ... Tu fala 
de alagá, né, de água. Quem falou pra tu água vem pegou 
cemitério? 

237) T - Ninguém num fala, né. Que falou assim perdeu tudo 
negócio. · 
Agora num fai mais num cerAmica, né, panela ... (de botar 
no fogo ?) itawá, itawapiringi, itawondl Alagou i:imito aí 
nao tem mais. Ficá ... Af nao viu mais. O mogno também. Aí 
madeira nao tem. Aí bicho morreu todinho, cotia, jabuti, 
mutum, tudo bicho, né? Af Asurini fica fome. Akara{ guar
da, né? Akara{ tem arroz, akara{ tem feijao, bolacha. Af 
come tudo. Asurini nao tem nao. Asurini nao tem bolacha, 
Asurini nao tem, Asurini nao tem nada. Aí quando alagá af 
morreu fome. Tá cum fome demais, né. FUNAI nao dá mais, 
nao dá comida pra Asurini, nao tem canoa grande, também 
FUNAI nao comprou motor grande. Apyterewa tem, Arara 
tem. Asurini nao tem canoa grande. FUNAI nao dá, FUNAI 
nao comprou pra eie. Quase Asurini comprou. Aí Asurini 
vai agora comprou nada ... nao comprou. 

238) R - Nao tem dinheiro. Fala que nao tem dinheiro. Só outro 
indio tem né? 

239) T - Outro tem dinheiro, aí é bom. 

ANEXO 2 

Tradu~o do mito de Uajaré 

1) Uajaré, cedinho, está se esquentando ao sol. Água vem, o'á, 
kuru ru, ipirá. Os irmaos de Uajaré comem peixe que tem 
dente, cabelo. Peixe comeu todos os irmaos dele. Só água. 
Pindovayva suspende ao alto Uajaré, sentado num banco. 
Aí ficou. Nao há outras árvores. Ficou aí vários dias. 
Camaleaozinho vai lá em cima. Uajaré fala pra ele ver como 
está a altura da água. Ele vai e ve que ainda está fundo. 
Passam os días. Camaleaozinho vai de novo ver como está 
a altura da água. Leva pouquinho, só um pouco de terra 
nas unhas. Passam os dias. Camaleaozinho vai ver, diz que 
já está pouco seco. Passam os días. Camaleaozinho vai de 
novo, pula lá de cima, a água está rasa e ele bate a cabe~a, 
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fica inchada. Uajaré desee. Anda caminho. Pega uirá. Cha
ma, chama e ninguém. 

2) Uajaré fala para uirá fazer mingau. Uajaré vai andar. Uirá se 
transforma em mulher e faz mingau. Quando Uajaré volta, 
ela volta a ser ave. Ela pila, vai buscar fogo com o urubu, 
irmao dela. Quando Uajaré chega, o fogo está apagado. (Ela 
apaga antes dele chegar.) 

3) Uajaré viu o mingau e falou: - "Avá pará? Avá pé oveim jeve 
marakatura?" 

4) Tomou o mingau. No dia seguinte, sai novamente, vai pescar 
e fala para uirá fazer mingau. De novo ela se transforma 
em mulher, faz mingau. Uajaré vem. Vai procurar quem 
esteve na casa, fazendo mingau (de mandioca e amen
doim). 

5) Quando termina o mingau, uirá vol ta para a gaiola. Na terceira 
vez, ele fica sabendo que uirá é quem o prepara. Escura 
barulho do pilao e vem correndo. Uajaré pega uirasimbé e 
diz pra sentar na rede. Uirá pede para ele buscar fogo. 

6) Uajaré poe cupim no corpo todo. Urubusingo'o vem, faz fogo. 
7) Uajaré nao pegou. Urubu-rei voou. Chega em casa e fala: - Eu 

nao peguei o fogo. Uirá fala pra ele ir buscar de novo. Ele 
vai. Poe cupim. Gaviao vem. Tapikawara. Belisca todo o 
corpo dele. Uajaré fecha o olho. Vários urubus vem. - Onde 
está Tivá? - pergunta o irmao. Outro fala: - Okara peimá, 
jangaivyrangimé, joveisakaipé. 

8) Urubu-rei vem, Uajaré trazo fogo. Uajaré chega em casa. Uirá 
pergunta: - Voce trouxe fogo? - Trouxe. - Entao faz. 

9) Urubu vai atrás dele, buscar o seu fogo. Fala duro: - Voce nao 
sabe? Por aí tem takwara, ingá. 

10) Urubu vai embora. 
11) Uajaré faz filho. Vários filhos, demais, seus filhos fazem 

filhos. Como akaral 
12) Uajaré, doente, diz que quando morrer vai levar o filho dele 

junto para o céu. Febre, o'ene, dente dói. Morreu. Filho dele 
faz festa. Uajaré ensinou. Vários días faz festa. Anumbaí 
valente escura outros falarem no mato. Boakara traz inimi
gos mortos. Ela traz peda~o do corpo, o bra~o, e bate na 
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casa, onde se fazem as festas. Apykwara, Karovara, TiVá 
morrem. 

13) Guardou todos os bagulhos, pyrypema, iguá, mbyrá. Leva 
casa para cima, no céu. 

14) Tivá, filho de Uajaré, fala: - Vamos levar casa lá em cima. 
15) Apykwara e Karovara também é filho de Uajaré. Recortou a 

terra do chao da casa, tudo subiu. Ó, o, o. 
16) Lá em cima, pedra abriu. Vao caminho, primeiro a casa fica 

num lugar, mas o filho quase cai e ele muda a casa para 
outro lugar, onde está até boje. 
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OSPOVOS 
INDÍGENAS DA 
AMAZÓNIA 
ORIENTAL E O 
PROGRAMA , 
GRANDE CARAJAS 

Avalia~io e 
perspectivas* 

Jara Ferraz 
Maria Elisa Ladeira ** 

"Ao instalar urna portaría no pé da serra e planejar urna 
cidade asséptica em Paranapebas, a Cia. Vale do Rio Doce parecía 
ter a ilusáo de poder isolar-se do mundo ao redor, que se 
adensava como urna ameba miserável. Mas este escopo disforme 
e caótico é perpassado diariamente pelos trens modernos de 
carregar minério. Nos dois pontos extremos de sua linha, a mina 
e o porto ele está atualizado a sua época. No meio, os conflitos 
comos índios, garimpeiros e posseiros sugerem que estamos pelo 
menos um século e meio atrasados. A atualiza~áo é económica. 
O atraso é social. O Estado empolga_-se com a primeira e distribuí 
migalhas ao segundo. A conseqüencia é o permanente estado de 
tensáo e sobressalto, que constantemente resulta em explosáo" 
(PINTO 1986). 

* Comunica~o apresentada no simp<Ssio "Os grandes projetos e seus 
impactos sobre as popula~aes indígenas e camponesas na Amaz6nia brasileira". 

4óº Congr~o Internacional de Americanistas, Amsterdam, 04-09/07 /1988. 

** Antropólogas, pertencem ao Centro de Trabalho Indigenista (CTI) de 
Sáo Paulo. 
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"PROJETOS DE APOIO" E "PROTE<;ÁO As 
POPULA<;OES INDÍGENAS" 

Desde o final da década de 70, os megaprojetos concebidos 
para a Amazonia vem apresentando um novo "componente'', 
resultado de urna longa série de pressoes intemacionais, ao qual 
é dada, em geral, pouca importancia. Sob forma de cláusulas 
contratuais, as agencias multilaterais de financiamento (Banco 
Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Comuni
dade Económica Européia etc.) apresentam aos govemos nacio
nais tomadores de empréstimos, ' 'requisitos" voltados para a 
''prote~áo" ªº meio ambiente e as popula~óes indígenas situadas 
nas áreas de influencia desses projetos. O seu náo-cumprimento, 
supostamente, implicaría em náo-concessáo de financiamento 
( ou suspensa o). · 

No entanto, o que se verifica na prática é que esses requi
sitos se traduzem em abundantes recursos financeiros a disposi
~áo unicamente das · burocracias estatais e acabam por 
estrangular territórios indígenas em grandes pólos de desenvol
vimento de bolsóes de miséria. E a ''prote~áo" aludida encerra, 
desse modo, um argumento falacioso, pois revela exatamente a 
incompatibilidade desses projetos com a realidade amazónica, 
da perspectiva das popula~óes que efetivamente habitam esse 
espa~o - índios, camponeses e ribeirinhos. 

A Amazonia náo está ''vazia", como justificam esses em
preendimentos-que privilegiam espa~o, matérias-primas e ener
gia -, o que leva a considera~áo de que a "defesa do meio 
ambiente" náo pode se restringir apenas a ótima preservacionis
ta. Náo se trata de preservar a floresta tropical, mananciais e 
demais áreas ecologicamente frágeis, mas sobretudo de garantir 
a intera~áo das diversas popula~óes humanas da Amazonia com 
o ambiente que habitam. 

A dimensáo social náo encontra ressonancia nas preocu
pa~óes dos planejadores, e por isso vem sendo, deliberadamente, 
omitida na concep~áo dos megaprojetos, em si predadores de 
recursos naturais náo-renováveis, exportadores de nutrientes, 
concentradores de renda e de terras. E o chamado "componente 
social", presente nos contratos de financiamento - voltado para 
a ''prote~áo" ambiental e das popula~oes indígenas - acaba por 
se traduzir em figura de retórica nos discursos oficiais, ao sabor 
das exigencias intemacionais de expansáo do capital. 
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A ''prote~ao" recomendada as popula~óes indígenas através 
de cláusula contratual com o Banco Mundial para o financiamen
to do Projeto Ferro-Carajás redundou nurn convenio assinado as 
pressas, em junho de 1982, entre a Companhia Vale do Rio Doce 
e a Funda~ao Nacional do indio, órgáo executor da política 
indigenista oficial. 

Inicialmente o convenio abrangia 13 áreas indígenas onde 
deveriam ser desenvolvidos ''projetos de apoio" nurna "área de 
influencia" definida pela Companhia Vale do Rio Doce, de 100 
km para cada lado do eixo da ferrovia. No entanto, em decorren
cia da implanta~áo de estradas vicinais e novos núcleos habita
cionais de suporte a ferrovia, verificou-se que a área de influencia 
estendia-se a 21 áreas indígenas e duas frentes de atra~áo de 
grupos ainda isolados (Guajá e Parakaná), compreendendo urna 
popula~áo de cerca de 13.000 indios, entre estes grupos distintos: 
Xikrin, Gaviáo (P A), Suruí, Asurini, Parakana, Apinayé, Guajá, 
Guajajara, Timbll:'a, Gaviáo (MA), Krikati, Canela, Tembé e Uru
bu-Kaapor. 

Por exigencia de urna cláusula do convenio, a Companhia 
Vale do Rio Doce se viu obrigada a contratar, como consultores, 
antropólogos indicados pela Associa~ao Brasileira de Antropolo
gia, conhecedores dos grupos afetados, para acompanhar a 
execu~áo do referido convenio. 

Desde o inicio, as recomenda~óes dos antropólogos consul
tores apontavam para a inadequa~ao flagrante daqueles ''proje
tos de apoio" elaborados pela FUNAI: nao haviam contado, na 
sua formula~áo, com qualquer participa~ao das comunidades 
indígenas; seu caráter genérico nao considerava as especificida
des de cada grupo diante de mudan~as profundas que viriam a 
ocorrer em toda a regia.o, de modo acelerado. 

Os antropólogos enfatizaram a necessidade de rever os 
critérios utilizados pela FUNAI para elabora~ao dos projetos, 
tentando reverter o or~amento original: a aplica~ao dos recursos 
disponíveis deveria se concentrar na demarca~ao das terras 
indígenas e na assistencia qualificada a saúde. 

Havia consenso entre os antropólogos consultores de que, 
apesar dos vultosos recursos destinados a FUNAI, a situa~áo nas 
aldeias pouco se alteraría. De acordo com o or~amento original 
apresentado em 1982 para os ''projetos de apoio", apenas 0,06% 
dos recursos estariam destinados a regulariza~ao fundiária dos 
territórios indígenas afetados por Carajás. lsto revelava que os 
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projetos tinham sido formulados · com o objetivo exclusivo de 
refor~ar os or~amentos da FUNAI, duplicando urna infra-estru
tura já deformada e desviando recursos da finalidade a que eram 
supostamente destinados: minorar os impactos do Projeto Ferro
Carajás. 

Da perspectiva· do conhecimento antropológico dessas so
ciedades, a assessoria que propúnhamos consistía em discutir, 
com as comunidades, alternativas políticas que levadas a efeito 
através dos recursos do convenio, pudessem melhor instrumentá
las para o convívio com urn processo particularmente acelerado 
de transforma~óes, tal como se verifica na Amazania oriental. 

Essas alternativas dizem respeito, essencialmente, a manu
ten~áo ou recupera~áo de territórios tradicionais, indispensáveis 
a reprodu~ao das condi~oes de existencia dessas sociedades, ao 
fortalecimento de si mesmas e ao direito a diferen~a, sobretudo 
quanto a sua participa~ao efetiva na mesa de negocia~óes com o 
Estado. 

Surgiram entáo os -impasses, na medida em que nossa 
postura contrariava frontalmente a prática "integracionista" da 
FUNAI, que caracteriza o desempenho autoritário do Estado 
brasileiro no trato com os povos indígenas, ótica que tem como 
contrapartida exatamente o esfacelamento de seus territórios e 
a debilita~o dessas sociedades diferenciadas. 

Assim, as recomenda~óes seguidamente apontadas pelos 
antropólogos consultores nao eram consideradas. Avolurnaram
se as pressóes por parte da FUNAI, que culminaram com o 
afastamento definitivo do corpo formal de consultores para o 
Projeto Ferro-Carajás. Apesar desses fatos, a Companhia Vale do 
Rio Doce continuava dispondo de urna imagem favorável, para 
finalidades externas, da mesma maneira que emprega urna 
retórica "ecológica", que mascara a realidade social. 

No entanto, os recursos do convenio chegaram prati
camente ao fim. Entre 1982 e 1987, 80% foram gastos coma 
aquisi~áo de equipamentos inúteis (maquinaria agrícola, vefcu
los etc.), constru~óes despropositadas e contrata~óes de funcio
nários, muitos desnecessários e outros sem condi~óes de 
continuidade em seu trabalho (sobretudo na área da saúde). 
Como resultado das pressóes sistemáticas feítas pelos antropólo
gos consultores nesse período, 10,5% dos recursos acabaram 
sendo gastos com a regulariza~áo fundiária das áreas abrangidas; 

133 



porcentagem ainda muito aquém, todavia, das necessidades 
contidas nas recomenda~oes apresentadas. 

A falta de credibilidade e instabilidade político-adminis
trativa da FUNAI enquanto órgao público executor da política 
indigenista oficial - concebida e <litada, atualmente no ambito 
do Conselho de Seguran~a Nacional -, a morosidade para a 
regulariza~ao fundiária de muitas áreas abrangidas no convenio 
e a nao-revisao de demarca~oes incorretas sao questóes de caráter 
poUtico. Apesar de prioritárias, permanecem sem solu~ao. 

Um recente decreto presidencial que dispoe sobre o proces
so de demarca~ao administrativa de terras indígenas, afirmava 
em seu artigo 7 que "enquanto nao forem concluidos os tra:balhos 
de demarca~ao da totalidade das terras indígenas, nao serao 
objeto de exame as propostas de altera~ao de limites de áreas já 
demarcadas". Apesar de garantías constitucionais, es~e decreto 
renta inviabilizar reivindica~oes legítimas de vários grupos indí
genas, usurpados de por~oes significativas de seus territórios 
tradicionais situados na área de Carajás, como os Suruí-Aikewa
ra, Asurini, Apinayé, Xikrin do Bacajá e Gaviao-Pukobje (do 
l\1aranhao). · 

Das 23 áreas indígenas abrangidas pelo convenio, apenas 
12 (ou seja, praticamente a metade das áreas afetadas) apresen
tam situa~ao fundiária regularizada: ef etivamente demarcadas 
no terreno e registradas no Servi~o do Patrimonio da Uniao 
(SPU). No entanto, praticamente todas encontram-se invadidas, 
seja por empresas madeireiras ou agropecuárias, seja por garim
peiros, grileiros e posseiros, prevalecendo situa~oes de tensao em 
muitas áreas. 

A CVRD E OS APINAYÉ 

A área Apinayé foi delimitada em 142.000 ha pelo Decreto 
90.960, de 14/02/1985. Entretanto, essa área nao era aquela 
pleiteada pelos indios, rendo ficado fora dos limites urna parcela 
de seu território pela qual vinham lutando desde 1979, rendo, 
inclusive, colocado, com recursos do Convenio CVRD/FUNAI, 
urna grande ro~a nesta faixa de terra. 

Em 1979, os Apinayé da Aldeia Sao José interromperam a 
demarca~ao que estabelecia urna área de 85.000 ha justamente 
por causa <lestes limites, exigindo a inclusao desta área no total 
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a ser demarcado. Foram pressionádos de várias maneiras pelo 
órgao tutelar, na época, para que aceitassem os limites propostos 
pelo edita! de 1978 (que perlazia os 85.000 ha), rendo inclusive 
sido transferidos para outra aldeia Apinayé, menos populosa e 
de menor expressao política, o Posto de Assistencia da FUNAI. 

Em 1981, coma mudan~a de sua administra~ao regional, 
a FUNAI elabora urna nova proposta de 101.000 ha, atendendo 
parcialmente a reivindica~ao dos Apinayé, ao incorporar a área 
delimitada em 1978, urna faixa de terra no limite sul. Entretanto, 
esta proposta é engavetada pela FUNAI até 1983, quando, pres
sionada pelos índios, acaba por encaminhá-la, em abril, para 
parecer do GETAT. 

Em julho de 1983 a CVRD envia a FUNAI urna proposta de 
148.000 ha elaborada pelos Apinayé coma assessoria da antro
póloga do Centro de Trabalho Indigenista (CTI), l\1aria Elisa 
Ladeira, respondendo por urna consultoría a CVRD e que, ime
.diatamente, passa a ter sua autoriza~ao para a entrada em área 
indígena negada pela FUNAI. 

A inércia dos órgaos govemamentais somou-se a mobili
za~ao dos políticos e fazendeiros de Tocantinópolis - município 
onde estao localizados os Apinayé -, que organizaram passeatas 
pelo centro da cidade, empunhando faixas contra a CVRD, a 
FUNAI, os Apinayé e a antropóloga. Encaminharam também 
abaixo-assinados a vários ministérios e disseminaram urn clima 
de terror na regiao com boatos sobre o "iminente ataque dos 
indios" a Tocantinópolis e fazendas vizinhas. 

Simultaneamente a estes acontecimentos, os Apinayé, jun
tamente com os Kraho, Xerente e Karajá, estavam as voltas com 
problemas internos, com a administra~ao local da FUNAI. Em 
dezembro de 1983, mais de 300 índios ocuparam o escritório da 
FUNAI em Araguaia, no Estado de Goiás, exigindo a demissao de 
vários funcionários, além da resolu~ao dos litigios de suas terras, 
principalmente Apinayé e Xerente. 

Nurna demonstra~ao de for~a, os indios deslocaram-se para 
a área Apinayé e iniciaram as picadas de demarca~ao. Sabendo 
que esta iniciativa resultária nurna rea~ao imediata da popula~ao 
já exaltada de Tocantinópolis, foi negociada urna trégua com os 
indios, aceita mediante a promessa do entao presidente da 
FUNAI, de iniciar imediatamente o levantamento fundiário ne
cessário para se proceder a demarca'Yªº· 

' 
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Entretanto, a FUNAI continuava desconsiderando a propos
ta dos 148.000 ha, efetuando assim o levantamento fundiário na 
área dos 101.000 ha, que registrou urn total de 488 ocupantes. 
Mas os Apinayé da aldeia de Sao José continuavam exigindo a 
total inclusao da faixa de terras reivindicada. 

Assim, abriram picadas, fizeram ro~as e colocaram placas 
nos limites reivindicados com o apoio do antropólogo do en 
Gilberto Azanha, que respondia, na época, pela AjudAncia da 
FUNAI em Araguaiana. 

Os confrontos comos fazendeiros se acirravam e os Apina
yé, cansados de esperar pela a~ao da FUNAI, resolveram em
preender a autodemarca~ao de suas terras. Para isso buscaram, 
através de comitivas e visitas, o apoio de outros grupos indígenas. 

Em fins de dezembro de 1984, estavam reunidos na aldeia 
Apinayé de Sao José, perto de 40 homens Xerente, 30 homens 
Krahó, 8 homens Xavante, 7 velhos Kayapó, 8 homens Canela, 
além da presen~a esporádica de homens de grupos indígenas 
mais distantes, como os Fulni<>, Trumai, Pankararu, Krenacore. 

Esta autodemarca~ao só foi possfvel porque, no início de 
dezembro, os indios, em acordo com a FUNAI local, puderam 
utilizar recursos do Convenio CVRD/FUNAI programados no 
item demarcapío, para cobrir as despesas com a convoca~ao e 
manuten~ao destes grupos indígenas. 

A participa~ao desses "grupos de fora" foi fundamental 
para que a demarca~áo Apinayé de fato ocorresse. A mudan~a de 
atitude de "indios mansos" para "indios bravos", dos Apinayé 
para com seus vizinhos regionais, só p<>de se dar com a presen~a 
de indios desconhecidos e com a marca de bravos, principalmen
te os Kayapó, com seus batoques, e os Xavante, amedrontando 
os regionais e diminuindo a possibilidade de urna rea~ao armada 
por parte destes. 

Depois de 40 días, em que os indios "abriram picadas", 
interromperam a Rodovia Transamaz<>nica, mobilizaram duran
te 10 días consecutivos os maiores órgaos da imprensa do país, 
o Govemo finalmente cedeu, editando o decreto de delimita~áo 
da Área indígena Apinayé. 
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O ESTADO E OS GAVIÁO 

No contexto de ocupa~ao acelerada da por~ao oriental da 
Amaz6nia, a situa~áo dos Gaviao-Parkateje (grupo Je-Timbira, 
assim como os Apinayé), é peculiar. 

Contactados definitivamente a partir de meados da década 
de 50, os Gaviáo estavam subdivididos em pelo menos tres grupos 
que, sucessivamente, foram transferidos para urna área - entao 
urn grande castanhal, Miíe Maria - que lhes havia sido concedida 
por decreto em 1943, correspondente a urna pequena parte do 
território tradicionalmente ocupado pelos Gaviáo a margem 
direita do médio Tocantins. 

O primeiro grupo foi transferido das proximidades de 
Itupiranga para a Area indígena Máe Maria, no inicio de 1966. 
Tres anos mais tarde a área foi cortada em toda a sua extensao 
poruma rodovia estadual pioneira (PA-70, hoje: BR-222), ligan
do o sul do Pará a Belém-Brasília. 

Outro subgrupo, contactado nas proximidades de Impera
triz (MA) em 1968, tcve seu território totalmente ocupado por 
grileiros, o que for~ou a transferencia para o Mae Maria. 

Os Gaviao haviam conquistado urna relativa autonomia a 
partir de 1976, quando passaram a comercializar a sua produ~áo 
de castanha-do-pará diretamente com os exportadores, deixando 
de lado o regime de trabalho semi-servil controlado pela FUNAI; 
durante 12 anos consecutivos trabalhavam na explora~ao da 
castanha em Máe Maria, como máo-de-obra submetida ao regime 
de barracáo. As mudan~as ocorridas refletiram-se nas indeniza
~oes que passaram a exigir do Estado brasileiro, pela sucessiva 
perda de por~oes significativas de seu território tradicional - a 
margem direita do médio Tocantins - para dar lugar a implan
ta~ao de megaprojetos govemamentais. 

Em meados da década de 70, coma constru~ao da barragem 
da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, os chamados Gaviáo da Mon
tanha tiveram seu território totalmente destruido. As antigas 
aldeias e cemitérios estao boje sob o imenso lago da barragem. 
Foram também for~dos a se transferir para a Área indígena Máe 
Maria, situada no municipio de Sao Joáo do Araguaia, cortada 
em toda a sua extensao pela rodovia, por linhas de transmissáo 
de alta-tensáo (vindas de Tucuruf) e, mais recentemente, pela 
Estrada de Ferro Carajás que, por sua vez, provocou a invasáo de 
posseiros ao sul da área. (Esta situa~ao vinha se verificando desde 
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1980, quando o GETAT promovera um loteamento no interior da 
área indígena.) 

As freqüentes amea~as dos Gaviao de interromper o tráf ego 
de trens sobrecarregados de minério de ferro, que diariamente 
atravessam o sul da reserva (a 10 km da aldeia), levadas a efeito 
por duas vezes no decorrer de 1987, foram desencadeadas diante 
da morosidade e do descaso das agencias govemamentais em 
efetuar o reassentamento dos posseiros que haviam ocupado o 
sul da área indígena, ao longo da ferrovia. Ao mesmo tempo em 
que aquelas amea~as levavam a cúpula da Companhia Vale do 
Rio Doce a discutir a possibilidade de desvío do tra~ado da 
ferrovia, elas evidenciavam que as indeniza~oes, mesmo consi
deradas vultosas aos olhos do Estado, nao se traduzem em 
solu~oes definitivas, no que diz respeito as estratégias especificas 
dos Gaviao, voltadas para a prote~ao do que restou de seu 
território. 

Só no iiúcio de 1988, após inúmeras pressoes conjuntas 
resultantes de urna alian~a tática entre os Gaviao e os posseiros 
- mediada também através do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de sao Joao do Araguaia - as últimas familias foram 
indenizadas com recursos do Convenio CVRD/FUNAI, e reassen
tadas no Castanhal Araras, urna área que havia sido desapropria
da em 1987 com essa finalidade e que, posteriormente, 
transformou-se em objeto de negocia~ao entre o Estado e o 
proprietário, desencadeando um processo de legitima~ao das 
ocupa~oes da área, que ficou conhecida como Polígono dos 
Castanhais do Tocantins (EMMI 1988). 

ÍNDIOS E CAMPONESES: NOVAS ESTRATÉGIAS DE 
MOBllJZA<;ÁO 

É grande a defasagem existente entre a realidade da im
planta~ao acelerada dos projetos na regiao e as medidas preco
nizadas nos contratos iniciais de financiamento com os bancos 
multilaterais. Como heran~a do autoritarismo no Brasil, os pro
cessos decisórios fechados e rápidos, a fragmenta~ao das infor
ma~oes disponíveis, a ausencia de debates prévios e amplos 
acerca das políticas públicas - e dos chamados "grandes pro jetos" 
- vero car~cterizando as diretrizes govemamentais recentes. Isto, 
sem considerar que setores significativos da sociedade brasileira 
vero sendo tratados simplesmente como popula~oes "afetadas" 
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ou. "atingidas" por es~es megaprojetos, procedimento que visa 
renrar dessas popula~oes e:xatamente sua capacidade de mobili
za~ao e de a~ao. No entanto, a prática e a análise desse complexo 
proc:esso requerem urna abordagem pelo "avesso", ou se ja, que 
resntua a essas popula~oes seu papel de sujeitos históricos com 
suas identidades e estratégias especificas. ' 

A preocupa~ao com a questao ambiental, ou mesmo com 
os p~vos indígenas, parece ter agora desaparecido por completo 
do discurso oficial. Em rela~ao as novas indústrias instaladas 
nessa área - como as usinas de f erro-gusa - já nao sao mais as 
necessidades de financiamento externo que ditam ''requisitos" 
voltados para a ''prote~ao" do meio ambiente e das popula~oes 
indígenas na sua área de influencia - também ampliada em 
rela~ao a etapa inicial (o Projeto Ferro-Carajás). Ao contrário a 
privatiza~ao de recursos públicos que se verifica indiscriminada
mente através da política de incentivos e beneficios fisc,ais esti
mula a devasta~ao ambiental e o solapamento das condi~oes 

· essenciais de sobreviven,cja dos povos indígenas que tem, em seus 
já reduzidos territórios, as últimas reservas florestais dessa re
giao. E delas dependem para seu sustento e reprodu~ao enquanto 
sociedades diferenciadas. 

Com graus distintos de contato e rela~óes com a sociedade 
nacional - há grupos ainda isolados nessa regiao - todos os povos 
indígenas situados na área de influencia do Grande Carajás vem 
sendo drasticamente afetados com o rinno acelerado das trans
forma~oes. É parado:xal mencionar a ''prote~ao" a esses povos 
diante da enorme compreensao exercida atualmente sobre seus 
territórios; em primeiro lugar, pelo próprio Estado e sua política 
indigenista de cunho fortemente autoritário, além das empresas 
mineradoras, madeireiras, agropecuárias, dos projetos de cons
tru~ao de rodovias, hidrelétricas, linhas de transmissao, projetos 
de coloniza~ao e dos garimpos, sem mencionar a própria expan
sáo camponesa espontfulea. 

A vulnerabilidade de invasao e desmatamento indiscrimi
nado dos territórios indígenas aumentará proporcionalmente a 
''necessidade" de obten~áo crescente de carváo vegetal nativo 
para as usinas siderúrgicas projetadas. O desafio é enorme! 

Por outro lado, a iminente degrada~ao ambiental e da 
qualidade de vida das popula~oes locais - indígenas ou nao - sao 
fatores que já nao passam despercebidos. Se até aqui esses 
elementos preocupavam setores "esclarecidos" da sociedade -
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como a comunidade científica e alguns técnicos sensfveis as 
questóes sociais e ambientais mais amplas, em funbito nacional 
e internacional - agora eles come~am a alcan~ar definitivamente 
a própria popula~áo local, que dá, assim, sinais de revigoramento 
e mobiliza~áo. Como por exemplo: foi criado em 1988 em Marabá 
um Conselho popular de meio ambiente e cultura, com repre
senta~áo dos movimentos sindicais e das associa~oes de morado
res urbanos. 

E mais, essas preocupa~oes em rela~áo a industrializa~áo 
for~ada no corredor da ferrovia de Carajás come~am a alcan~ar 
também setores técnico-empresariais, govemamentais (ainda 
que nao publicamente) e até mesmo os quadros dos chamados 
bancos multilaterais, que se posicionam contrários a implanta
~ªº dessas usinas 

1
• 

A nivel local, as carencias vitais sao alarmantes. O munici
pio de Marabá, no sudeste do Pará, por exemplo, desenhado 
como um dos pólos industriais mais importantes do Grande 
Carajás Gá que e·stá situado nas proximidades da mina) tem urna 
popula~áo estimada em 400.000 habitantes (cf. CEPASP, 
jan./1988), que decuplicou em urna década. Con ta com apenas 
12 médicos na rede de saúde pública, o que significa a assusta
dora propor~áo de 1 profissional para cada 35.000 habitantes. 

Esses fatores, que comprometem a atua~áo govemamental, 
sao, por sua vez, capazes de engendrar novas estratégias de 
mobiliza~áo e enfrentamento, que até entao pouco se verifi
cavam. As lutas que se travam nos movimentos sindicais rurais 
e nas associa~óes de moradores urbanos das regióes sul e sudeste 
do Pará, por exemplo, expressam essa dinfunica. 

A busca· de informa~óes qualificadas e de alternativas de 
a~áo concretas passam a se verificar com mais freqüencia junto 
aos indios e demais segmentos organizados da popula~áo local. 
Propostas de a~óes judiciais coletivas, por exemplo, que respon
sabilizam setores govemamentais pelos desacertos cometidos, 
constituem-se formas inovadoras, que traduzem o vigor e a 
criatividade necessários ao desafio que as transforma~óes sociais 
representam. 

NOTA 

1) Cf. Jornal do Brasil: "Usinas de ferro-gusa devastar.fo florestas de 
carajás", 05/ 07/ 1987; "Usina em carajás é polémic.a", 19/ 07/ 1987; "Usinas de 
carajás seráo obrigadas a reflorestar", 21/07 / 1987; "Empresário culpa IBDF por 
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riscos para matas com usinas em carajás", 23/07 / 1987; "BIRD teme que carajás 
dizime floresta", 11/ 03/ 1988; "Ecologistas váo julgar crimes do FMI e do BIRD -
Brasil disputa campeonato mundial de ecocldio" 24/ 04/ 1988. 
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3. O PGC E O 
CAMPESINATO 



A CRISE AGRÁRIA 
NAAMAZÓNIA 

Antony Hall 

Após introdu~io sobre a genese e a evolu~io do PG<;:, a 
presente contribui~io objetiva demonstrar como esse ProJeto 
está ajudando a gerar e manter urna crise agrária de propor~óes 
sem precedentes, refletida na crescente violencia rural, na con
centra~io latifundiária e na destrui~io ambiental. Em conclusio, 
sugerir-se-á que urna política desenvolvimentista mais adequada 
seja implementada de maneira a melhor servir ~os interes~~s da 
grande quantidade de camponeses e suas famíhas na regiao de 
Carajás. 

Por mais de duas décadas a Ama.zOnia tem sido sujeita a 
urna política desenvolvimentista cujos resultados tem sido a 
explora~áo dos recursos regionais visando o lucro comercial de 
curto prazo, ou obedecendo a objetivos sociais e geopolíticos. Em 
vários aspectos, o Programa Carajás representa urna extensio 
lógica deste padrao de crescimento; seus comp~nentes ind~
triais e agroflorestais tem pouco a ver com a dehcada ecologia 
da regiio e como bem-estar da grande maioria de sua popula~io 
rural. Nao é exagero afirmar que durante os anos 70 formou-se 
na Amaz6nia urna crise agrária de propor~óes sem precedentes, 
e que durante os anos 80, esta crise está sendo gravemente 
exace;bada pelo PGC (HALL 1987). Seu aspecto mais noticiado 
e mais dramático tem sido acrescente viornncia rural. No entan
to, isto acha-se íntimamente ligado a outras variáveis-chave, tais 
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como a polariza~io exacerbada da propriedade da terra, a cres
cente escassez de terra, a destrui~io ambiental e a inseguran~a 
alimentar local. Muito embora o Programa Carajás esteja ainda 
em seu estágio relativamente inicial, os primeiros sinais indicam 
que a política adorada e as medidas específicas implementadas 
já fizeram suas vftimas. Os níveis de violencia no campo tem 
aumentado dramaticamente na Amaz6nia oriental, paralelamen
te a luta pelo acesso a terra. O Programa Carajás tem intensi
ficado a pressáo sobre a terra e tem causado um aumento 
vertiginoso no valor da terra, continuando a tendencia estabele
cida na Ama.zOnia desde os anos 60, encorajada pelos expressivos 
subsidios oficiais concedidos pela SUDAM para a cria~ao de 
pastos e fazenda de gado. Terra; e nao carne, passou a ser a 
"commodity'' mais importante, dando margem a especula~ao 
imobiliária, e servindo de prote~ao ·contra a infla~áo e de meio 
de obter crédito barato desviado para outras atividades (HECHT 
1985). Desta forma, conquanto tenham havido atritos ao longo 
de muitos anos entre camponeses migrantes, grandes interesses 
econ6micos e grupos indígenas na Amaz6nia oriental, com o 
advento do PGC, o escopo e a intensidade dos conflitos violentos 
tem aumentado significativamente nos últimos anos. 

No Brasil como um todo, o número de mortes causadas 
pelos conflitos de terra no campo dobrou, de 122 em 1984 para 
261 em 1985, ascendendo para 298 em 1986; dois ter~os dessas 
mortes boje em día ocorrem na Amaz6nia. A fatídica regiao do 
''Bico do Papagaio", na jun~áo dos Estados do Pará, Maranhao e 
Goiás, no cora~ao do Programa Carajás, foi, sozinha, responsável 
por 104 mortes causadas por conflitos fundiários em 1985 ( 40% 
do total nacional) e 69 em 1986. Nos primeiros seis meses de 
1985, nada menos que 26 camponeses de tres municipios da área 
do PGC (Marabá, Sao Joáo do Araguaia e Xinguara) morreram 
pelas máos de pistoleiros em conflitos locais, e 16 em um período 
de duas semanas em maio de 1986. Tem também havido urna 
mudan~a na natureza da violencia rural, com o aumento no uso 
de amea~as, intimida~óes, despejos, raptos, espancamentos, tor
turas, prisóes ilegais e no uso do trabalho escravo (MIRAD 1986d, 
1987). 

Grande parte desta violencia acha-se associada a ataques 
diretos de grileiros em busca de terras ocupadas por lavradores 
migrantes, conforme o padrao tradicional mais difundido n~ 
Amaz6nia. Hoje em día, entretanto, tal us\.Ul)a~io nao é tao fácil 
como já fora outrora. Os camponeses estáo ativamente resistindo 
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a a~áo dos grileiros e optando pela resistencia a despeito de todos 
os riscos de vida. Os camponeses tem mostrado urna notável 
resistencia e urna capacidade para se organizarem localmente 
para defender sua sobrevivencia (HÉBETIE 1983). Tem havido 
vários casos amplamente divulgados de prolongadas lutas pela 
terra travadas entre latifundiários e lavradores da regiáo de 
CaraJás, resultando em inúmeras mortes. Entre os mais conheci
dos casos estáo os da Fazenda Princesa (5 mortes), Pau Ferrado 
(10 mortes), Fortaleza (12 mortes) e Agropecus (12 as~assina
dos). Ao invés de aceitarem passivamente seus desunos de 
sem-terra, os posseiros estáo agora oferecendo resistenci~ arma
da contra as incursóes em suas propriedades. O fortalecunento 
gradativo do mo~ento sh:1dicalis~a rural, be~ como ~ ap~io 
oferecido pela IgreJa católica radical e dema1s organiza~oes 
náo-govemamentais nesta luta comunitária, tem sido instru
mental no combate a onda de invasóes de terras em algumas 
partes da Amazonia, incluindo-se a área do PGC (HALL 1989). 
Esta postura mais agressiva manifesta-se claramente no núme~o 
crescente de vítimas fatais de pistoleiros de aluguel e da políc1a 
(MIRAD 1987). Um outro recente fenomeno significativo e cres
cente é o aumento de ocupa~ao de grandes propriedades subu
tilizadas por grupos de "sem-terra", que, somente no Pará e no 
Maranháo, representarn hoje em día cerca de 50.000 pessoas, 
espelhando a tendencia do sul do Brasil, onde o Movimento dos 
Sem-Terra (MST) havia, até 1988, organizado cerca de 80 "inva
sóes" de terra, envolvendo 13.000 pessoas. As ocupa~óes esp01·~
taneas sao particularmente comuns no Polígono dos Castanhais 
no Pará onde, até 1988, mais de 10.000 pessoas haviam parcial
mente ocupado cerca de 33 das 202 propriedades rurais, ou um 
quinto de toda a área (CPT/Marabá 1987; HÉBETIE ~988). 
Indubitavelmente, esta pressao desempenhou um papel unpor
tante na efetiva~áo da desapropria~ao de 57 dessas áreas ocupa
das por mais de 2.600 famílias em maio daquele ano, em nome 
da Reforma Agrária. (Portarías 448, 449, 450, de 12/04/1988.) 

Além de exacerbar a competi~ao por terras entre posseiros 
e grileiros, o PGC tem colocado os territórios indígenas sob 
crescente pressao. O Programa Carajás afeta, direta ou indireta
mente, cerca de 15 grupos tribais distintos, com uma popula~áo 
de 13.000 individuos, e somente a linha férrea atravessa aterra 
destas tribos: Parakana, Gaviao, Xincri-Kayapó, Guajá e Guajaja
ra (FERRAZ 1982, 1986). Um acordo foi firmado em 1982 entre 
CVRD, FUNAI e Banco Mundial visando proteger os direitos dos 
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indios, compreendendo 23 de um total de 34 áreas indígenas, 
inclui um fundo de 13,6 milhóes de dólares para o desenvolvi
mento. Entretanto, há ampla evidencia de ataques generalizados 
aos indígenas e suas terras, partindo de várias fontes, incluindo
se pecuaristas, madeireiros, projetos oficiais de coloniza~áo (GE
TAT), constru~ao de rodovias, da própria ferrovia e linhas 
elétricas, mineradoras e "sem-terra" (TREECE 1987). A maioria 
das terras ainda aguarda demarca~ao legal, e a pressáo das 
mineradoras foi fortalecida por legisla~ao de 1983 (Decreto n. 
88. 985), que autorizo u a extra~áo mineral em território indíge
na, quer demarcado ou nao. 

Associado intimamente a violencia rural no Brasil, tem-se 
o fenomeno da concentra~áo de terras. Ao invés de oferecer urna 
alternativa de vida viável aos lavradores sem terra do Brasil, 
segundo expectativa otimista de alguns planejadores durante os 
primórdios dos anos 70, a Amazonia está reproduzindo em 
grande escala a distribui~áo nacional altamente desigual da 

· propriedade, negando-s.e_ aos pequenos agricultores o acesso 
estável a terra. Tal fato se reflete em dados de levantarnentos 
mais recentes. Nacionalmente, o 1, 9% de propriedades com mais 
de 1.000 hectares ocupa 57% das terras cultiváveis do Brasil, 
enquanto que os 30% de propriedades com menos de 10 hectares 
cobrem somente 0, 1 % das terras produtivas ONCRA 1986). Este 
grau de desigualdade se reflete na Amazonia oriental, onde O, l % 
de propriedades com mais de 10.000 hectares ocupa 30% das 
terras; pequenas unidades com menos de 100 hectares, respon
sáveis por 70% dos estabelecimentos rurais, controlam táo-so
mente 11% das terras agrícolas (HECHf 1983). O exame dos 
dados levantados em áreas-chave do Programa Carajás, particu
larmente em locais onde projetos industriais e agroflorestais 
estao sendo implantados, tais como Marabá, Imperatriz e A~ai
landia, revela urna forte e crescente polariza~ao da posse da terra 
(HALL 1989). 

Nao é mera coincidencia o fato de que as áreas mais 
violentas sao, também, as que possuem os piores índices de 
concentra~ao fundiária. Na parte meridional do Estado do Pará 
- que compreende o ''Bico do Papagaio", e conhecida por seus 
conflitos fundiários, por exemplo, de 1978 a 1981 - a área 
ocupada por um grupo privado de oito fazendas cresceu de 4,5 
para um total de 6 milhóes de hectares. A despeito da crescente 
resistencia por parte dos camponeses, tem, também, havido um 
aumento no ritmo das expulsóes da terra, tanto no Brasil, de 
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modo geral, quanto na Amazonia em particular; os dados do 
INCRA revelam um crescimento em números absolutos e percen
tuais de trabalhadores temporários assalariados na for~a de 
trabalho rural, na medida em que os camponeses tem sido 
expulsos de seus lotes (HAll 1989). Grandes deslocamentos 
populacionais, como resultado direto do Programa Carajás, tem, 
obviamente, também ocorrido em Tucuruí, onde cerca de 35.000 
habitantes urbanos e rurais foram obrigados a se mudarem, e em 
Sáo Luís, onde cerca de 30.000 pessoas foram expulsas de suas 
casas para cederem espa~o para o CVRD, Alcoa e outras instala
~oes; em ambos os casos, pouca ou nenhwna indeniza~áo foi 
obtida (MOUGEOT 1987; ENGLISH 1984). 

O Grupo Executivo das Terras do Araguaia-Tocantins (GE
TAT) com jurisdi~áo (40.000 km2

) sobre a metade da área de 
abrangencia do PGC (90.000 km2

), deveria ter auxiliado a 
restabelecer de algwna forma este desequilibrio pela redistribui
~áo de terras aos necessitados. Sem causar qualquer surpresa, a 
iniciativa falhou miseravelmente em sua tarefa. Criado em 1980 
e finalmente extinto em 1987, o GETAT estava diretamente 
ligado ao Conselho de Seguran~a Nacional, e possuía poderes 
especiais para desapropriar terras, reassentar os sem-terra, con
ceder títulos e iniciar projetos de coloniza~áo. Muito embora o 
GETAT, de fato, tenha distribuido cerca de 60.000 títulos de 
propriedade de terras durante esse período, abrangendo sete 
milhoes de hectares, a maior parte pertence a grandes latifun
diários; os 8% de propriedades superiores a 300 hectares perfa
ziam 51 % da terra titulada, enquanto que wn único latifúndio 
de 400.000 hectares ocupa 6% da área legalizada (WAGNER 
1985; MIRAD/SEPLAN 1987a, 1987b). O reassentamento de 
posseiros de áreas de conflitos fundiários foi acanhado, vagaroso 
e desorganizado, cercado por ineficiencia burocrática e minado 
por patente corrup~áo. Além disso, os projetos de coloniza~áo do 
GETAT (Carajás 1, II e III), muito embora tenham dado alivio 
temporário a talvez 2.000 familias ao todo, foram deficientemen
te apoiados e sofreram wna truca de evasáo superior a 9QOA> entre 
os colonos originais. Este processo foi ainda mais exacerbado 
pelo clima geral causado pela especula~áo fundiária e pressoes 
na busca de concentra~áo de propriedade no ~bito dos pr6prios 
projetos, onde se teve noticias de pecuaristas adquirindo, cada 
um, vários lotes. 

Esperava-se que wna outra medida viesse neutralizar as 
tensoes rurais: o Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), 
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finalmente aprovado pelo Govenio em ourubro de 1985, após ter 
passado por inúmeras revisoes que enfraqueceram suas disposi
~oes (MIRAD 1985). Combase no Estatuto da Terra de 1964 (Leí 
4.504), o PNRA foi elaborado objetivando a redistribui~áo das 
terras públicas e privadas subutilizadas a posseiros e lavradores 
sem terra nas áreas onde os conflitos se mostravam particu
larmente agudos, como era o caso das áreas do PGC e do ''Bico 
de Papagaio". Esperava-se assentar originalmente wn total de 
1,4 milháo de familias em 1989, sendo 300.000 nos estados do 
Pará, Maranháo e Goiás, onde o objetivo expresso era de "reduzir 
o conflito de ocupa~áo e uso da terra" (MIRAD 1986a, p. 9, 
1986b, 1986c). Os donos da terra seriam indenizados com 
Títulos da Divida Agrária (TDAs). 

Menos de dois anos mais tarde, tomara-se evidente que 
esses objetivos eram por demais ambiciosos. Ao final de 1986 no 
Brasil como wn todo, o INCRA havia tomado posse de apenas 
10% das terras previstas até o momento dentro do PNRA 
(463.000 hectares) e a~s~ntado wn mero 1,3% dos beneficiários 
previstos, ou 2.000 familias (PEREIRA 1987). Por vol ta de feve
reiro de 1988, de acordo como MIRAD, apenas 11.000 familias 
haviam sido reassentadas no Brasil dentro do PNRA ( 4% do 
planejado), sendo que somente 836 dessas, na Amazonia (TAVA
RES DOS SANTOS 1988). No ano seguinte, as metas gerais foram 
reduzidas em 7001Ó ap6s avalia~áo. Mesmo que os objetivos 
originais do PNRA tivessem sido integralmente cwnpridos, isso 
representaría apenas a ponta do iceberg, em se tratando da 
resolu~áo do problema fundiário na Amazonia. Entretanto, mes
mo as metas modestas do PNRA, como era de se prever, sofreram 
forte ataque dos proprietários de terras mobilizadas pela recém
formada Uniáo Democrática Ruralista (URD). Urna campanha 
política foi organizada contra o govemo e pressoes aplicadas na 
Assembléia Constituinte, particularmente contra a inclusáo das 
cláusulas visando a emissáo imediata de posse dentro do PNRA 
(expropria~áo sem direito a recurso) e que os pr6-reformadores 
consideravam de fundamental importancia para agilizar os reas
sentamentos. 

A UDR tem logrado exito em pressionar o Govemo objeti
vando diminuir substancialmente o impacto do PNRA. As pro
postas de reforma originais de maio de 1985 foram modificadas 
de modo a excluir nominalmente as propriedades ''produtivas" 
de desapropria~áo e, em 1987, todas as posses inferiores a 1.500 
hectares na Amazonia foram isentas (pefo Decreto-Leí 2.363, de 
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21 de outubro). Assim, na tentativa de aplacar a classe latifun
diária do Brasil e a UDR, apenas 2,6% dos latifundiários do país, 
donos de cerca de 47% das terras cultiváveis mantidas ociosas, 
tomaram-se sujeitos potenciais da Reforma Agrária. Através de 
urna campanha publicitária, o Govemo assegurava aos fazendei
ros que "quem produz nada tem a temer" (Veja, 18/11/1987). 
Em meados de 1988, o PNRA havia sido quase totalmente 
emasculado; em maio daquele ano, a desapropria~áo compulsó
ria fora efetivamente excluida da nova Constitui~áo pela Assem
bléia Constituinte. A Reforma Agrária seria feíta táo-somente em 
base de acordos voluntários e "amigáveis". 

Na área de Carajás, o PNRA, quando muito, tem servido 
para intensificar os violent~s conflitos fund~ári?s, ao ~vés d~ 
mitigar o problema. A pressao sobre a terra Já vinha se 1?tens1-
ficando de maneira constante durante os anos 80, a medida em 
que novos projetos e disponibilidade de incentivos fiscais advin
dos da SUDAM e do PGC encorajavam a afluencia de interesses 
comerciais. Migrantes também continuavam chegando, a procu
ra de emprego na agricultura, na prospec~áo de ouro ou como 
máo-de-obra assalariada nos grandes projetos de constru~áo em 
desenvolvimento. Entretanto, urna nova dimensáo era adicio
nada a luta fundiária na medida em que os grandes latifundiá
rios, ansiosos para escaparem da Reforma Agrária, renovavam 
seus esfor~os em expulsar os camponeses das terras para trans
formá-las em pastagens ou dar-lhes qualquer outro uso suposta
mente ''produtivo" (EMATER 1986). A expulsáo dos agricultores 
e a forma~áo de pastagens sao, naturalmente, encorajadas pela 
legisla~ao brasileira ao exigir prova de ocupa~ao na forma de 
planta~ao de capim em parte das terras (as propor~óes variam 
de 1:1 no caso do INCRA, a 1:12 no caso do ITERPA). Parado
xalmente, portanto, o nfvel ascendente de violencia no PGC de 
meados de 1985 a 1987 está também íntimamente relacionado 
as tensóes adicionais criadas pelo PNRA, superpostas a urna 
situa~ao já altamente explosiva. 

O aumento da violencia rural e da concentra~ao fundiária 
na área do PGC tem, também, contribuido para a deterioriza~ao 
da seguran~a alimentar da regiáo; tal fato se deve ~ duas razoe.s 
principais. Primeirament~, o esmagamento ~e~eralizado da ~gri
cultura camponesa por mteresses comerc1ats e especulanvos, 
urna tradi~ao perpetuada pelo PGC, está reduzindo gradativa
mente a propor~ao de terras disponíveis aos pequenos produto
res, na medida em que os pecuaristas, empresas madeireiras e 
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mineradoras fortalecem suas presen~as na regiao, alterando, 
assim, os padroes de cultivo e de utiliza~áo da terra. A gama de 
incentivos fiscais e outros disponíveis aos grandes latifundiários, 
bem como aos produtores individuais e exportadores agrícolas, 
aliada a forte discrimina~áo anticamponesa refletida na política 
agrícola brasileira · (como se verifica na distribui~ao do crédito 
subsidiado), tomam a sobrevivencia economica das pequenas 
unidades produtoras extremamente dificil. Levando-se em conta 
que os camponeses do Brasil sáo responsáveis pela maior parte 
da produ~ao agrícola básica do país (70% do milho, 81 % do feijao 
e 9QOA> da farinha de mandioca), a destrui~ao desta classe clara
mente terá implica~oes no que. tange ao fortalecimento de ali
mentos a longo prazo. A nfvel nacional, a produ~ao dessas 
"matérias-primas" tem decaí do, ten do a produ~ao alimenticia 
brasileira per capita em 1983 caído para 74% do seu nfvel de 
1977 OBASE 1984a; 1884b). Nao obstante ocuparem somente 
20% das terras, as pequenas unidades familiares da Amazonia 
oriental sao responsáv.e_is por 68% da produ~ao agrícola e por 
mais de 80% da produ~ao alimentar básica da regiáo, além de 
gerar 82% dos empregos no iriterior (BURGER e KIT AMURA 
1987). O desalojamento dos pequenos lavradores e a concen
tra~áo da terra, juntamente com a conversao para usos agroin
dustriais das áreas do PGC, podem ajudar a explicar os crescentes 
problemas que se tem verificado na manuten~ao do abastecimen
to de produtos alimenticios básicos dos centros urbanos mais 
importantes, tais como Belém (HECHT 1983). 

Urna segunda causa responsável pela incerteza alimentar, 
além da diminui~ao dos níveis de produ~ao e abastecimento, é o 
impacto das mudan~as da estrutura agrária sobre o poder aqui
sitivo ou "título alimentar'' dos camponeses (SEN 1981). Visto 
que a terra se constituí na maior fonte de subsistencia para a 
maioria das pessoas na Amazonia, é razoável supor-se que a 
polariza~áo no acesso a terra tem sido acompanhada pela desi
gualdade da distribui~áo das rendas advindas do campo, com 
conseqüentes implica~0es nos níveis de nutri~áo. Embora dados 
específicamente regionais sejam inexistentes, as informa~óes 
coletadas pelo INCRA, relativas ao Brasil como um todo, sugerem 
ter havido urna piora significativa na distribui~áo de renda 
relativa entre a popula~áo rural de 1970-1980, com a partici
pa~áo dos 50% mais pobres caindo de 22% para 15%, e aquela 
dos 5% mais ricos ascendendo de 24% para 4% do total (COELliO 
1985). O resultado líquido destas tendencias no tocante ao uso 
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do solo e aos padróes de renda tem sido a disponibilidade 
reduzida de alimentos e a demanda efetiva mais baixa. Estudos 
feítos por pesquisadores em outras partes do Brasil, mais especi
almente no nordeste e no sul, evidenciam uma forte associac;áo 
entre a expansáo das culturas agroindustiais, destinadas seja 
para o mercado exportador seja para o mercado doméstico, 
juntamente com a expulsáo dos pequenos proprietários e os altos 
índices de desnutric;áo entre os pequenos produtores (GROSS e 
UNDERWOOD 1971; VAUGHAN 1985). Conclusóes semelhantes 
tem sido obtidas em várias outras partes da América Latina, bem 
como da Ásia e da África OLO 1977, GHAI e l\ADWAN 1983). 
~ase crescente em atividades agropecuárias e em silvicultura 
orientadas para a exportac;áo, associadas com o Programa Cara
jás, irá meramente perpetuar tais tendencias já estabelecidas. 

O quarto componente da emergente crise agrária da Ama
zBnia é a degradac;áo ambiental que ameac;a destruir irre
versivelmente a maior floresta tropical úmida remanescente do 
mundo. Devido a problemas na obtenc;áo e interpreta~áo de 
dados, as estimativas quanto a extensa.o do desmatamento da 
regiáo variam, mas, pretensamente, situam-se em cerca de 7% 
da "Amazonia legal", tendo aumentado de 0,9%, em 1975, para 
2,4%, em 1978, e para 4%, em 1980 (FEARNSIDE 1986, 1989). 
Embora a verdadeira extensáo do desmatamento possa muito 
bem estar sendo subestimada por esta cifra, nao há dúvida de 
que este acha-se concentrado nas áreas específicas dos assenta
mentos intensivos, tais como Rondonia, que exibe uma tendencia 
exponencial, e a área do Programa Carajás, que já apresenta urna 
tendencia semelhante. No sul do Pará, por exemplo, levantamen
tos feítos pelo LANDSAT mostram que a área desmatada dobrou 
entre 1979 e 1983, de 7% para 14%, nurn aumento anual de 
22,5% (PINTO 1986). As repercussóes ambientais da derrubada 
intensiva de floresta tem sido extensivamente documentadas na 
literatura; incluem erosao do solo, lixiviac;áo, perda de nutrientes 
e compactac;áo, o assoreamento de barragens e ríos, perda de 
espécies da fauna e flora, bem como altera~óes microclimáticas 
e outras mais amplas, tais como perda de pluviosidade, levando 
a condi~óes mais áridas e possivelmente a desertificac;áo locali
zada. 

É provável que a taxa de desmatamento na Amazonia 
oriental aumente drasticamente em futuro próximo como resul
tado direto do Programa Carajás. Talvez o estímulo imediato 
mais importante a destruic;áo da floresta úmida venha a ser a 
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indústri~ ~o ferro e do ac;o, na medida em que um número mafor 
de fund1c;oes de ferro-gusa movidas a carváo entrem em funcio
namento. Um estudo efetuado pela SUDAM e CODEBAR estimou 
que a cw:ro _prazo aquelas fundic;óes já aprovadas necessitarao 
de urn milhao de toneladas de carvao por ano para ativar seus 
fomos, o que provocará urna demanda de desmatamento da 
ordem de 5.200 hectares por ano até 1991. A longo prazo e de 
acordo com fontes oficiais (CVRD 1987), o total anual de p~rdas 
de florestas úmidas poderá atingir uma cifra seis vezes maior. 
Embora haja legislac;ao (tardíamente introduzida em 1987) que 
obriga as companhias a obterem pelo menos urna metade de suas 
necessidades por carváo a partir de plantac;óes feítas, o cumpri
ment~ d~sta aind~ ~ao ~a~u. do papel; por volta de 1988, quando 
as pnmeiras fundi~oes Iruc1aram suas operac;óes, nenhuma me
dida prática neste sentido havia sido tomada. 

Espera-se que urna indústria completamente nova surja 
para suprir as fundic;óes com combustível. Esta consistirá de 
produtor~s ?e pequeno porte, de empreiteiras profissionais ou 
mtermediários e. fomec~dores de grande porte, tais como as já 
poderosas serranas loca1s. Toda a madeira necessária seria obti
da da derrubada indiscriminada da floresta, com pouca ou 
nenhurna providencia, objetivando o reflorestamento. Na ver<la
de, apesar dos tao recantados planos para a silvicultura extensiva 
no PGC especificamente para este fim (veja acima), sabe-se muito 
bem que a disponibilidade de carvao barato proveniente da 
floresta nativa foi urn grande incentivo para as fundic;óes come
~arem a produc;ao na Amazonia, sem o que os pro jetos nao seriam 
ec~!lomicamente atraen.tes (EDF 1987). Náo somente o replantio 
fo1 ignorado durante a 1mplementac;ao do PGC, mas como tem 
mostrado a experiencia no JARI e em outros locais, a ~ilvicultura 
em larga escala na Amaz0nia é cercada de dificuldades e ainda 
s~ acha em estági? experimental. A polui~o industrial genera
lizada, tanto fluvial como atmosférica, se constituí em outro 
provável impacto e possivelmente concentrar-se-á nos centros 
mais importantes de produc;áo, tais como Marabá, A~ailAndia e 
Parauapebas. Em contravenc;áo as regulamentac;óes existentes 
?º PGC, as fundi~óes de ferro-gusa e outros projetos está.o sendo 
Implantados sem qualquer avaliac;áo de impactos ambientais 
(Relat6rio de Impactos Ambientais (RIMA)). 

Além da produ~áo de carváo, contudo, outras causas de 
desmatamento, há muito tempo conhecidas na regiáo, conti
nuará.o a ser sentidas. A mais importante é a forma~áo de 
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pastagens para a cria~ao de gado, que durante os anos 70 foi 
responsável por até 40% da desvasta~~o floresta!, possi:velmente 
mais que isso. Entre 1966-1983, mais de 100 mil quilometros 
quadrados foram convertidos em pastagens, com urna popula~ao 
de bovinos de 10 milhóes de cabe~as (DAVID 1967; MYERS 
1985). Tanto a SUDAM como o PGC continuam a fornecer 
incentivos fiscais e empreendimentos pecuários, apesar de sua 
babea produtividade e conseqüencias socioambientais negativas 
para a regiao. 

A agricultura de derrubada e queimada (cultivo itinerante) 
tem sido responsável por mais ou menos 30% do desmatamento 
da Amazonia, mas seu impacto na área do Programa Carajá~ pode 
bem ser menor, devido a pesada concentra~áo da pecuária e a 
futura importancia da produ~áo de carvao. A pressao de grileiros 
sobre os camponeses tem, todavía, os conduzido a usar áreas 
menores e técnicas de cultivo mais concentrado e predatório, tais 
como queimadas, redu.yóes do período de pousio e monocultura 
(HECHT 1983, COLl.INS 1986). 

A explora~ao de madeira tem sido responsável por cerca de 
17% do desmatamento na Amazonia até hoje, mas a extra-;ao de 
madeira está crescendo em importancia global, constituindo-se 
na segunda "commodity'' mais amplamente comercializada no 
mundo. Como os suprimentos asiáticos se exauriram, os compra
dores europeus, americanos e japoneses se voltaram para o 
Brasil, como urna nova e importante fonte. A atividade madeirei
ra tem merecido um destaque especial nas propostas do Progra
ma Carajás e, ajulgar-se pelo projeto já aprovado (PG~ 1987)! é 
provável que o seja até mais no futuro, embora, como Já mencio
nado, apesar dos forres apelos dos ecologistas, nenhum plano 
tenha sido feito que vise o reflorestamento das áreas devastadas. 

Em face de tal investida violenta contra a Amazonia, a partir 
de urna variedade de fontes, todas ávidas em explorar a enorme 
riqueza natural da regiao, a ausencia de contro~es _ ambienta~s 
teria sido notável. O grupo de Estudos e Aval1a.yao de Me10 
Ambiente da própria CVRD (GEAMAN) tem se apressado e~ 
transmitir urna imagem de preocupa.yáo pelos assuntos ecológi
cos e sociais. A CVRD tem envidado alguns esfor.yos para contro
lar o impacto adverso de suas opera.yóes de minera.yao e 
portuárias, e medidas de prote-;ao sao tomadas no perímetro de 
sua área de atua-;ao em Carajás, medindo 411.000 hectares, onde 
a floresta e o meio ambiente sao cuidadosamente policiados. 
Contudo, embora em teoría responsável pela conserva-;ao da 
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ferrovia, a CVRD nao possui controle direto sobre a implanta-;ao 
de indústrias, tais como fundi~óes de ferro-gusa, selecionadas 
pelo Conselho lnterministerial. Como já mencionado, nenhum 
dos 12 projetos industriais aprovados efetuou urna avalia~ao de 
impacto ambiental (RIMA), a se~ao relevante ao ítem, debcada 
totalmente em branco no caso de urna fundi.yao (EDF 1987). A 
autoridade floresta! brasileira, o IBDF, que é responsável pelo 
monitoramento desses problemas, é institucionalmente fraco, 
com carencia de recursos humanos e financeiros, e quase total
mente ineficaz nestas circunstancias. 

Especialistas frustrados dentro da CVRD tem sido levados, 
pela ausencia de comprometimento de sua organiza.yáo para com 
a prote.yáo ambiental, a denunciar sua política de indus~ 
trializa.yáo na regiáo e recomendéµ" "alternativas náo-predató
rias", sugestóes que, obviamente, tem sido totalmente ignoradas 
(CVRD/ SEMNIWRB 1986), (CVRD 1987). Contudo, ecologistas 
europeus e norte-americanos tem se engajado numa forre cam
panha para pressionar as. autoridades brasileiras, o Banco Mun
dial e a CEE a reconsiderarem a estratégia atual e a criarem 
salvaguardas ambientais e sociais maiores, muito embora haja 
pouca evidencia de que tais esfor.yos tenham tido muito impacto 
nas decisóes de investidores e credores (EDF 1987, TREECE 
1987). 

PARA ONDE CARAJÁS? PARA ONDE AMAZONIA? 

A Amazonia tem nos últimos vinte e cinco anos absorvido 
um crescente número de pequenos produtores expulsos de outras 
regióes do Brasil, notadamente do centro-su! e do nordeste. A 
pequena agricultura nessas áreas tem se tomado dificil em 
virtude da concentralYªº latifundiária associada a forre pressao 
que beneficia a agricultura comercial em larga escala, tais como 
a da soja, a do trigo e a da cana-de-alYÚcar; a maioria dos 
pequenos produtores de alimentos básicos tem sido ignorada 
pelos programas govemamentais. Este modelo está sendo fiel
mente reproduzido na Amazonia. O fato de que pequenos pro
dutores conseguiram conquistar urna posilYªº estável e ganhar o 
seu sustento na regiáo nao se deve a política agrária oficial, que 
no Brasil, na melhor das hipóteses, é omissa, quando nao se 
mostra ativamente hostil aos interesses dos camponeses. 
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A área do Programa Carajás abriga um milhao de pequenos 
camponeses e suas familias em posi~ao tal que a grande maioria 
nao recebe qualquer apoio oficial. Planos industriais, agropasto
ris e de retlorestamento associados com o desenvolvimento 
amazonico em geral, consideram a estabilidade social e ambien
tal da popula~ao local apenas simbolicamente. Os principais 
beneficiários do Programa Carajás formam um pequeno grupo, 
consistindo de empresários da agricultura e da indústria direta
mente envolvidos nos diversos projetos (nacionais e estran
geiros), interesses comerciais que se beneficiam indiretamente 
do comércio daf gerado, políticos e um número relativamente 
pequeno de novos empregos. Os perdedores serao muito mais 
numerosos: pequenos agricultores despejados e suas familias, 
grupos tribais cujos territórios estáo sob constante amea~a e 
popula~oes urbanas desalojadas. O maior perdedor será talvez a 
própria Amazonia, cruelmente despojada de seus recursos natu
rais, abandonada com um permanente legado de degrada~ao 
ambiental e colhendo poucos beneficios dos enormes lucros 
gerados. 

Contudo, tal cenário lamentável nao deve ser, em absoluto, 
considerado irreversível. Este modelo de desenvolvimento des
trutivo nao é a única op~ao aberta aos planejadores e aqueles 
responsáveis em tra~ar a política nacional. Há alternativas que 
poderiam ser aproveitadas para, pelo menos, complementar, 
senao substituir, estratégias existentes de modo que viessem a 
acomodar um número muito maior de pessoas que atualmente 
buscam um meio de subsistencia na Amaz0nia. Quanto a política 
industrial, projetos metalúrgicos e projetos de explora~ao mine
ral poderiam ser instalados de maneira mais cuidadosa, com base 
em estudos ambientais adequados e com dispositivos que con
templem o reflorestamento e que incluam controle da polui~áo. 
O conhecimento técnico certamente. existe para esses fins, mas 
é deixado de lado por interesses de lucro fácil e conveniencias 
políticas. Os fortes apelos ao bom senso, até mesmo de fontes 
oficiais, tais como do Departamento de Meio Ambiente da CVRD 
sao, via de regra, ignorados. A falta de conhecimento, clara
mente, náo é o problema, mas sim a ausencia de um comprome
timento oficial em priorizar e fazer face aos problemas 
socioambientais. 

Embora a industrializa~ao através da extra~ao e processa
mento de minérios continue sendo o objetivo primordial do 
Programa Carajás, a agricultura/pecuária, a agroindústria e a 
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explora~ao madeireira tem, também, recebido enfase crescente. 
Isto tem continuado de acordo com os moldes estabelecidos, 
observados agora por mais de vinte anos na Amaz0nia; encora
jando a concentra~ao fundiária, a violencia rural, a falta de terra 
e a deteriora~ao do meio ambiente, associada ao desmatamento 
generalizado, generosamente assistido pelo Estado. Entretanto, 
um número suficiente de pesquisa tem sido efetuado demons
trando inequívocamente a existencia de técnicas alternativas, 
que, se implementadas numa escala mais ampla, permitiriam o 
uso mais produtivo e ecologicamente mais sadio do solo, tanto 
da terra firme, relativamente menos fértil, como da várzea. 
Embora as várzeas ocupem somente 2% da Amazonia, possuem 
considerável potencial agrícola, e calcula-se que, com o adequa
do controle da enchente, a produ~ao do pequeno produtor de 
arroz irrigado, colheita de frutas, de ·alimentos e juta, bem como 
a cria~ao do búfalo aquático e peixes, poderiam ser substan
cialmente aumentadas (ALVIM 1980; BAR.ROW 1985, 1989). 

Cerca de 700A> da reg:iao é coberta por terra firme, caracte
rizada por solo ácido e relativamente pobre, onde o equilibrio 
tem sido mantido pela cultura itinerante de baixa densidade 
populacional; os nutrientes do solo sao substituidos pelo sistema 
bastante pernicioso da agricultura de "queimadas'', através da 
rotatividade e queima periódica da vegeta~ao. A eficiencia e a 
manuten~ao prolongada de t31 sistema agrícola indígena ou 
caboclo tem sido bem documentadas no Brasil e na literatura em 
geral (MORAN 1981; POSEY 1985; COLLINS 1986; RICHARDS 
1985), mas sao desdenhadas por pesquisadores tradicionais e 
extensionistas, como inferiores aos métodos ''modernos" de ca
pital intensivo, sentimento que permeia os vários planos agrlco• 
las de Carajás. Pesquisas também tem sido feítas em várias 
formas de sistemas de produ~ao agrícola permanente, localiza
das, apropriadas para o solo de terra firme da Amazonia e com 
base em melhoria de métodos existentes que seriam menos 
<lanosos a floresta (NICOLAIDES 1983; ALVIM 1980). Existe 
potencial considerável na Amazonia, incluindo-se a área do PGC, 
para a gera~áo de estratégias alternativas de pequenas fazendas 
capazes de utilizar os solos diferenciados da regiao em bases 
sustentáveis (FURLEY 1989). Desnecessário dizer, todavia, que 
a questáo da terra deveria ser enfrentada de maneira muito mais 
séria do que vem ocorrendo até o presente, mesmo antes que 
solu~oes de ordem técnica de ampla aplica~ao possam ser con
templadas. 
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Contudo, embora haja urna crescente concordmcia acerca 
da viabilidade de urna estratégia agrícola mais racional para a 
Amazonia, muito menos otimismo existe quanto a probabilidade 
de que as mudanc;as políticas necessárias venham a ocorrer. A 
suposic;ao de que melhores informac;oes sobre as prováveis con
seqüencias negativas das prioridades existentes sejam suficientes 
para persuadir os planejadores a canalizarem investimentos ao 
longo de linhas racionais mais sociais e ambientais, é certamente 
questionável (FEARNSIDE 1985, 1986; HALl.. 1986). Antes que 
tal possa ocorrer, as autoridades brasileiras devem proceder a 
urna avaliac;ao das prioridades de desenvolvimento para a Ama
z«Snia e para o PGC, redirecionando pelo menos algum capital 
para a soluc;ao dos problemas por que passa a maioria da 
populac;áo da regiao, ao invés de simplesmente servir a urna elite 
de interesses políticos e comerciais. 

Também está na moda colocar toda a culpa da situac;ao 
angustiante por que passa a Amaz«Snia nas multinacionais estran
geiras que tem, ·de forma nao surpreendente, tirado total vanta
gem das generosas oportunidades oferecidas a elas por 
sucessivos govemos na explorac;ao dos recursos da regiao em 
busca de seus próprios lucros. No entanto, a culpa nao pode ser 
assim tao facilmente repassada. As companhias estrangeiras 
somente operam no Brasil com a permissáo e cooperac;ao do 
Govemo. A responsabilidade, portanto, por quaisquer conse
qüencias adversas, recaí primeiramente nos ombros dos próprios 
cidadáos e das autoridades brasileiras, cujo dever deveria ser o 
de corrigir este desequilfbrio. Ao mesmo tempo, todavia, a 
comunidade nacional e internacional e as organizac;oes oficiais 
e náo-govemamentais tem um valioso papel a desempenhar 
neste esforc;o. Se recentemente tem havido sinais estimulantes 
de crescente consciencia oficial quanto aos problemas sociais e 
ambientais ligados ao Programa Carajás, devem-se em grande 
parte a pressáo continuada sobre aqueles responsáveis pela 
política, tanto a partir de cima quanto por pequenos agricultores 
e por parte daqueles que representara seus interesses. A menos 
que tal pressao seja traduzida em ac;áo corretiva mais abrangen
te. Todavia, crescente conflito social e urna estável deteriorac;ao 
da crise agrária seráo os resultados inevitáveis da política atual 
do Programa Carajás. 
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A FOR~ DA ÁGUA 
-PARA ONDE, 
PARA QUEM VAi? 

Arlene M. Kelly Normand* 

O XINGU, ATERRA KSEU POVOAMENTO 

Em prol e em nome do "desenvolvimento regional" surgiu 
um novo plano brasileiro para o setor energético - o Plano 2010. 
Inclusos neste plano estao projetos de várias usinas hidrelétricas, 
formando urna vasta rede de reservatórios e barragens (SANTOS 
1989). O maior complexo de todos, maior que Itaipu, está 
planejado para a bacía do Río Xingu, em vinude de sua topogra
fia. 

Todos os afluentes do Río Amazonas tem trechos de ca
choeiras e corredeiras. Desde suas cabeceiras, no platd central 
do Brasil, o Río Xingu apresenta cachoeiras. Aproximadamente 
a quatro graus de latitude S, o leito do rio abruptamente desvía 
novamente para o norte cerca de 50 km, onde vira a oeste por 
mais 30 km, antes de retomar o rumo norte, até encontrar o Río 
Amazonas. Esta curva chama-se Volta Grande do Xingu. Ao longo 
da Volta Grande, o nivel da água dorio caí em aproximadamente 
70 metros; é o maior desnível de um tributário e o mais próximo 
ao Río Amazonas. 

Aterra ao longo da Volta Grande está cheia de colinas e 
praias pedregosas e arenosas. Durante a época seca, ou verao, 

* Historiadora, é pesquisadora associada do Núcleo de Altos Escudos 
Amazónicos, da Universidade Federal do Pará (UFPa). 
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poc;as de água parada sao formadas e, em condic;óes climáticas 
semelhantes as de UIIl deserto, proporcionam o florescimento de 
cactos. 1 As elevac;óes mais altas ocorrem entre as bacias do Xingu 
e do Tocantins, na Serra de Carajás, chegando a altitude de 500 
a 600 metros. Passando a baía formada quando o Xingu dobra 
para o norte pela última vez. a margem esquerda do rio desee 
até formar urna planicie nas proximidades do Rio Amazonas. 

Um afluente principal do Xingu, o Rio Iriri, que também 
trac;a seu percurso através de urna sucessao de cachoeiras, 
desemboca do oeste acima da Volta Grande. A embocadura do 
Iriri e o médio Xingu, incluindo a Volta Grande, estao pontilhados 
de ilhas. Há grupos de ilhas no comec;o da baía formada ababco 
da Volta. 

Antes da chegada dos primeiros europeus, estes rios eram 
povoados por grupos indígenas de diversas línguas e costumes. 
Alguns deles, moradores do babeo Xingu, ajudaram os holandeses 
e seus escravos angolanos lá estabelecidos para a extrac;ao da 
madeira, de ma.drepérola e o cultivo de cana-de-ac;úcar. A colo
nizac;ao mais eficaz, porém, se deu comos luso-brasileiros vindos 
de Pernambuco, quando estavam ocupados na expansao da 
colania e no fortalecimento de seus limites, no século XVII. 

A penetrac;ao sucedeu por brac;os militares, por religiosos e 
por alguns poucos aventureiros civis, providenciando urna ex
pansao muito além dos limites concedidos pelo Tratado de 
Tordesilhas, mas reconhecida em 1750 pelo Tratado de Madri. 
Nas décadas seguintes, fortes e vilas surgiram em pontos longín
quos da Bacia amazonica, exceto acima da Volta Grande do 
Xingu, que dificultavam as travessias. Este acidente geográfico 
protegeu a maior parte do rio e seus afluentes das mudanc;as 
trazidas pela implantac;ao de povoados europeus permanentes 
ou temporários até meados o século XIX. 

Até a época da Independencia, administrativamente, a 
colania do norte - Grao-Pará e Maranhao - ficava separada do 
sul e teve suas próprias ligac;óes com Lisboa. Durante a consoli
dac;ao do Brasil, em contraste com a calma aparente no Xingu, o 
restante das colOnias portuguesas na América do Sul passou por 
profundos transtomos. Na Amazonia, houve urna verdadeira 
guerra civil, a Cabanagem, urna das mais sangrentas dessa época. 
As estimativas apontam entre um quarto e urn terc;o da populac;ao 
morta durante as lutas havidas na década de 1830. 
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O Xingu participou passivamente dos tumultos, aparentan
do mais um lugar de refúgio do que de brigas. As primeiras 
investidas ao longo e além de Volta Grande tinham comec;ado 
em decorrencia da procura de borracha. Já havia urna via 
terrestre cortando a Volta, facilitando o transporte para áteas 
quase intocadas. Esta penetrac;áo, por causa do aumento na 
demanda por borracha, cresceu em número e abrangencia geo
gráfica. Foi nessa procura do látex que o Iriri e o médio Xingu 
ganharam povoados e povoadores, cujas procedencias incluíam 
o Nordeste, o Sul e o Centro-Oeste do Brasil, com o ocasional 
estrangeiro: espanhol, italiano, portugues ... 

A queda da borracha amazonica no comec;o do século XX é 
bem conhecida. Menos conhecidos, porém nao totalmente esque
cidos, sao os soldados do ''Exército da Borracha" da década de 
1940. A grande maioria <lestes seringueiros tinha vindo como 
solteiros; muitos se casavam na área ou mandavam buscar suas 
esposas e namoradas nas cidades de origem, principalmente nos 

· Estados do Nordeste, estabelecendo familias, fazendo crescer a 
populac;ao ripícola do Xingu e de outras partes da grande rede 
fluvial. 

As contribuic;óes mais recentes ao povoamento xinguara, 
como no resto da regiao, vieram em decorrencia dos planos 
nacionais para desenvolvimento e integrac;áo da década de 1970, 
o Plano de Integrac;ao Nacional (PIN), que visava um aumento 
da populac;ao amazonica através de colonizac;ao forasteira (75% 
nordestinos, 25% sulistas) ao longo das estradas em construc;ao. 
As populac;óes nativas, tanto indígenas como ribeirinhas, foram 
esquecidas nestes planos, talvez por desconhecimento, pois nun
ca houve um censo populacional naquelas áreas rurais. Este fato 
condiz com o slogan reiterado sobre a densidade populacional 
da Amazonia: o ''vazio demográfico". 

Tanto o conceito do ''vazio" como o de "integrac;ao", quando 
aplicados a vasta hiléia, precisam de exames detalhados, fora do 
contexto deste trabalho. Nao obstante, uns breves comentários 
sao relevantes, pois estao inter-relacionados entre si, e com o 
tópico em pauta. 

O lema do movimento universitário, Projeto Rondon, onde 
estudantes do Sul e Centro-Oeste passavam as férias escolares na 
Amazonia para conhece-la e contribuir para o desenvolvimento 
da regiao, diz: "Integrar para nao entreg~'. Qual o significado 
político e ideológico da palavra "integrar'' nestes casos? Política-
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mente, como a Amazonia brasileira tem limites com seis países 
e um departamento frances, além de urna popula~áo de densida
de relativamente babea, existe urna preocupa~áo territorial 6bvia. 
Na década de 1970, o meio para apaziguar esta inquietude se 
encontrou na constru~áo de estradas (a maioria inaproveitáveis 
durante oito meses no ano). Na década atual, a solu~áo aparente 
está como Projeto Calha Norte. Em termos político-ideológicos, 
a palavra "integra~áo", nos planos govemamentais de hoje, náo 
debea de ter implica~óes derrogatórias no tocante a popula~áo 
amazonica. 

A necessidade de integrar a regiáo amazonica a na~ao 
brasileira enfatiza o conceito do "vazio demográfico", que tem 
duas faces. Urna consiste na cren~a amplamente espalhada de 
que a densidade demográfica da regiao é urna das mais babeas 
do mundo. E, se levar em conta toda a área (incluindo todas as 
vías aquáticas), aquilo é verdade. Será que existem pessoas na 
Amazonia capaz~s de sobreviver na água? Até o presente, todas 
as habita~oes na regiáo tem alguma liga~áo co~ a terra, mesmo 
se forem rodeadas de água durante a enchente. Este detalhe deve 
ser melhor considerado pelos cálculos de densidade populacional 
na regiáo. 

A PESQUISA DE CAMPO 

No caso do Complexo hidrelétrico da bacía xinguara, a 
situa~ao nao é diferente do reservat6rio de Tucuruf. Os indígenas 
do Tocantins receberam alguma aten~áo. Como aqueles do 
Xingu, tiveram certeza de alguma indeniza~áo ou outra. Embora 
a consultora da ELETRONORTE (Consórcio Nacional de Enge
nheiros Consultores - CNEC) tenha chegado ao Xingu em 1975, 
a popula~ao rural nao recebeu aten~áo nos estudos preliminares 
e nunca, até hoje, foi recenseada oficialmente. Aparentemente, 
os planos para instala~ao des te pro jeto foram f eitos inicialmente 
por pessoas que tinham pouco conhecimento da realidade regio
nal, pois queriam inundar a cidade de Altamira. É com esse 
assunto que o trabalho atual se preocupa. O desconhecimento, 
ou, pior, a falta de reconhecimento da existencia de popula~oes 
nao-indígenas na Amazonia, leva a suposi~oes altamente erro
neas quando há plano de implanta~áo de um grande projeto na 
regiáo. A história da Amazonia e de seu povo, de suas popula~oes, 
tem sido periférica a história do Brasil. A cegueira no tocante as 
pessoas nao-indígenas que, há gera~oes, fazem da Amazonia seu 
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lar, evidenciou-se nos planos formulados para cuidar da popula
~áo afetada pelo remanejamento necessário a barragem de Tu
curuf. Até hoje muitas pessoas afetadas estáo confusas, sem 
situa~áo definida, sem as terras que pensavam serem suas e sem 
qualquer seguran~a para com seu futuro. 

Se fosse feíto ·hoje um levantamento com estas pessoas 
sobre seu passado na regiáo, é evidente que sua percep~áo já 
seria colorida pelos choques psicológicos e emocionais do deslo
camento, além de outros fatores. A história que contariam hoje 
náo seria a mesma contada antes da mudan~a. Por isso, quando 
surgiu, em 1986, a possibilidade de levantar a história falada e 
registrada dos habitantes da regiáo do Xingu, antes de passarem 
por eventos semelhantes, a oportunidade foi garantida. Os resul
tados em termos históricos, socio.lógicos e de documentários 
foram excelentes. É pena que havia alguns obstáculos adminis
trativos que se intensificaram, debeando na dúvida os resultados 
finais de um projeto montado para iniciar o resgate do patrimo_......-
nio histórico e cultural de um povo tido como a-histórico. 

Mesmo se concentrando nas popula~oes ripícolas, a pesqui
sa, dado o tempo alocado para a sua execu~áo, foi ambiciosa. 
Náo havia dados oficiais confiáveis sobre estas popula~oes, além 
dos que foram levantados na área de influencia de Babaquara, 
ou na área rio acima de Altamira por um padre dedicado ao 
bem-estar das pessoas que, sozinho, os coletou durante um 
período de 18 meses (PANSA 1984). A área em considera~áo 
incluí 509.000 quilómetros quadrados e, somente na bada do 
Xingu, urna extensáo de 2.000 quilómetros, sem considerar os 
afluentes maiores como Iriri ou Fresco, ou menores como Bacajá 
e centenas de outros. Enfim, mesmo restringindo o alvo da 
pesquisa as pessoas que moravam nas beiras dos ríos a serem 
afetadas pelas barragens, excluindo quem morava no mato aden
tro (a mais de um quilómetro da beira da enchente), ou quem 
morava em travessoes (estradas normalmente dando acesso a 
Rodovia Transamazonica), este projeto teve que percorrer um 
território grande. Como era um projeto de reconhecimento ou 
exploratório, náo havia hipóteses a testar; havia um novo terri
tório para descobrir: o passado das popula~oes ribeirinhas, 
contado por elas. 

Já existem estudos de tradi~áo oral, inclusive enfatizando 
~e?dencias demográficas, na África, para popula~oes que náo tem 
idioma escrito. No Brasil, havia um estudo iniciado em 1986, 
usando aplica~oes de história oral para moradores na beira da 
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estrada. Nem um nem outro se aplicava diretamente ao projeto 
em tela. As técnicas básicas de história oral foram empregadas 
com resultados bastante bons, considerando a inexperiencia da 
equipe. 

Esta popula~áo é, na sua maioria (aproximadamente 95%), 
analfabeta, porém dispoe de um idioma escrito. Os documentos 
existentes sobre ela se referem principalmente aos registros de 
batismos e casamentos, freqüentemente feítos bem depois da 
ocorrencia; o conteúdo foi parcialmente levantado. Apenas urna 
minoría dispoe de documentos civis. Há alguns remanescentes 
dos "Soldados da Borracha", que até hoje conservam seus regis
tros neste exército. Estas pessoas dependem principalmente de 
outras para elaborar seus documentos; elas nao geram sua 
própria história escrita. O método mais indicado para resgatar 
seu passado é através do registro de sua história falada. 

Os procedimentos foram govemados pelas condi'Yoes regio
nais e o tempo foi um fator limitante, náo apenas por causa das 
exigencias referentes a prepara¡yáo de relatórios para a consulto
ra, mas considerando também a grande mobilidade da maioria 
da popula¡yáo. Além da tendencia geral a alta mobilidade entre 
os brasileiros, os moradores ribeirinhos da Amazonia freqüente
mente disp0em de duas casas, urna para a moradia de veráo e 
outra para o inverno. Entao, era preciso tentar terminar o 
levantamento antes do fim do veráo, quando muitos habitantes 
iriam se deslocar para outras moradias. 

Em termos de extensa.o geográfica, foi necessário concen
trar-se na área cujos habitantes iam ser diretamente afetados, o 
que delineou tres trechos mais importantes: o Rio Iriri até o Sitio 
Sáo Francisco; o médio Xingu até o Sitio Belo Horizonte; e a Volta 
Grande do Xingu. (Outra vez, em considera¡yáo a mobilidade do 
povo, a regiao um pouco além da área diretamente amea'Yada 
pelo complexo hidrelétrico foi recoohecida nesta pesquisa, i. é, 
até Entre Rios, no Iriri, e Sáo Félix do Xingu.) O percurso incluiu 
1.200 quilometros em linha reta ou 2.400, considerando que há 
moradores nas duas beiras dos ríos; tanto a subida quanto a 
descida dos ríos foi feíta de barco. 

A receptividade dos habitantes foi boa, em todos os conta
tos; apenas um morador recusou-se a ser entrevistado. De vez 
em quando, a timidez do entrevistado fez com que as respostas 
fossem fracas, ou falsas (aproximadamente 3% dos depoimen
tos) . 
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A VIDA DAS POPULA<;ÓES 

Através das conversas com estas pessoas, foi possível regis
trar dados e informa¡yoes que váo desde lendas até ocorrencias 
importantes sem registro. A lenda do boto, muito conhecida na 
Amazonia, nao tem vez nestas regioes, pois o boto nao sobe 
cachoeiras; a grande amea¡ya natural é a cobra grande que, em 
vez de deix.ar filho, mata gente. Urna mulher e seus paren.tes 
juravam que o marido dela foi vítima de urna cobra que o engoliu 
e, depois, cuspiu, deix.ando o falecido com todos os ossos que
brados. 

Saindo das lendas, que permanecem mais do que as passa
geiras épocas de economía em alta, foi descoberto o ''tempo de 
fantasía" (autodenomina~áo dos habitantes) quando os ribeiri
nhos matavam animais e vendiam as peles, na década de 1960. 
Foi a última vez que o Sitio Praia, no Iriri, teve escota com 
professora. E foi a última vez que os habitantes do lriri e médio 

· Xíngu tiveram urna renda adequada para se sustentarem. Na 
Volta Grande, a descoberta de ouro na década de 1940 trouxe 
migrantes e urna riqueza passageira para a vila da Ilha da 
Fazenda, mais foi somente com o desenvolvimento de máquinas 
adequadas para a extra~áo do ouro que estes garimpos voltaram 
a funcionar e produzir, mais ou menos a partir de 1980. A f ebre 
do ouro trouxe grande número de pessoas de todas as partes do 
Brasil para a Ilha da Fazenda e outras áreas de garimpagem, 
como a de Manezao, subindo o Igarapé Bacajá. Cada nova mina 
atrai levas de pessoas nomades, procurando riqueza dentro da 
terra ou da água. 

A atividade de garimpos e a proximidade de Altamira 
tomam a Volta Grande, atualmente a parte mais densamente 
habitada das áreas ribeirinhas que serao afetadas pelo complexo 
hidrelétrico. A popula¡yáo garimpeira, porém, é transitória; esva
zia naturalmente quando o ouro se toma mais escasso. A popu
la¡yáo mais fura da regiáo xinguara teve origens variadas já 
apontadas. 

Quase todos os grupos indígenas da área tem membros 
morando fora das aldeias, que se identificam como indios, apesar 
de sua vida; incluem representantes dos Arara, Juruna, Kayapó 
e remanescentes de dois grupos considerados extintos: Xipaia e 
Curuaia. A grande maioria dos Xipaia, Curuaia e Juruna, na área 
percorrida, falam exclusivamente o portugues. 
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A condi\ao de vida das pessoas de descendenciét> indígena 
e das correntes migratórias varia, dependendo da demanda pelos 
produtos que oferecem. A vida mais precária se encontra na bacía 
do Rio Iriri. Nao há escola para as crian\as desde a boca do rio 
até o sitio de Entre Ríos, praticamente abandonado. Os habitan
tes reclamam que estao for\ados a criar urna gera~ao de analfa
betos. Os únicos postos de saúde estao localizados nos postos da 
Funda\áo Nacional do Índio (FUNAI). O fomecimento de remé
dios se dá através dos regatoes, os vendedores fluviais que 
vendem mercadorias da cidade e compram produtos do campo 
(MONTEIRO 1957). Devido aos custos do combustível, os pre\OS 
finais, geralmente, sao elevados. 

Embora haja produ\ao de frutas de época, o escoamento é 
precário. Há apenas um acesso por estrada de terra que liga o 
Iriri, no sitio da Serrarla Bannach com o municipio de Uru-Ará, 
na Rodovia Transamazonica. Além dos veículos da serrarla, 
ninguém dispoe de transporte próprio para fazer o percurso de 
150 quilómetros até a Transamazonica. A sede do novo munici
pio tem escola e hospital. 

O fluxo de dinheiro varia. Alguns habitantes trabalham na 
medi\ao do nivel da água pelo CNEC em diversos pontos; na 
época do levantamento Gulho a dezembro de 1986), o pre\o por 
quilo de borracha estava a Cz$ 12,00, enquanto urna lata de leite 
Ninho ( 450 gr) custava até Cz$ 80,00. Um novo processo intro
duzido para beneficiar o látex dificultava a venda da borracha; 
alguns regatoes deixavam de comprar esta borracha por causa 
de seu mau cheiro. Um outro meio de sobrevivencia para os 
beiradoes do Iriri é a venda de madeira; para cada tora de 
aproximadamente tres metros ou mais de comprimento, e meio 
metro de diAmetro, no mínimo, o pre\o pago no beiradao, em 
1986, era Cz$ 50,00. Predomina o sistema de troca sobre o 
intercAmbio monetário. 

A situa\áo dos moradores do médio Xingu é um pouco mais 
variada e movimentada. Há mais transito fluvial e maior ativida
de agropecuária. Nas proximidades de Altamira aparecem algu
mas escolinhas. O corte da seringa é menos importante. A troca 
predomina também na economia. É somente na Volta Grande, 
mais específicamente na Ilha da Fazenda, centro comercial e 
administrativo da área de garimpagem, que a economía mone
tária é generalizada. Para lá, há op~oes de transportes: lancha 
voadeira (duas horas, aproximadamente, até Altamira), aviao 
pequeno (15 a 20, mas o tráfego foi desativado no come~o de 
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1989) e vários barcos fretados. Os moradores nao-envolvidos na 
garimpagem mantem as atividades tradicionais, vivendo do mes
mo modo que os habitantes do Iriri. 

PARA UM DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

O que estes habitantes vao perceber do projeto hidrelétrico 
planejado? O que os moradores d~s ~eas de qualquer ~~de 
projeto poderiam perceber desde o míc10 dos estudos prehnnna
res? Quais seriamos custos de alguns programas voltados para 
atender estas pessoas tao freqüentemente esquecidas? 

Os grupos indígenas já recebem aten\ao prévia dos respon
sáveis, com apoio do Banco Mundial. Segundo GOODLAND 
(1982, p. 2, "povos tribais somente sao servidos parcialmente 
pelos servi\os socia!s nacionai~ di~oníveis a ~utros cid~da~s, 
especialmente de saude, comun1ca\oes e educa\ao. Esta pnva\ao 
apenas serve para refor\ar a baixa posi\ao nacional dos povos 
tribais e limitar sua dtpacidade de absor\ao da mudan~a e 
adapta\áo a novas circw1stancias". Trocando a palavra tribais 
por ribeirinhos no quadro pin~ado por GC?ODLAND, parece. q~e 
as mesmas recomenda\oes feitas para evitar aos grupos tnbais 
as conseqüencias negativas do "desenvolvimento" bem poderiam 
servir aos moradores ribeirinhos. Em termos comparativos, os 
grupos indígenas recebem até mais assistencia nas áreas de 
saúde e educa\ªº do que os ribeirinhos. Enquanto a FUNAI 
mantém dados demográficos atualizados sobre os indígenas, 
nema Empresa de Assistencia Técnica e Extensáo Rural (EMA
TER) , nem a Funda\ªº do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (FIBGE) tem visitado ou levantado as popula .. oes 
ribeirinhas. 

Sem dúvida, os dirigentes de setores de grandes projetos 
tem razáo quando dizem que nao há máo-de-obra qualificada nas 
localidades de implanta~ao dos grandes projetos para ocupar 
cargos mais elevados. Porém, no caso do Xingu, o CNEC já vem 
atuando desde 1975, a pedido da ELETRONORTE, realizando 
estudos preliminares. No decorrer da maioria desses estudos, 
houve deslocamentos de cientistas, assistentes e trabalhadores 
bra\aiS ao longo dos trechos dos rios que serao afetados. Nor
malmente, há alguma intera\ao entre as ~quip.es e as popula~oes 
ribeirinhas e, se houvesse um comprom1sso smcero para com o 
desenvolvimento regional, o Projeto já 'poderla ter come\ado a 
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investir na regiao, pelo menos na área de saúde, visando um 
futuro melhor da popula~ao desde o início dos estudos. 

É praxe levar um enfermeiro com as equipes que vao para 
o campo, mas até 1986 ele recebeu instru~oes para tratar somen
te casos de malária na popula~ao ribeirinha. Em vez de apenas 
urn enfermeiro, por que náo mandar um médico com equiparnen
to básico de tres em tres meses? Além de tratar da malária, 
poderla haver exames para vermes ou hepatite, tratamento 
pré-natal para as mulheres grávidas e pós-natal para mae e filho. 
A parte mais difícil, o transpone para estes locais tao distantes, 
já existe com as equipes de pesquisa e prepara~ao, mas falta u.m 
integrante: um médico de clínica geral com seu equipamento, 
microscópio, grupo gerador e geladeira para complementar. A 
CNEC já dispoe de um médico entre seu pessoal em Altarnira. 

Para o lado educacional, a situa~ao é mais complicada 
porque implica no deslocamento de professores treinados em 
pedagogía e métodos didáticos por relativamente longos prazos 
em lugares isolados. Além dos problemas de apoio para o pessoal, 
ainda há a dificuldade de escolher os sítios para sua atua~ao, 
especialmente considerando as distancias entre as moradias, as 
vezes com urna única casa. Outra possibilidade seria o reveza
mento de lugares escolhidos, assim reduzindo o número total de 
profes sores. Após a prime ira experiencia, poderiam ser feítos 
cálculos referentes ao tempo de permanencia necessária para 
transmitir os conceitos básicos de ler, escrever e de aritmética as 
crian~as e aos adultos do beiradao, onde nao há escola. 

Se tentativas neste sentido tivessem come~ado com o inicio 
dos trabalhos do CNEC, a popula~ao nativa teria melhores 
condi~oes de receber treinamento adequado, para entao ocupar 
cargos melhores. Embora baja possibilidade de aperfei~oamento 
para individuos escolhidos (por exemplo, urn enfermeiro residen
te de Altarnira foi mandado fazer u.m curso em Sao Paulo durante 
duas semanas no come~o da década de 1980), poderla haver 
treinamento feíto in situ para profissionalizar a mao-de-obra 
local. Em vez de deslocar poucas pessoas para urna estadía 
relativamente cuna em Sao Paulo, a empresa poderla trazer 
profissionais dos diversos setores para treinar a for~a de trabalho 
local, abrindo a possibilidade para empregos de maior respon
sabilidade e melhor nivel salarial. 

Até o presente, a aplica~ao do conceito de desenvolvimento 
regional tem sido imbuida de avan~os apenas técnico-industriais, 

172 

algu.mas preocupa~oes referentes a grupos indígenas e quase · 
nenhurna enfase sobre popula~oes nao-indígenas (ou náo-tri
bais), além de seu deslocamento. É fato que as popula~oes rurais 
que moram nas proximidades das linhas de transmissao entre 
Tucuruí e Barcarena nao se beneficiam da energía elétrica. Pelo 
menos, urna grande parte da energía produzida por Tucurui é 
utilizada no Pará, em Belém e no Projeto Albrás-Alunone, além 
de abastecer parte do Nordeste do Brasil. As proje~oes para o 
Projeto Xingu sao invertidas, pois os cálculos dao de 80 a 95% 
da energía total para o Sul (Sao Paulo). Neste caso, os beneficios 
vao apoiar o crescimento de urna regiao já desenvolvida. Onde 
fica o desenvolvimeilto regional do Xingu? Qual o retomo deste 
projeto para os moradores da beira, cujas casas e ro~as serao 
inundadas? 

A recomenda~áo da equipe que ficou encarregada do pro
jeto de resgate histórico-cultural é a constru~ao de urn ecomuseu 
(museu ecológico) para a regiáo xinguara, sem entrar em deta
lhes para sua implanta~ao. Em si, é urna boa idéia. As técnicas 
para fazer farinha, por exemplo, diferem das demais regioes do 
Brasil, sendo que o tipiti náo é, e nilnca foi, usado para espremer 
o tucupi da mandioca. Também, devido a introdu~ao do processo 
de coagula~ao parn o látex da seringueira, as técnicas da defu
ma~áo do látex e cia forma~áo das bolas, ou pélas, de borracha 
estao caindo em desuso. Contudo, será que u.m ecomuseu é o 
suficiente para devolver o passado regional aos seus habitantes? 

Por que nao fazer a capacita~ao dessas pessoas para que 
u.m día possam escrever sua história se o quiserem? Até entao, 
somente entrevistas e conversas com as pessoas que aí convive
ram permitiram obter as estórias e histórias da regiao xinguara. 
No presente, estas áreas ribeirinhas sao tidas como a-históricas 
e, por alguns, aculturais, ou sem história e cultura. Devido a falta 
de dados populacionais mais precisos, até a própria existencia 
dos habitantes é questionada, e o vasto interior amazanico é 
considerado injustamente como ''vazio demográfico". Entretan
to, existem cioradores, e esses moradores tem u.m passado 
variado, um presente difícil e u.m futuro inceno. 

Pelo conteúdo geral do relatório emitido pelo CNEC no 
tocante a área de Kararao em 1987, nao há maiores preocupa~oes 
com aspectos vitais da popula~áo rural. Há urna pequena men~ao 
ao levantamento feíto com a popula~ao ribeirinha e, ainda, urna 
inverdade referente ao projeto indígena que, naquele momento, 
nao havia come~ado. O que sobressai é urna preocupa~ao com a 
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infra-estrutura adequada a obra em si. Parece que o progresso 
regional, neste caso, consiste em transporte bem colocado para 
facilitar os pontos de acesso a obra; o alojarnento para o pessoal 
ligado a obra; a tecnologia a servÍ\O dos que já tem, e nao a 
servi\o de todos os habitantes, especificarnente aqueles mais 
afetados coma perda do lugar e do lar. Há os exemplos dos planos 
iniciais de coloniza\ªº ao longo da Transamazonica: 75% dos 
colonos do Nordeste, 25% do Sul; de Tucuruí, onde as popula\oes 
rurais permanecem confusas, deslocadas e sem maiores apoios; 
de Balbina, onde houve acordo entre a FUNAI e a ELETRONORTE 
referente aos grupos indígenas, mas onde as popula\oes rurais 
estao esquecidas. Ademais, os problemas dos habitantes sao 
diferentes a montante e a jusante das barragens. 

Considerando os gastos feítos na constru\ao dos grandes 
projetos, será que oneraria muito urn acréscirno nas tres áreas 
vitais apontadas: saúde, educa\ao e treinamento profissional 
para os moradores regionais? Se se quiser que o desenvolvirnento 
proposto pelos grandes projetos seja verdadeirarnente regional, 
entao terá que haver considera\ªº adequada para coma popu
la\ao local, o recurso mais importante de qualquer regiao, estado 
ou país. Se nao, o útulo dado, "desenvolvirnento regional", 
deverá ser modificado para representar a realidade que se desen
cadeia. Para onde, para quem vao os beneficios gerados pelos 
grandes projetos? 

NOTA 

1. Outras partes da grande regiao amazünica também sofrem de secas. 
Anualmente, os fazendeiros da Ilha de Marajó perdem milhares de ca~ de 
gado devido a falta de água. Ver SAUCK 1982. Consultar KEILY 1984 para a 
história do Xingu até 1889. 
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EXPROPRIA~O E 
MOBILIZA~O 

A dupla face da 
rela~ao entre os 
grandes projetos e a 
popula~ao camponesa 

Sonia Barbosa Magalhéíes* 

Um dos tra~os mais recorrentes na literatura sobre os 
Grandes Projetos Hidrelétricos no Brasil, produzida fora das 
empresas e/ou consultoras do setor elétrico é, de urn lado, a 
referencia a particular política de produ~ao de efeitos sociais 
cruéis para a popula~ao camponesa, levada a cabo pela ELETRO
BRÁS e suas concessionárias. E, de outro lado, a crescente 
participa~ao política dos camponeses, alterando o curso de urna 
rota preestabelecida (cf. GERMANI 1982, PANDOLFI 1986, SI
GAUD 1986). Tal participa~ao pQlítica se inserindo ademais 
numa literatura mais ampla que a enfoca no ambito dos movi
mentos sociais no campo ou da emergencia dos camponeses no 
cenário pol(tico nacional (cf. MARTINS 1984, GRZYBOWSKI 
1987, HEBETIE 1984, SIGAUD 1987). 

Este trabalho é urna tentativa de analisar a participa~ao 
política dos camponeses nurn contexto específico -o de constru-

*Antropóloga, é pe.squisadora do Museu Paraense Emílio GoeldVCNPq 
(Belém). 
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~ao da Usina Hidrelétrica de Tucuru.í -, resgatando alguns dos 
aspectos da rela~ao entre a concep~ao que norteia a realiza~ao 
de urn Grande Projeto e a oposi~ao da popula~áo camponesa. 

A Usina Hidrelétrica de Tucuruí foi construida no período 
compreendido entre 1975 e 1985 pelas Centrais Elétricas do 
Norte do Brasil S.A (ELETRONORTE), e se constituí no primeiro 
grande empreendimento da mais jovem subsidiária da ELETRO
BRÁS, a holding de planejamento da política energética brasilei
ra. Esta usina localiza-se no Rio Tocantins, na regíao Sudeste do 
Estado do Pará, a treze quilometros da cidade de Tucuru·í, e a 
decisao política de sua constru~ao se insere tanto nurn programa 
maior de desenvolvimento para a Amazonia, gestado nos anos 
70, quanto no quadro da política brasileira de produ~ao de 
energía hidrelétrica, consolidada téµIlbém neste período. Neste 
contexto, coube a UHT entre outros, o papel de gerar energía 
barata e a curta distancia dos grandes projetos de extra~áo 
mineral1

. 

Planejada de acordo com a tecnología dominante a nivel 
nacional de constru~ao de barragens, foi considerada necessária 
para a sua capacidade de gera~ao (8 milhoes de KW, sendo 
aproximadamente 4 milhoes nurna primeira etapa já concluida) 
a forma~ao de urn reservat6rio de acumula~ao hidráulica com 
extensao de 2.430 km2

, inundando terras dos municipios de 
Tucurui, Jacundá, Itupiranga, compreendendo, conforme dados 
produzidos pela ELETRONORTE, catorze povoados, além da sede 
do municipio de Jacundá e duas reservas indígenas. Foram 
transferidas 23.871 pessoas (exceto o povo indígena Parakana)2, 
tendo sido aproximadamente quatro mil e trezentas familias 
desapropri.adas. Destas, nao menos do que 6()0A> eram pequenos 
produtores/ coletores residentes nas áreas consideradas rurais 
p~la ELETRONOR!E (s/d), isto é, ocupa~oes fora dos povoados, 
dtspersas ou reunidas em pequenos aglomerados no interior da 
mata, ao longo do tra~ado da Estrada de Ferro Tocantins ou ao 
longo da BR-230, a Estrada Transamazonica. 

O processo formal de expropria~ao desta popula~ao, pela 
ELETRONORTE, se concretizou no período de 1979 a 
1984/1985, sendo que a oposi~ao da popula~ao a este processo 
inicia-se ao final de 1981, e é reconhecida a partir de 1982, 
quando pela primeira vez cerca de quatrocentos camponeses 
invadiram e acamparam na sede do Servi~o de Patrimonio 
Imobiliário de Tucuruí, divisao da ELETRONORTE, responsável 
pela libera~ao e/ ou aquisi~ao da área de reservat6rio. Sucede-
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ram-se a esse primeiro acarnpamento mais dois, em abril de 1983 
e em outubro de 1984, conforme veremos a seguir. 

1) OS PRESSUPOSTOS DA RELA<;AO -ELETRONORTE 

Em trabalho anterior (MAGALHÁES 1988b) ressaltamos 
que todos os documentos produzidos pela ELETRONORTE vem 
a enfatizar dois aspectos principais. O primeiro é urna pré-con
cep<;ao da Amazonia, enquanto vazio social e histórico que, de 
resto, nao é inovadora nos programas públicos para a regiáo, 
conformejá destacara VELHO (1979, p. 194). Tal pré-concep<;ao, 
por sua vez, ratificando a arrogancia de procedimentos colonia
listas e, conseqüentemente, a nega<;ao e nao previsao de qualquer 
rea<;ao que pudesse advir da "popula<;áo atingida". E, se a 
''popula<;ao atingida" é urna abstra<;ao somente inteligível a 
partir da ótica de quem atinge, no caso de Tucuruí esta abstra<;ao 
será supostamente concretizada por levantamentos que, ou por 
serem calcados no mesmo pressuposto colonialista e/ou desen
volvimentista ou por estarem atrelados aos objetivos próprios da 
empresa, especialmente aqueles relativos a desapropria<;áo, so
mente ratificaráo a pré-concep<;áo. Isto é, o pressuposto de vazio 
social na área de constru<;ao da Usina Hidrelétrica de Tucuruí 
será refor<;ado por informa<;oes provindas de dois levantamentos 
básicos; levantamento da forma jurídica de ocupa<;áo das terras, 
realizado em 1978, indispensável a execu<;áo da desapropria<;áo; 
levantamento socioeconomico da popula<;áo residente nos po
voados, realizado em 1979 (cf. ELETRONORTE 1979). 

O resultado de tais levantamentos, calcados nas próprias 
necessidades da empresa, constatando, pois, o pressuposto, ex
plicitará o vazio social através de dois indicadores principais: urn 
é a ausencia quase generalizada da propriedade privada da terra 
- a área é em "sua maioria constituida de terras devolutas com 
baixos índices de ocupa<;áo, totalmente jurisdicionada a Uniao 
através do INCRA, em decorrencia do Decreto Federal 1.164/71. 
As ocupa<;oes rurais existentes, com exce<;áo do Programa Inte
grado de Coloniza<;áo Marabá ONCRA), localizado ao longo da 
BR-230 (. .. ) eram, na sua quase totalidade, representadas por 
posses exercidas em terras devolutas ( ... ) ainda nao programadas 
para regulariza<;áo fundiária pelo INCRA" (cf. ELETRONORTE 
s/d). 
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~ outro indicador é o baixo :rlível de qualifica-;ao economica 
e social da popula~áo, assim expresso: cerca de 96 8% das 
''unidades familiares" da área apresentam urna renda p~r capita 
bruta mensal de até tres salários mínimos (cf. ELETRONORTE 
1979, p. 62, Tabela XVIII) . Explicando-se tal nivel de renda 
através da desqualifica<;ao tanto da própria popula<;ao quanto da 
:egi~o,,.ist? é, pela ''falta de urna economía de mercado, [pela] 
inexistencia de mercado de trabalho, [pelo] elevado índice de 
~3;1fabe?~mo, [pela] falta de capacita<;áo profissional, [pela] 
md1spos1<;ao ao trabalho provocado, (sic) sobretudo pelo altíssi
mo índice de doen<;as endemicas, tais como malária, febre ama
rela, tifo etc." (id., p. 59) . 

Do ponto de vista da empresa, nao havia maiores preocu
pa<;oes: urna baixa densidade demográfica aliada a inexistencia 
de proprietários autorizava a efetiva<;ao da desapropria~áo das 
ocupa<;oes rurais, nao se prevendo em seguimento a esta nenhum 
programa de reloca<;áo. Os trabalhos de determina<;ao e quanti
fica<;áo das benfeitoriasj podendo ser realizados através de levan
tarnentos aerofotogramétricos (cf. ELETRONORTE s/d). Oeste 
modo, ~esolver-s~-ia a questao da popula<;ao rural, porque resol
ver-se-1a o própno problema da empresa, o problema da libera
<;áo do espa<;o a ser inundado. Em rela<;áo a popula<;ao ''urbana" 
"atrasada", estimada em 400Ai da popula~ao total, o futuro pre: 
visto seria a integra<;áo ao mercado de trabalho urbano-indus
trial, de certo modo assegurado pela própria presen<;a da 
empresa e de outros programas govemamentais congeneres. 
Nest~ sentido, além de resolver o seu problema, a ELETRONOR
TE amda transformaría a popula<;áo de "atingida" em "beneficia
da". O beneficio estava dado por suposto, naturalmente. 

. Ora, o segundo aspecto enfatizado nos documentos produ-
z1dos pela ELETRONORTE é a referencia a fa-;anha tecnológica 
e "social" representada pela constru<;áo da Usina Hidrelétrica de 
Tucurui, isto é, a constru<;áo da "maior usina genuinamente 
brasileira", construida em plena "selva amazonica" como obje
tivo de promover o desenvolví.mento e, automaticamente, esten
~er os seus. beneficios aos moradores da área rural na qual se 
instala. Assrm é que a .expropria<;ao é urna condi<;áo necessária 
para ~ste desenvolvimento, e reloca<;áo, nao prevista, mas obri
gatonamente levada a cabo - também entendida com base neste 
pressuposto -, é veiculada como um ''programa de amparo 
social", urna doa<;áo originária de um a¡o de boa vontade um 
apendice de urn programa maior de desenvolvimento. ' 
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Assim é que todas as providencias concretas tomadas em 
rela~ao a popula~ao residente na área a ser ocupada ~elo reser
vatório, providencias tomadas, ademais, tardíamente , sao ape
nas deriva~oes da opera~ao de desocupa~áo do espa~o. As 
primeiras medidas objetivam, pois, concretizar a destina~áo de 
''utilidade pública" decretada para a área (Decreto Federal n. 
78.659, de 1° de novembro de 1976), e se iniciam pela discrimi
na~áo das terras 4 a serem inundadas, a través de um convenio 
firmado em mar~o de 1978 com o Instituto Nacional de Coloni
za~áo e Reforma Agrária ONCRA). 

Nesta discrimina~áo de terras realizada pelo INCRA forarn 
identificadas, na área rural, as reservas indígenas Parakana, 
Pucuruí, Gaviáo; terras devolutas da Uniao, em conformidade 
como Decreto 1.164/71; terras entáo de propriedade da ELE
TRONORTE (67.500 ha) advindas do partilharnento do acervo 
da extinta Estrada de Ferro Tocantins; os útulos de aforamento 
expedidos pelo Esrado do Pará, com finalidade de extrativismo5

; 
terras tituladas ao particular até o limite legal de tres mil ha, 
mediante procedimento de regulariza~ao fundiária; Projeto Inte
grado de Coloniza~ao Marabá; e ocupa~oes de terras devolutas 
da Uniao sob regime de posse, garantidas por Lei, em decorrencia 
da morada e da cultura permanentes (cf. ELETRONORTE s/d). 

Este resultado da a~ao discriminatória, revelador de um 
tra~o específico da estrutura fundiária e económica do Estado do 
Pará, que até meados dos anos sessenta náo priorizou a regula
riza~áo da propriedade (SILVA & 01.JVEIRA, 1986; LARAIA & 
MATTA, 1979; FOWERAKER, 1982; PINTO, 1980) parece ser 
percebido pela ELETRONORTE no sentido de: a) refor~ar as 
pré-no~oes sobre o nível de desenvolvimento socioeconomico da 
popula~ao camponesa; b) encorajar o objetivo da empresa de 
redu~ao dos custos dos processos de indeniza~áo e de reloca~ao; 
c) facultar o procedimento autorit~o (facultado também por 
urna conjuntura política autoritária) que comandou todo o pro
cesso de expropria~ao. 

O que se quer ressaltar é isto: o entendimento do social a 
partir <lestes pressupostos, enfim, deste desconhecimento, difi
cilmente atingirá a complexidade das rela~oes sociais, entenderá 
a sua dinfunica e será capaz de suscitar medidas alternativas ao 
processo social que a interven~ao desencadeia. Por outro lado, 
se há este desconhecimento prévio, as conseqüencias desta 
interven~áo dificilmente seráo plenamente percebidas. De fato, 
a empresa nem precisa esfor~ar-se para desconhece-las; náo há 

180 

como avaliá-las, simplesmente ·porque os parfunetros anteriores 
estao destorcidos. E, neste sentido, se nao há urna atitude 
pre~editada, h~ urna ~posi~ao advinda do modelo de implan
ta~~º do p~ópn_o ~rojeto. Certamente urna decisao (sobre 0 
pro~eto) ma1s c_ntenosa, com um_tempo maior de matura~ao, e 
ma1s democrática, desaconselhana a sua realiza~ao nos tennos 
em que ele se deu. Assim é que toma-se ojetivamertte necessário 
desconhecer anteriormente para minimizar a intervern;áo e 
posteriormente, para avaliá-la positivamente. ' ' 

O processo de expropria~ao levado a cabo pela ELETRO
NORTE pode ~.e.r resumido, de acordo ~om os itens mais freqüen
temente argu1dos tanto pela com1ssao representativa da 
popula~áo camponesa quanto pelos agentes mediadores da 
seguinte forma: ' · 

a) Ao final de 1978/1979, inicia-se o cadastrarnento com o 
levantamento das benfeitorias existentes, sendo anunciado 
aos expropriados que a indeniza~áo seria paga com base neste 
lev~t~ento, o que. podía ~er lido como urna proibi~áo a 
conttnu1dade dos cultivos e a Implanta~áo de benfeitorias que 
viessem a alterar aquele levantarnento. (Cf. Documentos dos 
Expropriados.) Nao havendo urna política prévia de reloca~áo, 
a empresa optou por incentivar a desistencia formal a um 
possível reassentamento, mediante o pagamento de urna 
quantia em dinheiro. (Cf. CPI Interministerial.) Tal quantia 
foi concebida pela empresa como ajuda financeira para a 
desocupa~ao da área. Em contrapartida, a aceita~ao da ajuda 
financeira obrigava o expropriado a declarar nao estar satis
feito com a "localiza~ao e disponibilidade do lote ofertado" a . ' renunciar a suposta oferta de reloca~áo da ELETRONORTE e 
a se comprometer a nao permanecer na ocupa~áo além do 
prazo de 30 dias, após a assinatura daquele ''Termo de desis
tencia". 

b) Aplanilha de avalia~ao de benfeitorias, além de desconhecida 
do indenizado, nao contemplava as culturas de ciclo vegetati
vo curto (cf. ELETRONORTE 1978), numa área que apresen
tava urna superficie· cultivada por culturas temporárias 
superior a 90% (cf. MOUGEOT 1986, p. 407)6• · 

e) Face a náo desistencia do reassentamento por urna parcela dos 
expropriados, a política de reloca~ao, de inicio inexistente, 
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passou a ser precariamente executada, a partir de 1981, 
considerando apenas os camponeses integrantes do Plano 
Integrado de Coloniza~ao Marabá, que a época haviam adqui
rido o título de propriedade, os quais nao ultrapassavam, 
segundo a ELETRONORTE, a 323 familias. É aproveitada para 
reloca~ao urna área na PA-263, que viria a ser chamada 
Loteamento Rural Río Moju, sobre a qual incidía o Sistema de 
Linhas de Transmissáo, com faixa de servidáo de trezentos 
metros de largura, sendo os lotes aí distribuidos de cinqüenta 
ha, contrariando, pois, a prática anterior do INCRA, que 
estabelecera lotes de 100 ha. Ademais, estavam excluidos do 
Plano de reloca~áo a fra~áo de camponeses considerada ''pos
seiro", incluindo-se nesta categoría os detentores de ''Licen~a 
de ocupa~áo", igualmente emitida pelo INCRA, no runbito do 
Programa de Regulariza~áo Fundiária (cf. Leí n. 6.383/ 76). 
Legalmente, todas as desapropria~oes incluidas neste último 
caso perdera.Iil a cobertura desta Leí, em razáo do advento do 
Decreto de Utilidade Pública datada de 01/11/ 1976, embora 
estivessem cumpridas por parte da popula~áo camponesa as 
condi~oes de ocupa~áo previstas na própria Licen~a. 

Os camponeses cuja condi~áo jurídico-formal se enqua
drava na categoría de posseiro seráo duramente penalizados no 
momento da desapropria~áo. E, se se pode pensar, de acordo com 
MARTINS (1984, p. 72), que o posseiro representa, objetivamen
te, a contesta~áo ao caráter capitalista da propriedade fu.ndiária 
no País, no processo desapropriatório toma-se evidente esta 
condi~áo aparentemente extemporanea, sendo-lhe vedado tanto 
o direito a indeniza~áo da terra quanto a possibilidade de 
reassentamento em um outro local. 

2) A POPULA<;ÁO CAMPONESA 

Dissemos acima que a ELETRONORTE tinha um modelo 
prévio de concep~áo da popula~áo camponesa. Mas, se isto é fato, 
esta popula~áo tinha também urna história que lhe permitiu ver 
a presen~a daquela empresa e alimentar determinadas expecta
tivas de acordo com a sua própria experiencia de outras inter
ven~oes do Estado, anteriores, especialmente a desencadeada 
pelo INCRA. Experiencia que ademais seria enriquecida pelas 
outras histórias de expropria~áo promovidas pelas empresas do 
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setor elétrico (MAGALHÁES 1988b), a exemplo dos casos de 
Sobradinho, Itaparica, Itaipu, levadas ao seu conhecimento atra
vés das media~óes de articula~áo do próprio movimento de 
oposi~áo camponesa a nível nacional, destacando-se nesta me
dia~áo ~ Confe?era~áo dos Trabalhadores na Agricultura, setores 
da Igre3a católica e (cf. HÉBETTE 1984) determinados partidos 
políticos. 

~ra, de acordo com a literatura produzida sobre a regiáo, 
especialmente aquela preocupada com a expansáo da fronteira 
camponesa e c~m a fixa~ao de fluxos m~gratórios, a constitui~áo 
de urn campesmato nesta área do médio Tocantins é resultado 
?e. ~oís grandes mo~entos: um, considerado "espontaneo", 
micia-se nos anos vmte e se consolida nos anos cinqüenta, 
durante ~s.d~as grande~ fases de extra~áo da castanha-do-pará7; 
o oun:o, ~ici,~-~. ª. p~ dos anos setenta com a implanta~ao da 
colomza~ao d1ngida as margens da Rodovia Transamazonica 
( cf. IANNI 1979a e 1979b). 

Dois movimentos que·indicam trajetórias distintas apontam 
para formas di~e~as de constitui~áo mesma <leste campesinato, 
apontam especificidades na representa~áo do seu mundo social, 
mas apontam em comum urna história de vicissitudes na apro
pria~áo da terra. Um surnário da constitui~áo deste campesinato 
elucida alguns dos elementos desta trajetória que poten
cializaram a mobiliza~áo. 

Atraídos inicialmente pelo boom da economía extrativista 
da castanha, os camponeses provenientes sobretudo do Mara
nhio come~am a fixar-se na área, especialmente a partir da 
década de trinta, combinando a atividade de castanheiro com 
urna agricultura de subsistencia cultivada na beira do río ou em 
lagos e ilhas, áreas menos cobi~adas para a atividade principal 
(V_ELHO 1981, p. 67). No final dos anos trinta, a explora~ao 
mmeral, além de promover urn outro fluxo migratório, toma-se 
também urna atividade complementar ao extrativismo nos cas
tanhais, permanecendo com urna certa vitalidade até os anos 
c~qüenta e, de~de entao, como atividade alternativa, sempre 
ac1onada, especialmente nos momentos de crise. Esta diversifi.
ca~io de atividades se dava, pois, no ''plano individual", isto é, 
a~ mesmo individuo intercambiava as diversas posi~oes sociais, 
nao havendo (cf. VEIJ-10 1981, p. 72) urna diferencia~áo ocupa
cional evidente. Tal intercambialidade estaría facultada também 
pela própria sazonalidade das atividades. Com maiores garantías 
asseguradas aos arrendatários de castanhais a partir dos anos 
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cinqüenta, verifica-se simultaneamente o aceleramento do pro
cesso de concentra~áo de terras arrendadas, o aumento de 
investimento nos castanhais, bem como urna diminui~áo da 
máo-de-obra empregada, o que vai tomando a atividade agrícola 
cada vez mais importante. Junta-se a estas modifica~óes um 
incremento da agricultura de subsist~ncia com a expansáo cam
ponesa no Maranháo, que prosseguiu em dire~áo a esta área do 
Tocantis, repetindo o caminho tradicional percorrido pelos ma
ranhenses no período anterior, referido. A grande extensáo de 
terras devolutas combinada com a existencia de ocupa~óes alter
nativas parece ter sido (cf. VELHO 1979, p. 199-200) o motivo 
principal para a fixa~áo desses individuos qu~ viriam a constituir 
a ''vanguarda da expansáo camponesa" nesta regiáo. 

Mas, se até os anos cinqüenta a fixa~áo se dava ao longo 
do rio, nas ilhas, em tomo dos lagos, ou ao longo da Estrada de 
Ferro Tocantins, que seguía o tra~ado dorio, a partir de entáo a 
tendencia é para a fixa~áo na floresta, no "centro", em lugares 
próximos a igarapés e lagoas, nao obstante a persistencia da 
combina~áo das atividades de ca~a. de pesca, de extra~óes 
vegetal e mineral. Os povoados surgiriam, em regra, pelo esta
belecimento de familias aparentadas num mesmo local e tomar
se-iam locais privilegiados para a comercializa~áo dos produtos 
ou mesmo para residencia, caracterizando a separa~áo do local 
de trabalho - a ro~a - do local de residencia - a vila . Ou seja, o 
crescimento das vilas acabou por tomar a área disponfvel em 
suas proximidades escassa, facultando cada vez mais a penetra
~ªº em dire~áo ao "centro", onde se encontravam mais terras 
devolutas. Conforme VEIJiO (1979; p. 205) esta expansáo cam
ponesa nao foi inteiramente pacífica, havendo todo tipo de 
"conflito" entre os camponeses e os "donos" de castanhal e 
criadores de gado. 

A partir dos anos setenta, a afluencia de camponeses nesta 
regiáo estará muito mais associada a implementa~áo do plano 
govemamental de integra~áo nacional, basicamente via constru
~áo de grandes estradas e da coloniza~ao de suas margens (cf. 
MARTINS 1980, 1984, IANNI 1979a, 1979b, 1981, MAHAR 
1978). Ao contrário do movimento "espontaneo" supracitado, o 
Govemo pretendeu, através do INCRA, dirigir a organiza~áo 
social e econ6mica dos camponeses, introduzindo urna outra 
forma de fixa~áo, via urna outra forma de rela~áo com a terra -
a rela~ao jurídica - , ao decidir tanto sobre a legaliza~áo da 
situa~áo de posse entáo existente quanto sobre a venda de títulos 
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definitivos de propriedade da terra a camponeses especialmente 
trazidos para a efetiva~ao da coloniza~ao, ou mesmo vindos 
provisoriamente como assalariados. Com lotes de 100 ha vendi
dos pelo INCRA, estes camponeses dispunham de acesso ao 
crédito bancário, assistencia técnica e distinguiam-se frente aos 
camponeses mais antigos na regiáo exatamente por esta trajetó
ria que lhes assegurava urna rela~ao diversa com um órgáo do 
Estado e com a terra. Sao colonos, isto é, fazem parte do 
programa de coloniza~ao oficial. Mas sao sobretudo camponeses 
com urna história anterior de expulsao de terra, quer seja indivi
dual, quer seja da família, que váo para a Amazonia na tentativa 
de assegurar a sua reprodu~áo enquanto camponeses. 

É com a chegada do INCRÁ na regiao que se instaura a 
diferencia~áo jurídico-formal assinalada: os detentores de título 
definitivo; os detentores da Llcen~a de ocupa~ao - em geral 
alguns dos já residentes na regiao e submetidos ao processo de 
regulariza~ao fundiária, bem como alguns dos que adentraram 
nesta regiao como assalariados temporários, quer nas empresas 
de constru~áo de estradas, quer nas fazendas de gado; e os 
posseiros - também residentes na regiáo e nao incluídos no 
Programa de Regulariza~ao Fundiária, referido. 

E essa situa~ao jurídico-formal diferenciada toma-se im
portante a partir da interven~ao da ELETRONORTE, quando se 
evidencia o sentido do processo expropriatório vivenciado, mo
tivando diversas formas de atua~ao e/ ou diversas reivindica~óes 
da popula~áo camponesa. A atua~ao da ELETRONORTE, entre
tanto, criando um denominador comum - a condi~áo de expro
priado, válida tanto para posseiros quanto para pequenos 
proprietários. 

A rigor, todos os procedimentos utilizados pela empresa 
estatal na desapropria~ao da popula~ao camponesa foram por 
ela revertidos contra a própria empresa, no runbito da mobili
za~áo pela reloca~ao. 

Assim é que: 

a) com base na documenta~ao da ELETRONORTE, a popula~áo 
camponesa com~ou a se autodenominar globalmente expro
priada, e as reivindica~oes que de início estiveram circunscri
tas as categorias sociais preexistentes a presen~a da empresa 
passam a ser reivindica~oes dos expropriados da Usina Hidre
létrica de Tucuruí; 
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b) os tennos constantes do "Acordo Amigável de Indenizac;ao" 
geraram urna palavra de ordem fundamental em todo o 
movimento - ''pagamento pelos dois anos de perda da produ
c;ao agrícola", porque foram "impedidos de plantar'; 

c) a assinatura do Termo de desistencia que (cf. ELETRONORTE) 
foi ''acordado" com aproximadamente 80% da populac;ao, fez 
surgir urna categoría fundamental e em número e em argu
mento) entre os expropriados-os "desistentes", isto é, aqueles 
que supostamente teriam desistido de ser relocados; 

d) como todo o cadastramento tomou por unidade a ser cadas
trada a benfeitoria, com enfase especial nas ''benf eitorias 
nao-reprodutivas" e adotou como critério de localizac;ao a 
oposic;ao rural (roc;a) X urbano (povoado), a classificac;ao 
anterior foi acrescida a categoría "expropriado com dois pro
cessos" e/ou "expropriados nao indenizados". 

Por último,· a populac;ao que adentrou na área no período 
posterior a 1979, ou os moradores que estiveram ausentes da 
área durante o período do cadastramento, nao tendo o processo 
inicial, em conseqüencia da própria mobilizac;ao camponesa, 
terminaram por ser conhecidos como "expropriados de processos 
novos", incluindo os nao-indenizados, citados anteriormente. 

Ora, o que seria para a empresa "economía de custos", 
passível de ser alcanc;ada através do termo de desistencia e dos 
critérios alheios a realidade, tomou-se principalmente urn fator 
de uniáo entre urna populac;áo camponesa, de resto, heteroge
nea; e que, como tal, se apresentara no primeiro momento das 
reivindicac;óes. Se no início as reivindicac;óes apareciam assina
das e, aparentemente, dissociadas, como "documentos dos va
zan te iros" , "documento dos moradores da Rodovia 
Transamazonica", "documento dos Trabalhadores Rurais reloca
dos para a Colonia de Moju", a partir de 1983 todos os documen
tos passaram a ser assinad_os pelos "expropriados pela 
ELETRONORTE" (cf. MAGALHAES 1988b). 

No que diz respeito as reivindicac;óes, observa-se a mesma 
démarche. Iniciando-se por aspectos específicos de cada urna das 
categorías sociais e passando a palavras de ordem gerais; terra 
por terra, lote de 21 alqueires; vila por vila, casa por casa; 
indenizac;óes justas e recuperac;áo dos prejuízos, conforme pode 
ser visto a seguir. 

186 

3) A MOBIUZA<;ÁO POUTICA DOS CAMPONESHS 

A primeira manifesrac;áo da populac;áo camponesa em re
lac;áo ao processo expropriatório vai se dar em janeiro de 1980, 
cinco anos após o inicio da construc;áo da usina, quando os 
"vazanteiros" do municipio de Itupiranga publicam na imprensa 
local um documento intitulado ''ELETRONORTE'', no qual per
guntavam: "quando vamos ser indenizados?", "quanto vamos 
ganhar?", "onde estáo os ourros lotes?", "quem vai ser e quem 
nao vai ser indenizado ?" Este documento, porém, nem obtém 
resposta da ELETRONORTE nem parece ter repercussao ao nível 
da sociedade civil. 

De fato, cabe dizer que a repercussao dos efeitos negativos 
da construc;ao da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, de inicio, teve 
maior destaque em itens referentes a ecología, a questáo indíge
na, e a falta de coerencia nos investirnentos públicos (cf. MOU
GEOT 1986, BARROW & MOUGEOTs/d, ASSIS 1984). Somente 
a partir do final de 1981, ~ especialmente a partir de 1982, isto 
é, a partir da própria organizac;ao dos camponeses, é que as 
conseqüencias sociais da implantac;ao da usina ganham maior 
espac;o nos jomais e sao objeto de atenc;ao ou inclusao no rol das 
denúncias acima enunciadas. Como ampliac;ao deste espac;o, a 
própria atua-;ao dos camponeses contribuiu para a instaura-;áo 
de uma Comissáo Parlamentar de Inquérito, a nivel estadual, em 
1984, e de urna Comissao Interministerial em 1985. 

Em julho de 1980, urn segundo documento, desta feíta dos 
Desapropriados da Vila de Repartimento, soba forma de abaixo
assinado, foi enviado a ELETRONORTE, ao Govemo do Estado 
do Pará e a Prefeitura Municipal de Tucuruí, reivindicando: a 
construc;ao de urna nova vila no entroncamento da Rodovia 
Transamazonica, entáo relocada, coma BR-422, mantendo as 
mesmas condic;óes da localizac;ao anterior; manutenc;ao ou me
lhoramento do padrao das casas a serem construidas, bem como 
da infra-estrutura de saúde, educac;ao, habitac;ao, "visto ser urna 
mudanc;a realizada dentro de um Plano Govemamental de De
senvolvimento; manutenc;ao do lote de 100 ha e a beira das 
estradas; reavaliac;ao das indenizac;óes; indenizac;ao dos prejuf
zos advindos de tres anos sem plantar, para todos os colonos e 
moradores de Repartimento". Este documento também nao ob
teve resposta da ELETRONORTE. 
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A primeira manifestat;ao da ELETRONORTE dar-se-á ape
nas em outubro de 1981, quando, ainda insistindo no náo-reco
nhecimento dos camponeses e de suas reivindicat;oes, responde 
a urna carta de agosto do mesmo ano enviada pela Prelazia de 
Cametá ao seu presidente9• Nesta respota, contemplando os itens 
argüidos, tratará das indeniza~óes, ressaltando a inexistencia de 
título de dominio sobre as áreas ocupadas, bem como a "inex
pressividade" económica das benfeitorias implementadas; reafir
ma a inexistencia do programa de relocat;áo, esclarecendo que 
aquela empresa dispunha apenas de um programa experimental 
e emergencia! de oferta de casas (cf. ELETRONORTE 1981). 

Dois outros documentos foram enviados a ELETRONORTE 
ao final de 1981, pela PopulafáO de Repartimento e Adjaclncias, 
atingida pelo reservatório da UHT e pelos Vazanteiros de ltupiran
ga. No primeiro, estavam incluidos enquanto assinantes os po
voados de Repartimento, Breu Branco, Remansáo do Centro, 
Rocinha, Jatobal, Vicinal 161 e a Área da FUNAI (Reserva 
PucwuO. Neste documento denunciavam: a) o lapso de tempo 
entre o levantamento para indenizat;áo (1978) e a indefini~áo da 
relocat;áo (final de 1981); b) o estado precário de moradias e 
rot;as devido a suspensáo dos trabalhos de benfeitorias e/ ou de 
conservat;áo desde o levantamento realizado para indenizat;áo; 
c) comunicavam estranhar a redu~áo da área de inundat;áo, 
conforme constava em carta da ELETRONORTE enviada a alguns 
deles10. Simultaneamente, cobravam o "prometido publicamen
te", a reloca~áo para urna nova área. Os vazanteiros, por sua vez, 
diziam nao aceitar as indeniza~oes que haviam sido feítas porque 
náo contemplaram as especificidades da agricultura de vazante. 
Reivindicavam que fosse reconhecida esta situa~áo específica 
através de urna ''vistoria justa". 

Ao cabo de seis meses, nao tendo obtido nenhum pronun
ciamento da ELETRONORTE, foi lan~ado o Documento 11, tam
bém assinado pela Populafáo de Repartimento e Adjac2ndas, 
reiterando as reivindica~oes anteriores e cobrando o seu reco
nhecimento. Para refor~ar esta cobran~a, váo se utilizar do 6rgáo 
sindical, no caso, delegadas sindicais de Breu Branco e Reparti
mento, estas compondo urna espécie de oposi~áo sindical a 
Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tucuruí, até 
entáo silencioso. Nesta época, ap6s o Encontro Nacional de 
Barragens, onde o problema de Tucuruí foi levantado por repre
sentantes da Prelazia de Cametá, a CONTAG já havia enviado 
urna carta ao presidente da ELETRONORTE em dezembro de 
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1981, argüindo-o sobre as reivindieat;oes constantes dos prirnei~ 
ros documentos. Assumindo um comportamento que evoca a 
"magia" sugerida por BOURDIEU (1981) sobre a delega~áo e a 
representa~áo política, a ELETRONORTE, ao final do primeiro 
semestre de 1982, responde ao presidente da CONTAG, ainda 
que nos mesmos termos antes dirigidos a Prelazia de Cametá. 
Simultaneamente, um outro documento dos Relocados para a 
CoUlnia do Moju, antigos integrantes do Plano Integrado de 
Coloniza~áo Marabá, na Transamazonica denunciava as ''péssi
mas condi~oes" que enfrentavam na primeira área de reloca~áo, 
tomando claro para os camponeses ainda náo-relocados ade-. . ' ma1s, que srmplesmente a relocat;áo promovida de acordo com 
os interesses da empresa náo resolvería o processo de pauperi
za~á~ que já estava sendo vivenciado. Evidenciando, enfim, que . 
a annga promessa de promo~áo do desenvolvimento e de melho
res condi~oes de vida nao seria cumprida, mesmo coma reloca
~áo. 

O silencio e o desq1~0 da ELETRONORTE, aliados a urna 
c~nj~tura pré-el~itoral importante no País e acrescente orga
mza~ao dos pr6pnos camponeses, facultada por diversas assem
bléias, e pelo trabalho dos mediadores11

, parecem ter 
contribuido para a primeira grande concentra~áo dos expropria
dos: cerca de 400 camponeses (incluindo mulheres e crian~as) 
invadiram e acamparam no Escritório do Servi~o de Patrimonio 
Imobiliário de Tucuruí, durante quatro días - de 8 a 11 de 
setembro de 1982. A partir de entáo registra-se urna maior 
visibilidade dos efeitos da constru~áo da Usina Hidrelétrica de 
Tucwuí para a popula~áo camponesa, tanto a nível regional 
quanto nacional, e angariam-se apoios, especialmente dos can
didatos a govemador e a Assembléia Legislativa da oposi~áo, 
entao em campanha, que teriam grande influencia nas negocia
~oes futuras. 

As reivindica~oes até este momento permanecem enquanto 
reivindica~oes dos grupos específicos, apresentadas vía Comissáo 
representativa. Tal Comissao, reunindo um representante de 
cada urna das frat;oes que subscreviam os documentos supraci
ta~os, se autodenominava Comissáo Representativa dos Expro
pnados. Todos os seus integrantes identificavam-se como 
agricultores, a exce~áo do representante de Itupiranga, um 
comerciante. E, a partir desta primeira grande concentra~áo, 
embora durante as reunióes coma ELETRONORTE sejam apon
tadas demandas pertinentes a cada um dos grupos, enunciam-se 
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as bandeiras gerais - terra por terra, casa por casa, reavaliac;ao 
da indenizac;ao, recuperac;ao dos prejuízos. Bandeiras que, em 
prindpio, congregavam t~da a populac;ao campo~e~a d~ área. do 
reservatório, inclusive os Já relocados para a Coloma Río MoJU. 

O nao-curnprimento por parte da empresa dos acordos 
feítos durante as reunioes realizadas no período do primeiro 
acampamento motivou urna segunda concentrac;ao que, reunin
do cerca de dois mil camponeses, permaneceu instalada nova
mente em frente ao Servic;o de Patrimonio Imobiliário de 
Tucuruí, entre os días 15 e 20 de abril de 1983. Este Segundo 
Acampamento, cercado pela Policía Militar, reafirmava as reivin
dicac;oes anteriores e pareceu funcionar como urna demons
trac;ao de organizac;ao e de forc;a dos próprios camponeses. 
Algumas das reivindicac;oes comec;am a ser morosamente aten
didas e a ELETRONORTE comec;a a se dirigir em alguns docu
mentos a Comissao Representativa, praticamente 
reconhecendo-a como interlocutora dos expropriados. 

Em meados ·de 1983, os expropriados elegem os seus 
. candidatos as diretorias dos sindicatos dos trabalhadores rurais 
de Tucuruí e de Jacundá. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Tucuruí assurne a lideranc;a do movimento. A sua diretoria é 
composta de camponeses residentes ao longo da Rodovia Tran
sarnazonica e/ ou na Vila do Repartimento, sendo dois dos dire
tores, antigos representantes na Comissao Representativa; um, 
já relocado para o Loteamento Rio Moju, e seu representante, e 
o outro representante de Repartimento. Esta lideranc;a se efetiva 
nao só a partir do trabalho sindical "stricto sensu", que apenas 
se iniciava, mas pelo fato dos diretores do sindicato serem 
sirnultaneamente membros da Comissao Representativa; e tam
bém porque a própria empresa parece conferir certa atenc;ao a 
figura da representac;ao sindical, conforme já demonstrara ante
riormente. 

Em setembro de 1984, o enchimento do reservatório, antes 
de concluida a relocac;ao, motivou o planejamento de urna 
grande e última concentrac;ao, que deveria ser d~cisiva. As 
reivindicac;oes continuavam sendo as mesmas. Reahzou-se urn 
terceiro acampamento, a partir de outubro de 1984, desta feita 
na cidade de Tucuruí, evitando possíveis enfrentamentos com a 
Policía Militar. Permaneceram acampados, durante aproximada
mente 40 días, cerca de um mil e quinhentos camponeses, sob 
forte clima de tensao. Tal clima de tensao, provocado pelo 
enchimento do reservatório antes de concluido o processo de 
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relocac;ao e pela recusa da ELETRONORTE em receber a Co~is
sao dos Expropriados, seria agravado pela ameac;a dos indios 
Parakana em retomar parte de suas terras, a entao Gleba Para
kana - maior pólo de relocac;ao rural. A presenc;a do Presidente 
da República, prevista para a inaugurac;ao da usina, em 22 de 
novembro de 1984, fortalecía a disposic;ao de continuar exercen
do pressao e aguardar urna soluc;ao conjunta. A expectativa da 
populac;ao carnponesa éra de que somente o Presidente ~a 
República poderla determinar a resoluc;ao do problema; podena 
resolver a injustic;a das baixas indenizac;oes, reverter a _sua 
condic;ao de vítirnas do projeto de desenvolvimento e atenuar as 
precárias condic;oes de vida que se iniciava após o reassentamen
to. Esta expectativa, aliás, esteve objetivada em todos os docu
mentos produzidos pela populac;ao camponesa. 

Ern síntese, estas foram as grandes concentrac;oes dos 
camponeses e definitivas para o rumo que tomaram os aconteci
mentos. 

4) A MUDAN<;A NA POLÍTICA DE RELOCA<;ÁO 

Durante o 1 Seminário Nacional de História e Energía 
(ELETROPAULO 1988, p. 199-202), realizado em outubro de 
1986 em Sao Paulo, a ELETRONORTE apresentou o que chama 
de seu "sistema de atuac;ao em Tucuruí'', finalmente consolidado 
após ter adorado procedimentos diversos. Tal sistema de atuac;ao, 
entretanto, nao é senao urna outra leitura do atendirnento as 
reivindicac;oes dos camponeses, mencionadas ao longo <leste 
trabalho. A transcric;ao de urna longa parte <leste trecho de sua 
exposic;ao, a seguir, bem explicita a leitura da empresa e coi:-ro
bora no sentido de melhor esclarecer os pressupostos antenor
mente analisados. 

"( ... ) Para atender a essa populac;ao, que gira em tomo de 
5 mil familias, tivemos tratos urbanos e rurais. Para os urbanos, 
destinamos além da indenizac;ao, do reaproveitamento doma-

' 2 • terial e do transporte, urn lote de 360rn , com a respecnva casa 
e construimos equipamentos comunitários. ( ... ) No caso dos 
rurais fizemos topografías em loteamentos previamente escolhi
dos, e~ lotes de 50 ou 25 ha. Quando a pessoa tinha atividade 
típicamente urbana, acrescentado urn plus ao tratamento que 
vínhamos adotando ( ... ), destinamos a esta, além da casa, um 
lote rural de 25 ha. Todavia, quando rural, o lote era de 50 ha. 
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Além disso destinamos uma casa rural composta de urn kit de 
madeira ( ... ) e urna ajuda para a montagem da casa no valor de 
40 OTNs (. .. ). Há ainda o que chamamos de urna ajuda para broca 
e derruba ( ... ), também no valor de 40 OTNs ( ... ), tudo isso 
fazendo com que este individuo sofresse o menor impacto possí
vel com a perda de sua antiga habita~ao ( ... ); construímos as 
estradas vicinais, os postos de saúde, as escolas e os centros 
comunitários" (id., p. 200). 

Certamente, jamais seria <lito que mesmo estas conquistas 
foram efetivadas nurn processo desordenado (cf. Atas de reu
nioes), sendo em vao tentar encontrar urna ordem diversa das 
próprias marchas e contramarchas inerentes ao próprio embate 
político. Por outro lado, mesmo estas conquistas terminaram por 
ser impregnadas por um procedimento autoritário, os campone
ses muito pouco decidindo sobre as questoes mais elementares, 
tais como a escolha do lote, o tra~ado das vilas, a disposi~ao das 
ruas etc. 

Neste sentido, também, ao relativo sucesso prático da 
mobiliza~ao dos camponeses em Tucuruí, nao parece corres
ponder igual reconhecimento de suas iniciativas políticas. A 
omissáo destas iniciativas no discurso da empresa estatal, con
forme vimos - sendo revelador da nega~áo da participa~áo 
política camponesa, isto é, do seu nao-reconhecimento enquanto 
atora (cf. SIGAUD 1987) - em urna mobiliza~áo que, mediada 
por outros setores, pela conjuntura da sociedade civil e pela 
conjuntura do próprio movimento campones a nivel nacional (cf. 
MAGALHÁES [1988b]), limito u e mudou o curso do procedimen
to tra~ado pela empresa. Por outro lado, nao se pode deduzir 
"ipsis litteris", a partir desta mobiliza~áo específica e de outras 
mobiliza~oes camponesas em áreas de expropria~áo por motivos 
de constru~ao de hidrelétricas (GERMANI, o.e.; PANDOLFI, o.e.; 
SIGAUD, 1986) que a rela~ao expropria~ao e mobiliza~ao cam
ponesa é urna rela~ao direta. Se assim o fosse, a constru~áo de 
outras barragens ter-se-iam seguido iguais movimentos; o exem
plo Sobradinho, neste caso, podendo servir como ilustrativo 
contraponto (SIGAUD 1987). 

Toma-se importante considerar, portanto, as condi~oes 
objetivas e os atores sociais que as vivenciam. Desta perspectiva, 
THOMPSON (1971), discutindo a "visao espasmódica", o ''redu
cionismo económico" das análises sobre os chamados ''motins" 
na Inglaterra do século XVIII, chama a aten~áo para o simplismo 
das interpreta~oes que atribuem a causa das revoltas populares 
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simplesmente a miséria ou a priva~áo, e contrapoe a comple
xi.fica~áo dos "elementoss económicos", introduzindo a no~áo de 
legitimidade, de quebra de legitimidade (cf. THOMPSON 1976). 

No caso específico da mobiliza.~áo em Turucuf, o que 
pretendemos mostrar é que o processo de expropria~áo náo 
seguido de um programa de reloca~áo adequado parece ter sido 
visto sobretudo como urna "injusti~a" frente ao "direito" de morar 
e trabalhar em uma terra arduamente conquistada; e, como fruto 
do rompimento de urna ''promessa" de promo~áo do desenvolvi
mento e de melhores condi~oes de vida feíta pela empresa. Ao 
longo de todo o período de mobiliza~áo aquí considerado, cons
tata-se, quer através do conteúdo das reivindica~oes quer através 
das entrevistas com camponeses individuais, e como a expropria
~áo e a náo-reloca~áo colidem com expectativas e normas tradi
cionais relativas aos deveres sociais, especialmente do Govemo, 
para como campones que trabalha aterra na Amazonia. Cam
poneses que se fixaram após um longo e árduo trabalho de 
"desbravamento", muitos ~eles seguindo a trilha da propaganda 
oficial sobre a coloniza~ao; conforme vimos. 

Vale dizer que se o rompimento da legitimidade (TiiOMP
SON, o.e.) ou o rompimento das rela~oes de dependencia e de 
domina~áo (MOORE o.e.; WOLF 1973, 1979) vem sendo apon
tados, em um Ambito analítico mais amplo, como um dos ele
mentos fundamentais para a · ocorréncia de ''revoltas" e de 
''mobiliza~0es camponesas", o náo-cumprimento de promessas 
feítas aos camponeses, especialmente por órgáos ou empresas do 
Estado, tem sido recorrentemente referido na literatura produzi
da sobre os camponeses no Brasil, como fator desencadeante de, 
pelo menos, "recusa" e "indigna~áo". "Recusa" e "indigna~ao" 
advindas sobretudo do fato de que os camponeses acreditaram 
naquelas promessas. SANTOS (1985, p. 167-185), por exemplo, 
ao tratar sobre o "colono retomado" dos programas de coloniza
~áo na Amazonia, coloca como tres dos cinco !llomentos da 
trajetória social destes colonos: a cren~a nas promessas, a cons
tata~ao do seu nao-cumprimento e o posterior retomo. Mas, 
como adverte o autor, um retomo que será marcado pela denún
cia e pela "gesta~áo da recusa da política de coloniza~ao" (ídem, 
p. 185). 

GERMANI (1982), ao tratar sobre o que chama de primeiro 
período do conflito entre os "colonos expropriados" e a Itaipu 
Binacional, que compreende a fase do i.J:iício da obra . até as 
primeiras indeniza.~óes, mostra como inicialmente os colonos, 
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embora nao muito ''tranqüilos", "confiavam no Governo e nao 
acreditavam que o Governo nos desamparasse" (idem, p. 62). 
Com o início do processo indenizatório, inicia-se a apreensao em 
torno de urn possível engodo: de acordo com a autora, "o que 
mais esta va assustando os colonos era o pre~o of erecido pelas 
terras que, além de ser estabelecido unilateralmente, nao parecia 
para eles tao justo quanto havia falado ltaipuº (ídem, p. 65). 

No caso de Tucunú, conforme o que pudemos ver ao longo 
do ítem sobre a mobiliza~ao política dos camponeses, todas as 
chamadas "denúncias" e ''reivindica~oes" apontam, além de urn 
processo de pauperiza~ao generalizado (v. também CPI Intermi
nisterial) para o nao-curnprimento, pelo menos nos prazos pre
viamente estabelecidos, dos chamados "acordos" cristalizados 
em Atas de reunioes ou divulgados através de pronunciamentos 
feítos pela empresa aos próprios camponeses. É, pois, este fun
damento de injusti~a e de ilegitimidade que será trabalhado pelos 
mediadores e pelos representantes camponeses no sentido de 
torná-lo mais evidente e de apontar aquele processo expropria
tório específico nao como algo inexorável, mas como urna situa
~ao concreta, historicamente datada; logo, passível de ser 
revertida. Assim, os "exemplos" de outros processos em outras 
barragens constituíram-se em elementos fundamentais para a 
produ~ao do discurso de desnaturaliza~ao das condi~oes sociais 
vivenciadas (MOORE 1987). 

Este quadro, pois, de rompimento das expectativas em 
torno dos direitos e de relativiza~ao de situa~oes e processos 
sociais, facultada pelo trabalho dos mediadores e dos repre
sentantes camponeses, aliada a urna conjuntura política favorá
vel a nível nacional e a nível da própria conjuntura do movimento 
sindical, parece poder resumir algumas das condi~oes para o 
surgimento da situa~ao de inflexao em dire~ao a mobiliza~ao 
camponesa que se verificou em Tucuruí. 

NOTAS 

1. Sobre a criac;ao da ELETRONORTRE e a construc;ao da Usina Hidrelé
nica de Tucuruf, veja MAGALHÁES, S.B. (1988a). 

2. Sobre o processo de "transferencia" do Povo Indígena Parakami, vela 
MAGAUIÁES, A.C. (1981, 1982, 1984). 

3. Em MAGAUIÁES (1988a) sáo descritas detalhadamente as provid~ncias 
tomadas pela ELETRONORTE em relac;ao a populac;ao camponesa. 
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4. De acordo coma Lei 6.383/76, a discriminac;ao de terras tem por objetivo 
promover o levantamento das ocupac;óes execcidas por particulares em terras 
devolucas, quer sejam do Estado, da Uniáo ou do Munidpio. A Comissáo de 
Discriminac;ao de Terras é legalmente assegurado o poder de determinar as terras 
já ocupadas por particu.lares, bem como a sua situac;áo jurídica, superficie e 
limites. No caso específico do Conv~io assinado entre o INCRA e a ELETRONOR
TE (Porraria n. 560 de 19/6/ 1978), as terras devolucas seriam arrecadadas em 
nome da Uniáo e posteriormente transferidas para a ELETRONORTE, com base 
no Decreto Federal que declarou de utilidade pública as áreas de terras necessárias 
a construc;áo da Usina Hidrelénica de Tucuruf, incluindo reservatório, canteiro 
de obras e vitas residenciais (cf. ELETRONORTE ~d). 

S. Até os anos 30 predominava na regiáo o sislema de castanhais "livres". 
A partir do Estado Novo, com o Decreto-lei n. 3.143 de 1938, foi regulamentado 
o Arrendamento de Terras para Explorac;áo de Produtos Nativos, introduzindo-se 
a separac;áo entre os castanhais do munidpio ("livres") e os castanhais arrendados. 
Tal Lei somente seria alterada nos anos -SO, com a Lei n. 913, de 1954, que 
praticamente introduziu a possibilidade de "aforamento perpétuo", ao aumentar 
as facilidades de renovac;áo do contrato de arrendamento (VEUiO 1981, p. 58s). 
Neste sistema de arrendamento, a posic;áo da chefia política e de grande producor 
se interseccionam e a pressáo económica constitui-se em um dos meios fartamente 
utilizados para a manutenc;áo da chefia política, estando as concessóes de terras 
aos pequenos arrendatários, aos pequenos produtores e aos posseiros diretamente 
"vinculadas a "lealdade eleitoral7 ~o grande produtor ou ªº chefe político (LARAIA 
& MATTA, 1979, p. 93-96). . 

6. O cultivo de culturas temporáriasfoi, inclusive, particularmente incen
tivado pelo INCRA nos projetos de colonizac;áo ( cf. IANNI l 979a). 

7. "Espontaneo" aquí está sendo utilizado no sentido de oposic;ao a coloni
zac;áo oficial "dirigida" que se inicia nos anos 70. A historiografia geralmente 
aponta como um dos fatores de inibic;áo da expansáo deste campesinato até os 
anos SO a forte presenc;a de fndios nesta área. Veja PATERNOSTRO (1945). Veja 
também LARAIA & MATTA (o.e.). 

8. A desconsiderac;áo desta forma particular de ocupac;áo, que parece ser 
característica da Amazónia (cf. WAGLEY 1977), fez com que a ELETRONORTE 
considerasse todos os moradores das vilas como "urbanos", como exercendo 
ocupac;óes urbanas. Sobre estes camponeses a ELETRONORTE (~d) assim se 
referiu: "(para] determinados segmentos das populac;óes urbanas de Repartimen
to e Breu Branco, [planejou-se] urna forma de ocupac;áo nova, a través do trabalho 
da terra, com a finalidade de minimizar os efeitos da mudanc;a de hábitos 
tradicionais de vida, em func;áo de urna relocac;ao puramente urbana". 

9. Cf. BOURDIEU (o.e.): "os dominantes existem sempre, enquanto que os 
dominados náo existem senáo se eles se mobilizam ou se dotam de instrumentos 
de representac;áo" (traduc;ao livre). 

10. Até 1982, de acordo com o Decreto 78.659/76, estava prevista a 
desapropriac;áo de 8.184 km2

, em decorrencia de urna superestimac;áo dos nfveis 
máximos do lago. Constatada a superestimac;áo, esta superficie foi reduzida. Veja 
MOUGEOT (o.e.). 

11. Sobre a construc;áo política desta mobilizac;áo, enfatizando o papel dos 
mediadores, dos represenl2ntes camponeses e da construc;áo da identidade de 
expropriado, veja MAGALHÁES (1988b). 
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INTRODU<;ÁO 

A LUTA SINDICAL 
EM RESPOSTA As 
AGRESSÓES DOS 
GRANDES 
PROJETOS 

Jean Hébette 

o presente trabalho atende a preocupa~áo de entender a 
dinAmica do campo numa regiáo de novos assentamentos huma
nos - geralmente chamada ''fronteira"; e visa compreender os 
comportamentos coletivos de urna categoria social - aquí cha
mada camponesa - no contexto desse processo de remanejamen
to social do espa~o. 

Nao se constitui em estudo específico do sindicalismo num 
dos movimentos sociais em si; estes sao considerados como 
elementos ou aspectos de urna totalidade que é objeto de análise. 
Nesse sentido, vem agregar-se a outros estudos meus sobre 
ocupa~ao, coloniza~áo, conflitos fundiários anteriormente reali
zados no !mbito da microrregiáo de Marabá, no Estado do Pará, 
na Amazonia oriental brasileira (ver bibliografia). 

Na origem e na base desta análise há um conjunto de 
reflex0es sobre urna série de aproxima~oes teóricas e, em muitos 
casos, de simples cliches, através dos quais se busca desvendar 
a importAncia e o significado dos processos que ali estáo se 
desenvolvendo. Refiro-me a expressoes ou' categorias tais como 
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"Ocupa~ao do vazio demográfico", "valoriza~ao da Amazonia", 
"expansao do capitalismo", "colonialismo interno", "fronteira 
agrícola", e urna outra, mais nova, ''Urbaniza~ao da fronteira". 
Tanto mais se avan~a na compreensao da realidade, e tanto mais 
se percebe como essas aproxima~óes teóricas sao incapazes de 
dar conta da complexidade e da especificidade desses processos. 
Daí a necessidade de novas pesquisas. 

Para situar o estudo, o mais evocativo é dizer que a micror
regiao de Marabá é localizada no centro da área do Projeto 
Grande Carajás (PGC) e na área de influencia do Bico de Papa
gaio. Do ponto de vista socioeconomico, trata-se de urna área 
recentemente incorporada de maneira integral e irrestrita ao 
mercado nacional de terra, mao-de-obra, capitais, bens e servi
~os. O que comumente se chama, embora com urna conota~ao 
ideológica acentuada, a ''fronteira nacional". 

Desde o fim dos anos 50, com a abertura da Rodovia 
Belém-Brasfiia e, em 1970, da Transamazonica, dirigiram-se para 
essa regiao fluxos intensos de migrantes, na sua maioria lavra
dores expulsos dos mais diversos Estados do país. Acompa
nhando esse movimento e, em alguns casos, antecedendo-o, 
operou-se um grande movimento de especula~ao fundiária que 
retalhou toda a regiao em imensos latifúndios de dezenas e até 
centenas de milhares de hectares. Esse duplo movimento repre
senta a primeira fase - o primeiro momento - da incorpora~ao a 
din!mica do mercado nacional: a do mercado de terras. No 
decorrer dos anos 70 e início dos anos 80, foram implantados os 
grandes projetos estatais apoiados em capitais estrangeiros: a 
mina de ferro da Serra do Carajás, as minas de manganes, ouro, 
bauxita, a represa hidrelétrica de Tucuruí, e as grandes indústrias 
de aluminio, Albrás-Alunorte em Barcarena, no Pará, a Alumar 
em Sao Luís, no Maranhao. É a segunda fase da incorpora~ao ao 
mercado nacional: a do mercado de insumos básicos e de mao
de-obra volante (peóes). Ensaia-se, em seguida, uma tentativa de 
rechear essa infra-estrutura gigantes.ca e ociosa com projetos 
industriais e. agrícolas do setor privado: usinas de ferro-gusa e 
ferroligas e plantations. É o terceiro momento de incorpora~ao 
ao sistema nacional de processamento primário de matérias-pri
mas e de fixa~ao de um proletariado industrial e agrícola em 
justaposi~ao ao campesinato. 

A categoría social que é objeto desse estudo constituí-se 
essencialmente pela base populacional do primeiro movimento 
acima referido: os lavradores migrantes. Sao colonos da época 
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da coloniza~ao na Transamazonica, posseiros instalados por 
iniciativa própria nas terras devolutas, e sem-terra-em-busca-de
chao. Esses últimos sao assim denominados para distinguí-los 
dos sem-terra institucionalizados, desmobilizados ou resignados. 
Um tra~o comum aproxima esses tres grupos de trabalhadores, 
distintos pela rela~ao com a terra (propriedade, posse ou simples 
pretensao). O que os une, naquela regiao, é a luta pela terra, pelo 
direito a terra: pela terra própria sempre amea~da, pela terra 
conquistada mas contestada, pela terra a conquistar. Sao cam
poneses decididamente apegados ao lote no qual, muitas vezes, 
nao tiveram tempo de criar raízes - motivo pelo qual os mais 
recém-chegados facilmente se mudam de um lote para outro. 

No caso concreto da microrregiao de Marabá, esa luta 
tem-se dirigido contra as múltipl~ manifesta~óes da política 
governamental e as agressóes dos "grandes projetos" na Amazo
nia: projetos agropecuários, minerais, energéticos, metalúrgicos. 

"A práxis da luta educa, desenvolve a consciencia social 
( ... ); através e por causa das lutas, os trabalhadores se constituem 
enquanto sujeitos coletivos, enquanto atores políticos" 
(GRZYBOWSKI 1987). O objetivo específico desse texto é anali
sar como e em que medida o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
tem contribuido para o avan~o da luta dos camponeses em 
resposta as agressóes dos grandes projetos. Em particular, como 
o Sindicato tem contribuido ao "aprendizado prático de como se 
unir, organizai-, participar, negociar e lutar" e a "elabora~ao da 
identidade social", da "consciencia de seus interesses, direitos e 
reivindica~óes" (ib.). 

Esse estudo apóia-se numa certa convivencia de oito anos 
com camponeses da regiao estudada, nas observa~óes feítas na 
ocasiao de pesquisas anteriores, nas sessóes de estudo e discus
sao que mantenho com lideran~as populares do campo, várias 
vezes por ano, desde 1983, e no e:xame de diversos documentos 
da Comissao Pastoral da Terra e dos sindicatos. 

AS FRENTES DE CONFIJTOS PELA TERRA 

Relembremos, rapidamente e em grandes linhas, as lutas 
camponesas da regiao de Marabá. Distinguirei, para isso, tr~s 
áreas de conflitos, que se diferenciam pelas características natu
rais e institucionais e pelos protagonis~. 
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Urna primeira área constituida pelo espa~o compreendido 
entre a Rodovia Belém-Brasilia e o Río Tocantins ao Norte de . . 
Imperatnz e Marabá. Ela é cortada por duas estradas aberras pelo 
Estado do Pará, a PA-70 (boje BR-222), no sentido Leste-Oeste, 
e a PA-150, no sentido Norte-Sul. Essa área, até 1960, ainda 
totalm~nte em poder de alguns pequenos grupos indígenas, foi, 
a parnr dessa época, progressivamente ocupada por algurnas 
grandes propriedades (de até 250.000 ha) e lotes camponeses 
(de 50 a 200 ha), que acuaram os indios Gaviáo numa reserva 
de alguns 60.000 ha. As lutas colocaram em confronto essencial
mente posseiros ou pequenos proprietários e grileiros assistidos 
por )agun~o~ ~BETffi et alii 1983); o inimigo era perfeitamen
te visível; grileiros e Jagun~os andavam abe~amente nas ruas das 
cidades. O co~onto envolv~u : interven~áo da política, sempre 
a favor dos grileiros, e a med1a~ao do Grupo Executivo das Terras 
do Araguaia-Tocantins (GETAT), em geral também no mesmo 
sentido. Ele foi particularmente duro na PA-150, em virtude da 
qualidade da resistencia dos camponeses. Estendeu-se de 1976 
até aproximadamente 1984, quando morreram ou foram feridos 
vários líderes camponeses; entretanto, há menos de urn ano 
foram morros ainda em conflitos de terra dois trabalhadores ~ 
urna crian~a. 

Urna segunda área é constituida pelo chamado "Polígono 
dos castanhais". Trata-se de urna vasta área calculada entre 800 
900 e 1.700.000 ha, dependendo das fontes, e assim denominad~ 
pelos exploradores da castanha-do pará no intuito de apresenta
rem como homogenea essa extensáo de terra e legitimar suas 
pretensoes de propriedade global e exclusiva dessa área (EMMl
ACEVEDO MARIN-BENTES 1986). Os castanhais - matas natu
rais apresentando ocorrencia de castanheiros - foram aforados 
ou arrendados a comerciantes pelo Estado, entre 1920 e 1960. 
Esse domínio, interpretado pelos beneficiários como direito de 
propriedade, deu origem a urna oligarquía local, hoje muito 
contestada e políticamente enfraquecida (EMMI 1988). Antigos 
empregados (castanheiros) emigrantes ocuparam, nos últimos 
anos, extensas áreas desses castanhais, principalmente áreas de 
"sobras". Verificamos 43 áreas de ocupa~áo sornando mais de 
200:000 ha e represent~do ~ais de 2.200 familias. O inimigo 
aqu1 também ~ra conhec1do, visível - mas, ao contrário daqueles 
da área antenor, era organizado e bastante solidário; em parte 
constituido por clás familiares. A firmeza dos ocupantes contra 
a pressáo e a violencia dos pretensos donos obrigou o Estado a 
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ceder-lhe recentemente várias áreas, nurn total de 229.000 ha 
(Silva 1988; MIRAD 1988). 

A terceira é a área atingida pela represa da Hidrelétrica de 
Tucuruf, a segunda maior do país, que alagou 240.000 ha de 
mata virgem e d~ terra cul~vada, inclusive l.otes de coloniza~áo 
da Transamazamca. O proJeto amea~ava diretameme diversos 
grupos indígenas e urna popula~áo de 400 familias camponesas, 
formada por moradores instalados na regiáo antes dos grandes 
fluxos migrat6rios - muitos deles inclusive nascidos na pr6pria 
re&!_áo - e colonos recém-chegados (MOUGEOT 1986; MAGA
LHAES 1988). Os habitantes custaram a reagir contra a amea~a 
de expulsáo, que, no inicio, parecía distante - as obras prepara
t6rias come~aram em 1976, e o lago foi apenas formado em 1985. 
Mais distante ainda era o agressor - a ELETRONORTE, urna 
grande e poderosa empresa estatal, muito burocraticamente 
organizada. A amea~a era pouco tangível, diluida; manifestava
se pela visita de engenheiros do último escaláo e de assistentes 
sociais, que vinham avaliar os custos de indeniza~áo. Essa demo
ra na percep~áo da importancia da amea~a dificultou bastante a 
luta; esta porém chegou a mobilizar urn forte contingente da 
popula~áo amea~ada (RELATÓRIO 1983; MAGALHÁES 1988). 

A LUTA SINDICAL 

1) Retrospectiva do sindicalismo rural no Pará 

A hist6ria do sindicalismo rural e, de urna maneira mais 
geral, da organiza~áo dos trabalhadores do campo no Pará, é 
bastante recente. Até os anos 70, a influencia sindical, estimula
da pelo Estatuto do Trabalhador Rural (1963), se concentrou no 
Nordeste do Estado, nos municipios do litoral (microrregioes do 
Salgad~ e Bragantina) onde nao alcan~ou grande dinamismo, ao 
contrário do que parece ter acontecido no Estado vizinho do 
~ar~ao (~DA 1981). Como em outras regióes do país, 
tinha sido cnada no Pará, em 1956, urna sec~áo estadual da 
Uniáo dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas (ULTAB) 
(GUERRA 1988). Mas essa organiza~ao híbrida que reunía mé
dios fazendeiros, pequenos proprietários e alguns trabalhadores 
sem terra, nao penetrou muito nas massas camponesas, mais 
preocupadas que eram suas lideran~as em promover grandes 
manifesta~óes e "ganhar espa~o" no topo do poder do que 
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organizar os pequenos produtores nas suas bases (MARTINS 
1981). Nos primeiros anos de 60, observa-se na regiáo braganti
na paraense urna tentativa de penetra~áo cultural e social no 
meio campones, através de Movimento de Educa~áo de Báse 
(MEB), criado pela hierarquia da Igreja católica em convenio com 
o Estado brasileiro. O movimento refletia a influencia do sindi
calismo católico surgido no Nordeste do Brasil, numa perspectiva 
assistencialista, socialmente reformista e visceralmente antico
mwiista) (FÜCHINER 1980, p. 135-138). Entretanto, uma certa 
orienta~áo marxista e revolucionária tinha ganho, dentro do 
movimento, alguns elementos mais próximos da linha de a~áo 
das Ligas camponesas. Os desdobramentos do Golpe Militar de 
1964 e a ferina repressáo que lhe seguiu nos anos imediatamente 
posteriores vieram interromper a penetra~áo dessa tendencia, 
devolver o MEB a seus principios originais e o sindicalismo as 
suas fun~óes e práticas ambiguas herdadas do getulismo (RO
I;)RI GUES 1981; FÜCHINER 1980). 

Na microrregiáo de Marabá, o sindicalismo rural se desen
volveu no bojo dos grandes fluxos migratórios dos anos 70, 
principalmente nas áreas de coloniza~áo oficial e soba orienta
~áo e controle do INCRA Nada, portanto, de particularmente 
progressistal 

Poi com a inaugura~áo da chamada fase de abertura e 
contemporaneamente a retomada do movimento sindical urba
no, em fins dos anos 70, que o sindicalismo rural se expandiu e 
consolidou no Pará. Era a época em que despontava em diversas 
áreas do Estado urna resistencia coletiva dos camponeses a 
pressáo do latifúndio, a violencia da grilagem e a marginaliza~áo 
pelo Estado (HÉBETfE et alii 1983). 

Como muito oportunamente lembra ABRAMOVAY (1982) 
essas lutas náo foram nem promovidas, nem inicialmente orga
nizadas pelos sindicatos. A estrutw:a rígida do sindicalismo, seu 
atrelamento ao Estado, sua prática assistencialista de maneira 
alguma lhe permitiam exercer esse papel. O dinamismo das lutas 
náo veio, pois, dos sindicatos, mas, ao contrário, o dinamismo do 
sindicalismo paraense veio das lutas e das regióes ·onde se 
travaram as lutas. Essas regióes foram: Santarém, o Baixo-Tocan
tins, o Sul do Pará. 

As lutas pela terra e em def esa da terra for~aram os 
camponeses a se organizarem para juntar for~as, refletir em cima 
das experiencias, pensar estratégias. A defesa individual tinha 
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levado a muitos fracassos e a mories desnecessárias (COLARES 
1988). Na falta de urna organizac;áo profissional aberta, as 
entidades de apoio limitaram-se a Igreja - principalmente, no 
caso, a Igreja católica -, aos partidos de esquerda, na época 
clandestinos, e a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos 
Humanos (SPDDH). · 

A análise da participa~áo da lgreja católica na cons
cientiza~áo, mobilizac;áo e orienta~áo do campesinato no Brasil 
e na Amazonia em particular, é bastante delicada. A importancia 
desse papel tem sido obviamente exagerada, por motivos estra
tégicos, pelos militares inquietos com a Teología da Libertac;áo 
e os propósitos das Assembléias de Medellín e de Puebla. Tem 
sido enfatizada também pelos teólogos e pela pastoral popular. 
O próprio sensacionalismo da impressa, principalmente interna
cional, tem contribuido para atribuir de maneira privilegiada a 
ac;áo pastoral o aprendizado que se originava, na verdade, nas 
próprias lutas. 

É inegável, entretanto, que, nos casos principalmente de 
Santarém e Sul do Pará, a atividade pastoral contribuiu conside
ravelmente para o fortalecimento e a expansáo do movimento de 
resistencia iniciado nas lutas individuais ou localizadas. A pró
pria fragilidade da estrutura hierárquica da lgreja amazonica, 
carente de clero e de verdadeiras lideran~as, oferecia espa~o para 
religiosos progressistas formados em ambientes mais abertos e 
levados pelos ventos do Concilio Vaticano 11. A escassez de 
sacerdotes, por sua vez, contribuiu para estimular a participac;áo 
dos leigos na pastoral em consonancia com as recomenda~óes do 
Concilio. 

Essa orientac;áo nova da Igreja beneficiou aos partidos de 
esquerda que puderam encontrar na pastoral um espa~o para 
desenvolver suas atividades. Foi o caso, notadamente, no Sul do 
Pará, do Partido Comunista do Brasil (PC do B) e do Movimento 
Revolucionário Oito de Outubro (MR 8). Arepressáo a qual eram 
igualmente submetidos o clero progressita e os partidos clandes
tinos promovía um clima de entendimento e de certa colabora
c;áo, meici desconfiada e vigilante, entre uns e outros. Outro 
espa~o de colaborac;áo lhes era oferecido por entidades democrá
ticas, tais como a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos 
Humanos acima referida. Muitas das ac;óes coletivas promovidas 
por essas entidades no meio rural em apoio a luta dos campone
ses se articularam em tomo da Comissao Pastoral da Terra (CPT), 
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regional do Pará, que tinha sei;oes particularmente dinAmicas em 
Conceii;áo do Araguaia e Marabá. 

É claro que a atuai;áo dos grupos políticos de esquerda náo 
se limitava as ai;oes articuladas em tomo da CPT ou da SPDDH. 
Eles desenvolviam seus programas próprios e exerciam suas 
ai;oes específicas. Basta relembrar a guerrilha do Araguaia man
tida pelo PC do B entre 1969 e 1974 (POMAR 1980). As ativida
des de militantes como os advogados Gabriel Pimenta e Paulo 
Fontenelle, ambos vítimas do latifúndio, extrapolavam clara
mente o espai;o pastoral. Entretanto, a clandestinidade relativa 
a que foram obrigados até 1985 deixou pouco aparente seu 
verdadeiro trabalho que merecería urn estudo específico. 

Embora inspirada em convici;oes diferentes, apoiada em 
programas específicos e desenvolvida segundo práticas diversas, 
muitas vezes conflitantes, foi durante muitos anos essa atividade 
conjunta e complexa dos agentes pastorais, dos militantes polí
ticos de esquerda e dos membros de associai;oes democráticas 
que deram apoio as lutas camponesas. Sem essa mediai;áo, muito 
dificilmente estas teriam conseguido o grau de organizai;áo, de 
articulai;áo e de expansáo que conheceram. Igualmente, reuniOes 
freqüentes, atos políticos e outras manif estai;oes promovidas por 
essas entidades; panfletos distribuidos, jomais e boletins edita
dos por elas, tem dado ao movimento urna contribui~ao decisiva. 
A referencia a colaborai;áo náo pode, evidentemente, esconder 
as tensoes existentes entre as entidades, a competi~áo pela 
dire~áo do movimento e a busca de hegemonía. Esses elementos 
contribufram inclusive para abrir urn caminho novo para o 
Sindicato. 

Na busca de solidariedade e de eficácia, e na falta de urn 
sindicalismo combativo, os camponeses comprometidos com a 
luta criaram diversas associai;oes, como a Associa~áo de Defesa 
dos Trabalhadores Unidos de Nova Jacundá ou as Associa~óes 
de moradores do municipio de Sáo Joáo do Araguaia. Suas 
liderani;as e a maioria de seus s6cios vinham das Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs), onde, em muitos casos, tinham desper
tado para a critica social e política e desenvolvido um espirito de 
luta. As Comunidades de Base, porém, por suas próprias carac
terísticas, nao atendiam mais as necessidades novas da luta, que 
exigía práticas específicas. Nem todos os membros das CEBs, 
aliás, compartilhavam da mesma disposi~áo de enfrentamento, 
e nem todos gozavam da total confiani;a dos irmaos. Por sua vez, 
os partidos políticos, clandestinos e desprovidos de militantes 
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trabalhadores, tinham urna penetra~áo extremamente reduzida 
e superficial na populai;áo camponesa; náo apresentavam condi
~oes de arregimentar sob sua bandeira os protagonistas da 
resistencia a agressáo grileira. Em graus bastante diversificados, 
padres e religiosas continuaram a exercer sua influencia nas 
associai;oes, chegando, em certos casos, a assumir a direi;ao das 
a~oes concretas e a ori~ntar a escolha dos dirigentes. 

Na medida em que as associa~oes, sempre apoiadas nas 
Comunidades de Base, se fortaleciam, apareceu a possibilidade 
ou de criar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais ou de tirar das 
maos das diretorias pelegas ou acomodadas a sua dire~ao. A 
estratégia adotada foi de se utilizar do contato e do enraizamento 
das Comunidades na populai;áo · rural para exigir e multiplicar 
delegadas sindicais - urn elo de proximidade e de comunica~áo 
com os sócios da base que o sindicalismo pelego, cupulista e 
assistencialista, negligenciava. Paradoxalmente, a funi;ao assis
tencialista do Sindicato contribuiu como atrativo para a incor-

. porai;ao de sócios as del~gacias (CARVALHO 1988). 

Em fins de 1986, esse ''novo" sindicalismo rural tinha-se 
expandido em escala suficiente, notadamente nas tres áreas 
acima referidas, para garantir sua vitória na luta pela direi;áo da 
Federa~áo dos Trabalhadores na Agricultura (FETAGRI) do Pará. 
Embora com pequena margem de votos, derrotou o candidato 
que tinha permanecido no poder durante quatorze anos e pos
sufa, portanto, recursos e apoio de peso para sustentar sua 
campanha. 

2) Significado e alcance da luta sindical 

O que significa a entrada no Sindicato para os combatentes 
da terra, e quais sao, para o movimento, as suas conseqüencias? 

Inicialmente é preciso resgatar o fato de que nao foi o 
sindicalismo que gerou os combatentes da terra. Poucos entre 
eles tiveram urna experiencia sindical anterior a sua vinda no 
Pará. Poi o conflito de interesses entre "classes" ou entre campo
neses e Estado que suscitou, no Sul do Pará, um sindicalismo 
combativo e provocou a mudani;a na dire~ao da Federai;ao a nivel 
estadual (CARVALHO 1988). 

Os conflitos todos surgiram em tomo da terra: de sua 
conquista, de sua posse, da fixai;ao e permanencia nela, contra 
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a pressio do latifúndio ou em. resistencia a companhia estatal 
ELETRONORTE, responsável pela Hidrelétrica de Tucuruí. Esse 
fato, da maior i.mportAncia, justifica uma indaga~áo: náo tende
rla o dinamismo sindical a se arrefecer na medida em que o 
problema da terra tenda a ser resolvido para uma parcela impor
tante dos camponeses? Essa é obviamente a expectativa do 
Ministério da Reforma Agrária (MIRAD), quando o Ministro, ao 
"entregar" oficialmente aos posseiros terras há tempo por eles 
ocupadas, recomenda-lhes se precaverem., no futuro, dos elemen
tos subversivos, sem.pre prestes a "meter minhoca na cabe~a de 
voces", mas que, ''na hora do pau cantar ... náo ficam a frente 
para morrer, para se sacrificar" (Diário do Pard). Embora essa 
hip6tese de esmorecimento seja plausível, alguns indicios suge
ririam que náo é inelutável. 

Fo~oso é reconhecer que na sua estrutura, historicamente 
condicionada, o sindicalismo brasileiro apresenta sérias dificul
dades para absorver e estimular o potencial de luta de um 
campesinato formado, em. parte notável, por posseiros e sem-ter
ra-em-busca-de-cháo. Na incapacidade de encontrar ou forjar 
urna organiza~áo a altura de suas necessidades e com ideologia 
adequada a seus objetivos, na microrregiáo de Marabá, o movi
mento campones encontrou no sindicato o apoio que lhe era 
indispensável. Mas, ao mesmo tempo, ele difícilmente escapa a 
um certo enquadramento, as normas e ao controle de uma 
estrutura elaborada para outros fins. 

O movimento precisava, sem dúvida, de uma organiza~áo 
que lhe garantisse seguran~a nas suas opera~<>es, lhe facilitasse 
a sua amplia~áo e sua expansáo a toda a regiáo. O sindicato 
atendeu em boa parte a essas necessidades, mais em certos 
municipios, menos em outros. Bem ou mal, gra~as a solidarieda
de entre os sindicatos da microrregiáo e a colabora~áo com a 
CPT, urna certa seguran~a foi assegurada ao movimento. O 
sindicato denunciou o espontaneísmo e o aventureirismo de 
certas a~Oes e relem.bra enfaticamente até hoje o fracasso de 
cenas tentativas mal organizadas de ocupa~áo, nas quais os 
posseiros tiveram que se retirar ou foram simplesmente massa
crados, como na chacina do Castanhal Ubá, que fez sete vítimas 
(CUNHA 1988). 

O sindicato deu uma dimensáo municipal e mesmo regional 
a acontecimentos muito localizados, tais como ocupa~áo de 
castanhais por posseiros, resistencia a despejos pela polícia; 
difundiu nas delegacias, nos povoados, a experiencia das ocupa-
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~óes, os esquemas de defesa; distiibuiu suas instru~oes como~ 
por exemplo, na campanha pela entrega de armas a polícia. O 
sindicato admoestou os ocupantes de terra que, aproveitando-se 
da luta dos companheiros, adquiriam lotes e os revendiam; 
promoveu a elabora~áo e ado~áo de normas que garantissem a 
preserva~áo das conquistas, como a perda de direito de quem 
vendesse seu lote (COLARES 1988). 

O sindicato ofereceu aos posseiros seus quadros de dire~áo, 
criando delegadas nas áreas de ocupa~áo. A investidura em 
cargos de delegado, tesoureiro ou secretário de delegada, forta
leceu a autoridade das lideran~as, dando-lhes condi~óes de 
arbitrar conflitos e refor~ar a unidade do movimento. Geral
mente, pois, apenas urna minoria dos ocupantes de terra tinha 
participado ativamente de todo o pr~cesso e reconhecia incondi
cionalmente as lideran~as. A pr6pria autoridade de presidente, 
que transcendía cada área particular de conflito e sua organiza
~áo local, lhe permitía intervir em circunstancias onde a lideran
~ª local nao obtinha sucesso. 

Como representante oficial da classe trabalhadora rural, a 
dire~áo do sindicato intermediou a libera~áo dos presos, facilitou 
o contato entre estes e seus familiares; acompanhava nas convo
ca~óes a polfcia ou nas audiencias na justi~a. O sindicato mobi
lizava centenas de s6cios para manifestar nas portas das 
prefeituras, delegadas de polícia ou tribunais; organizava acam
pamento de vários dias ou até semanas junto a ELETRONORTE 
em Tucuruí (MAGALHÁES 1988) ou nas próprias instala~oes do 
GETAT em Marabá (SILVA 1988). 

Na experiencia rural da microrregiao de Marabá, verifica-se 
o que RODRIGUES (1974, p. 144) afirma a respeito dos sindica
tos urbanos, ou seja, que o contexto brasileiro ''transforma o 
Govemo no principal interlocutor dos sindicatos". lsso se verifica 
tanto na luta contra o latifúndio e a grilagem - cuja solu~áo 
dependia em boa parte do Instituto de Coloniza~áo e Reforma 
Agrária CTNCRA) ou do Grupo Execulivo de Terras do Araguaia
Tocantins (GETAT) - quanto na luta contra a expulsáo da área 
da barragem de Tucuruí. 

Num plano mais geral, o Estado sempre se constituiu nesses 
conflitos como o representante e o defensor do instituto da 
propriedade privada, e, nessa qualidade, pretendia arbitrar nessa 
perspectiva os conflitos gerados em tomo da posse da terra. Esse 
mesmo contexto fazia do sindicato, por re'ciprocidade, u:m indis-
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pensável interlocutor do Estado. Por urn lado, a for~a dos traba
lhadores rurais já tinha se tomado suficiente para constituir o 
sindicato como seu representante legítimo e interlocutor obriga
tório, mas por outro lado nao tinha conquistado bastante peso 
para tomá-lo interlocutor decisório, ao contrário da organiza~ao 
latifundiária. Essa situat;ao foi e está sendo aproveitada pelo 
Estado para legitimar sua arbitragem sem garantir o resultado 
político almejado pela organizat;ao sindical, que, assim, encon
tra-se nurna posi~ao ambigua e inc6moda. Isto ficou patente na 
condu~ao da política do Ministério da Reforma Agrária (MIRAD). 
A cria~ao desse Ministério, como ficou cada vez mais evidente, 
nao era fruto do movimento pela Reforma Agrária; bem ao 
contrário, correspondía a urna estratégia de defesa contra a 
expansao desse movimento, urna forma de desvirtuar-lhe e esva
ziar as lutas pela terra. Nesse sentido, a abertura inicial do 
MIRAD aos posseiros, sem-terra e sindicatos transformou-se, 
após alguns tempos, em estratégias de coopta~ao. As lideran~as 
sindicais tiveram· que inventar urna contra-estratégia, muito 
difícil e desgastante, de enfrentamento/ entendimento, bem ilus
trada pelo processo de solu~ao do conflito da reserva indígena 
Mae Maria, no municipio de Sao Joao do Araguaia (SILVA 1988; 
FERRAZ 1988). Durante meses, o GETAT utilizou o sindicato e 
a CPT contra os fndios que defendiam sua área - tao reduzida e 
ainda desfigurada pela interferencia da ELETRONORTE e da Vale 
do Rio Doce - contra o assentamento de lavradores indevidamen
te instalados pelo GETAT. O sindicato reviu sua posi~ao, e entao 
foi estabelecida a alian~a dos fndios e dos camponeses. 

As lideran~as sindicais tiveram que demonstrar urna extra
ordinária capacidade de estratégia e toda sua aptidao de articu
la~ao entre os camponeses acampados e as autoridades do 
MIRAD e da Vale do Rio Doce, evitando posturas radicais, sem 
enfraquecer a combatividade dos acampados. 

A mesma estratégia de enfrentamento/ entendimento foi 
usada na tentativa de regulariza~ao de posses nos castanhais, 
como cerro desgaste para as lideran~as sindicais. Vários casta
nhais de propriedade do Estado, nas maos de foreiros, mas 
ocupados por posseiros, tinham sido incluidos no programa de 
Reforma Agrária e destinados a desapropria~ao. O ministro 
converteu a desapropria~ao em compra, aos foreiros, pelo MI
RAD, da terrado próprio Estado. As lideran~as sindicais viram-se, 
de repente, associadas - sem poderem perceber - a urna nego
ciata (EMMI et alii 1987) . 

210 

Nesse sentido, a representatividade institucional do sindi
cato, que nao lhe vem da luta - ainda relativamente fraca - dos 
camponeses, mas lhe foi outorgada pelo Estado, envolve riscos 
políticos. O principal é o perigo de amortecer o dinamismo e 
agressividade do próprio movimento. 

A essa ambigüidade da representatividade outorgada, 
acrescentam-se contradi~óes oriundas do próprio processo de 
luta, no qual os interesses imediatos se diversificaram ao longo 
do tempo. As ocupa~óes e a resistencia se deram, pois, em tempos 
diferentes durante os últimos quinze anos, criando situa~0es 
distintas. Sem-terra se tomaram posseiros, e posseiros tomaram
se proprietários; expropriados foram re-alocados; muitos conti
nuam sem-terra-em-busca-de-chao. 

Para os posseiros da ocupa~ao, pacífica ou for~ada, das 
terras, a simples conquista de terra assevera-se agora insuficien
te. !solados nos seus lotes, sem estradas, sem assistencia agrícola, 
a merce dos atravessa~ores, posseiros e colonos muito mal 
conseguem sobreviver. A hita pela terra assurne, daqui em diante, 
a forma da luta pela subsistencia econ6mica, pela própria repro
du~áo como camponeses. A tendencia de voltar a enxergar no 
sindicato apenas a organiza~áo profissional e a institui~áo assis
tencialista apresenta-se forre. As condi~oes ambientais endemi
cas, a pobreza ou até a miséria do hornero do campo, a falta de 
atendimento médico e hospitalar local pressionam na dire~ao de 
reduzir o sindicato a sua fun~áo de intermedia~áo com o FUN
RURAL, órgáo de previdencia social e aposentadoria (ABRAMO
VAY 1982). A essa pressao maioritária contrapoe-se urna outra, 
minoritária, mas bastante expressiva, que ve no sindicato um 
instrumento de supera~áo de algumas restri~oes economicas 
fundamentais: babeo pre~o dos produtos agrícolas, intermedia
~ªº comercial extorsiva, restrita produtividade agrícola ... Sur
gem entao, dentro ou em tomo do sindicato, iniciativas tais como 
grupos de comercializa~áo, entidades de crédito, armazéns, pe
quenas usinas de beneficiamento de produtos; ou, mas recente
men te, a cria~ao de um centro de pesquisa e forma~áo 
camponesa. É interessante, aliás, observar que essa orienta~áo 
agrícola surgiu das primeiras áreas de ocupa~áo for~ada, em 
Nova Jacundá e Sao Joáo do Araguaia. A ausencia de organiza
~óes específicas e a dificuldade de criá-las fez com que essa nova 
luta de sobrevivencia fosse assumida pelos sindicatos da micror
regiao. 
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Isso demonstra, por um lado, que a luta nao se arrefeceu e 
continua mas em diret;oes diversificadas de apoio as ocupat;oes 
das te~ públicas e de estímulo a ~rganizat;ao pro~sional; 
portanto, evidencia a vitalidade do movunento e a capacida~e do 
sindicato em absoive-la. Mas, por outro lado, a contestat;ao do 
Estado, das estruturas sociais vigentes e dos institutos jurídicos 
que os protegem, correm o risco de esmorecer. A fraqueza dos 
partidos e correntes políticas. que se pret~ndem representan~es 
dos interesses populares, aliada a sua mcrível segmentat;ao, 
pulverizat;ao e competit;ao, como enfatizad~ em v~as ~casi~e.s 
por MARTINS (1981, 1986), nao lhe~ permite contribuir ~ec.lSl
vamente junto aos sindicatos no senndo de superarem as lumta
t;óes que o seu estatuto institucional lhe impoe. Esse continua, 
portanto, o maior desafio para a luta pela terra na área do Grande 
Carajás. 
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UMPROJETO 
EXPULSA O OUTRO 

Philippe Hamelin * 

' ' 

O impacto de um projeto como o Complexo Hidrelétrico do 
Xingu nao se restringe aos problemas ecológicos ou mesmo ao 
drama social de milhares de pessoas que deveráo ser transferidas. 
Situado em pleno centro do PIC Altamira - símbolo do Brasil 
conquistador dos anos 1970 -, delimitado a Leste pela cidade de 
Marabá e pelo enorme projeto mineiro-industrial de Carajás, a 
Oeste pela cidade de ltaituba e pela imensa regiao aurífera do 
Tapaj6s, com seus 200 ou 300.000 garimpeiros, o Complexo se 
encontra nwna Amazonia em muta~ao e num Estado em pleno 
crescimento demográfico: O Pará. Tres grupos sociais (popula
~oes locais, indios e migrantes) confrontam-se. Este confronto 
pode ser fonte de um novo dinamismo e de enriquecimento 
cultural, mas também redundar em violencia, tanto diferem as 
estruturas sociais, as representa~oes culturais e as aspira~oes de 
cada grupo. Tais contlitos só podem ser prejudiciais a investi
mentos dessa ordem. Se o impacto do projeto pode, a nivel 
regional, avivar as tens0es sociais existentes, a nivel sub-regio
nal, além do impacto social, ele poderla levar a ruina da econo
mía local. O PIC Altamira, pois, tem recuperado recentemente 
seu dinamismo economico gra~as a introdu~áo de culturas de 
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Paraense Emilio Goeldi/CNPq (Belém). 
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exportac;áo (pimenta-do-reino, cacau, café etc.), cuja viabilidade 
depende estritamente da relac;áo entre as suas cotac;oes mundiais 
e seus custos em máo-de-obra. A superposic;áo ao PIC, do Projeto 
Xingu, poderla, ao proporcionar temporariamente a oferta de 
melhores condic;oes de vida e de salários mais elevados, privar a 
economía rural de máo-de-obra necessária. As lavouras seriam 
entáo substituidas por grandes fazendas de gado pouco depen
dentes da forc;a de trabalho, marcando o fracasso completo do 
Projeto de Colonizac;áo. Uma das conseqüencias seria esta: as, 
estimativamente, 200.000 pessoas carentes de recursos alterna
tivos ao término da barragem, sem nenhuma possibilidade de 
reconversáo dentro dos limites da economia regional. 

As considerac;óes a seguir emitidas originam-se em infor
mac;óes colhidas junto aos colonos e responsáveis de comuni
dades durante diversas visitas efetuadas em 1985, 1986 e 1987, 
assim como numa pesquisa realizada entre fevereiro e marc;o de 
1986, combase numa amostra de l. 736 familias, incluindo 9.800 
individuos e representando 1.114 estabelecimentos agrícolas. 

A POPULA~O LOCAL 

Apopulac;áo "tradicional", da qual o caboclo é apenas urna 
figura simbólica, constituí urna heranc;a do sistema colonial. Sua 
organizac;áo social e seu modo de produc;áo nao sofreram modi
ficac;óes significativas até o comec;o dos anos 70, apesar de dois 
formidáveis eventos: a Cabanagem (1830-1840) que, embora 
tendo provocado dezenas de milhares de mortes, nao conseguiu 
abalar a ordem estabelecida (ACEVEDO MARIN 1985) e o boon 
da borracha (1870-1920) que, a despeito dos enormes exceden
tes monetários disponíveis, foi incapaz de gerar transformac;óes 
do sistema de produc;ao, nao sendo os lucros reinvestidos na 
economía produtiva, mas sim no consumo suntuário (teatro de 
MANAUS e BELÉM, roupa mandada á lavanderias européias etc.) 
(SANTOS 1980). 

O sisteIJla de produc;áo é colonial: ele se .baseia quase que 
exclusivamente na extrac;ao de recursos naturais; o capital inves
tido é reduzido e os lucros nao sáo reinvestidos localmente, 
servindo na maioria das vezes para manter ·os padróes de vida 
das grandes familias que detem o poder político, econ6mico e 
social. 
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Combinando com um certo patemalismo das relac;óes so
ciais, o isolamento dos caboclos impunha limites as contestac;óes 
internas ao sistema. No entanto, o declínio do extrativismo, o 
despovoamento das zonas rurais tradicionais (MOUGEOT & 
ARAGON 1983) e a concentrac;áo urbana resultante induzem a 
burguesía a procurar no seio do Estado as condic;oes de sua 
sobrevivencia (quer diretamente através de empregos no funcio
nalismo público, quer no comércio de bens de consumo). O poder 
central exige, em contrapartida, o abandono do controle da 
regiáo e da distribuic;ao de seus recursos pela burguesía local. A 
expropriac;áo recente do ''Polígono da Castanha", na regiao de 
Marabá, ilustra perfeitamente a perda do controle territorial pela 
elite ''tradicional" (EMMI 1988). 

Afastada dos grandes projetos industriais, nao controlando 
mais o espac;o físico e contestada ·políticamente pelas forc;as 
nascidas da colonizac;ao, a antiga elite ve-se também ameac;ada 
internamente por contestatários que ela nao consegue mais 
cooptar. Embora declinanJe e extremamente dividida, ela con
sente em recompor sua unidade em tomo de um regionalismo 
exacerbado, e, parcialmente, de um elemento freqüentemente 
associado ao regionalismo: a ecologia. A denúncia do colonia
lismo interno e externo reagrupa todas as tendencias dessa 
sociedade, servindo-lhe de linha de defesa: desde os intelectuais 
que reservara empregos para si, passando por comerciantes que 
mendigam partes de mercado cativo nos novos projetos indus
triais, até empresários que ingerem subvenc;óes sem que aparec;a 
a menor realizac;áo durável. Mesmo quando s6 se traduz em 
visitd aos parques do centro de Belém e no consumo de peixes 
e frutas regionais, a sensibilidade real a eco logia dessa populac;áo 
apaixonada pela água e pela floresta (ao contrário das popula
c;óes migrantes, para quem floresta ''boa" é floresta queimada), 
nao chega a passar do estágio da consciencia individual para 
traduzir-se em urna consciencia coletiva, permitindo realizac;óes 
concretas. 

O PIN (Plano de Integrac;ao Nacional) de 1970 é certamente 
responsável pelo seu pr6prio fracasso, pois a integrac;ao econo
mica forc;ada nao podia resultar em integrac;áo sociocultural, mas 
no seu inverso; propor aos paraenses um modelo econ6mico 
antin6mico em relac;ao a sua organizac;áo social e sua identidade 
regional s6 podía mante-los afastados do processo de desenvol
vimento de seu pr6prio território. O primeiro passo do Plano de 
Integrac;ao deveria ter preparado as mutac;óes socioculturais 

217 



necessárias para que os paraenses participassem integralmente 
do desenvolvimento economico. Mas a tese do "vazio demográ
fico" e a precipita'jao tecnocrata com a qual o plano foi executa
do, aliadas, talvez, ao temor de indispor a oligarquia local que o 
apoiava politicamente, fizeram com que o poder central criasse 
urna situa'jao de tipo "colonial", que pode vir a contrariar o 
desenvolvimento da regiao. Isso poderla redundar numa recusa 
massiva de obras, como a do Complexo Hidrelétrico do Xingu, 
que sem integrar um plano do desenvolvimento aberto a partici
pa'jaO regional corre o risco de ser visto - com 90% de sua 
produ'jao destinados ao Sul do país - como a gota d'água, o 
símbolo por excernncia de urna situa'jao colonial capaz de cata
lisar oposi'joes. 

OS ÍNDIOS 

E1es eram 2 milhoes(?) quando da chegada dos primeiros 
conquistadores, e sao apenas 120.000 na Amazonia de hoje. 
Quantidade desprezfvel, quando se sabe que só o Estado de 
Rondonia acolheu até 200.000 migrantes por ano. Os territórios 
indígenas sao amea'jados pelos migrantes que procuram terra, 
ouro ou madeiras de leí. O contato com a sociedade nacional, 
além dos problemas sanitários, amea'ja também a identidade 
cultural dos povos autóctones. Os raros grupos que, gra'jas as 
riquezas de seu subsolo ou a negocia'joes durante a instala'jao 
de grandes projetos, possuem hoje a for'ja de protestar, com
preenderam que, quanto mais fracos forem do ponto de vista 
numérico, tanto mais fracos serao do ponto de vista economico 
- e menos poderao defender-se (Veja 1986). A comunica'jáo, sob 
qualquer forma, resta sua única linha de defesa: trata-se de nao 
se deixar esquecer e de explorar o sentimento de culpabilidade 
do mundo moderno face as popula'joes que dizimou para implan
tar-se. A sensibilidade da sociedade brasileira quanto ao proble
ma indígena está em queda, mas os grandes organismos 
internacionais condicionam cada vez mais a outorga do financia
mento de grandes projetos ao respeito das popula'joes indígenas 
e a critérios ecológicos. Explorar essa sensibilidade é hoje a única 
via que se oferece aos indios na tentativa de preservar o espa'jo 
necessário a sua sobrevivencia física e cultural. A nao-resolu'jao 
do problema indígena constitui urna séria amea'ja ao financia
mento internacional do Complexo Hidrelétrico do Xingu. 
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OS MIGRANTES 

Camponeses sem terra, operários, empresários, aventurei
ros a procura de enriquecimento rápido, eles vem do Nordeste, 
do Sul e do Sudeste do Brasil em dire'jao a ''Terra Prometida". 
Estao presentes em todos os setores de atividade, mas os dois 
grupos predominantes sao os garimpeiros e os camponeses das 
zonas de coloniza'jao ofieial. Popula'joes instáveis, diversificadas 
e pouco estruturadas, nao possuem verdadeira identidade cultu
ral, mas se caracterizam por alguns tra'jos comuns. Sao popula
'joes pioneiras: nao se estabelecem para defender mas para 
construir urna cultura, e apressam-se em encontrar um lugar ao 
sol antes do ''fechamento" da fronteira. 

- A natureza nao é vista pelos migrantes como algo a ser 
preservado, mas sim apropriado. Estabelecem-se para dominar ·O 
"interno verde", nao constituindo a floresta urna riqueza, mas, 
ao contrário, um obstáculo a ser ultrapassado no processo de 
apropria'jao das riquezas. ~o solo e do subsolo. 

- Possuem um senso agudo de controle do espa'jo territorial 
- a terra pertence aqueles que a conquistaram -, e estao prontos 
a defende-la por todos os meios. 

- "Somos os construtores do Brasil de amanha"; os migran
tes definem-se em primeiro lugar como brasileiros. Quando há 
referencias a urna identidade regional, o parfunetro é sempre o 
Estado de origem, jamais o Pará. Os colonos consideram o 
paraense como pregui'joso, que nunca soube explorar as riquezas 
da regiao. Os garimpeiros o enxergam como um ladrao a espera 
de urna ocasiao para subtrair-lhes o ouro encontrado. 

OSCONFUTOS 

A distribui'jao geográfica desses tres tipos de popula'jao faz 
com que, freqüentemente, se ignorem, mas as situa'joes de 
contato redundam mais facilmente em conflito do que em inte
gra'jáo. Conflito as vezes violento, entre garimpeiros e repre
sentantes das popula'joes tradicionais, ou diretamente contra os 
representantes do poder local - como durante o saque de edificios 
e a expulsao das policías civil e militar de Serra Pelada em 
outubro de 1986, e novamente em dezembro de 1987, quando 
da investida policial-militar sobre a ponte do Tocantins bloquea
da por garimpeiros e oficialmente, houve' tres mortes entre os 
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garimpeiros, embora cerros jornais tenham falado em dezenas 
de morros) . Ou ainda indiretamente, contra empresas regionais, 
como durante o ataque a sede da mineradora OCA em Altamira, 
em dezembro de 1986. O incidente, envolvendo a única empresa 
local de minera~ao, provocou os protestos de todos os setores da 
sociedade tradicional. 

Violencia também dos colonos, dirigida contra os indios. Se 
os massacres se torna"l mais ratos (ou apenas mais discretos (?), 
as invasóes de terras indígenas alimentam-se dos pretextos mais 
fantasiosos. Tomarei apenas o exemplo da reserva dos indios 
Arara, a oeste de Altamira. Em 1985, um boato extremamente 
difundido afirmava que os indios tinham sido trazidos pela 
FUNAI (Funda~ao Nacional do indio) de helicóptero: durante 
expedi~óes noturnas. Em setembro de 1986, durante urna tenta
tiva de invasao de reserva, renovada a cada ano, pretextava-se 
que nao havia mais indios no local, pois eles teriam ido todos a 
cidade para beber. O mais interessante é que tais boatos eram 
reproduzidos por todos, do funcionário do INCRA Onstituto 
Nacional de Coloniza~ao e Reforma Agrária) até os repre
sentantes de cerros setores da lgreja católica (o que é desolador, 
quando se sabe que o bispo de Altamira é também presidente do 
Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e está muito engajado 
na luta pela defesa dos índios do Brasil), passando pelos fazen
deiros e pelos sem-terra. 

Os conflitos de terra sao freqüentemente internos as popu
la~óes migrantes, entre investidores ricos e colonos sem terra, 
mesmo se, as vezes, representantes pouco escrupulosos das 
popula~óes locais possuem grande parte da responsabilidade 
nesses conflitos, pois sao eles que fornecem títulos de proprie
dade mais ou menos legítimos ou vendem propriedades aparen
temente livres mas, na realidade, ocupadas por dezenas de 
familias. A expropria~ao recente do "Polígono da Castanha" no 
Pará, no Vale do Tocantins, mostra talvez que alguns setores 
dinAmicos da sociedade tradicional resolvem extirpar rapida
mente cerras práticas obsoletas de forma a melhor adaptar-se as 
mudan~as em·curso. 
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OS IMPACfOS DO COMPLEXO HIDRELÉTRJCO 

Um novo choque na regiao de Altamira? 

Quinze anos depois do primeiro choque da coloniza~ao, a 
regiao de Altamira (0 PIC Altamira, 250 km de cada lado da 
cidade de Altamira) poderá absorver urn segundo choque causa
do pela abertura do canteiro de obras da barragem? 

A popula~ao da regiao passou de 25.000 hab. em 1970 para 
200.000 em 1985. Esse crescimento, a uma taxa média anual de 
15%, soterrou inteiramente a organiza~ao social original, impe
dindo ao mesmo tempo a emergencia de urna estrutura social em 
que se reconhecessem as popula~óes desarraigadas. Nao sao as 
comunidades cristas os embrióes de partidos políticos ou de 
sindicatos que permitirao a canaliza~ao de tais fluxos ou que 
poderao forjar representa~óes através das quais o individuo se 
identifique ao grupo. Esse retomo ao individualismo está aqui 
associado a ausencia do Estado. Sem tabus sociais e sem normas 
definidas, o individuo pode tornar-se urn animal assassino. As 
vezes pelo prazer de matar (os pistoleiros nao nascem esponta
neamente), para trocar de esposa (é mais barato e mais rápido 
do que o divórcio), para se emancipar da tutela paterna ou 
simplesmente para apropriar para si os bens do vizinho. Se a 
violencia é o lado mais espetacular dessa desorganiza~ao social, 
devemos lembrar que uma crian~a em cada cinco morre antes de 
urn ano: obra dos vermes, da desidrata~ao e da falta de leite que, 
quando encontrado, é vendido a pre~os proibitivos. Há também 
adolescentes prostituidas que morrem de sffilis e de tuberculose. 
Assim, enquanto o Estado de Rondonia, por exemplo, presa dos 
mesmos problemas, desanima diante de urn crescimento que nao 
controla, a presenta a essa sociedade carente de justi~a. de saúde, 
de escolas, de estradas e de cultura, a realiza~ao de obras 
faraonicas que acentuado ainda mais a desorganiza~ao social. 
Perceber-se-á rapidamente que somente o recurso a for~a poderá 
permitir sua realiza~ao. 

Outro grande problema relativo a implanta~ao da barragem 
é seu gigantesco canteiro de obra, que tenderá a criar a seu redor 
urna economía temporária, eventualmente as expensas da pro
du~ao agrícola, principal base de sustenta~ao da economía re
gional. Com efeito, a agricultura de exporra~ao, sobretudo a 
Oeste de Altamira, registrou um desenvolvimento espetacular 
desde 1984. No distrito de Uruará, somente 24% dos estabeleci-
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mentos agrícolas possuíam urna cultura permanente em produ
~áo (pimenta-do-reino, cacau ou café); eles alcan~aráo 84% em 
1989 (HAMEUN 1988). Essas lavouras sáo exigentes em máo
de-obra, que, como se pode constatar no quadro abaixo, é 
principalmente de tipo familiar. 

DISTRIBUlc;ÁO DA MÁO-DE-OBllA NOS ESl'ABELBCIMENTOS 
AGRÍCOLAS 

DISTRITO DE URlJAllÁ 

TIPODEMÁO- FAMÍUA FAMÍLIA MEEIROS ASSAIA- DIARISTAS 
DE-OBRA ESTRITA AMPLA RIADOS 

INDICADOR.ES 

Média de Trab. 65 dias 
por F.stabelec. 2,ST. O,lST. 0,18T 0,20T = O,lOT 

Distribui~o 
(%) da Forc;a 80% 4,8% 5,7% 6,4% 3,1% 
deTrabalho 

FONTE: F.staástica preliminar da amostra de 1.184 estabelecimentos. 

Mas, em tennos de eficácia, a for~a de trabalho familiar é 
superestimada, enquanto, inversamente, a contribui~áo dos dia
ristas é minimizada, pois eles intervem em períodos de intensa 
atividade, na época da colheita. Os grandes produtores já se 
quei.xam da falta de mio-de-obra disponfvel. Alguns deles, esta
belecidos na mais antiga zona cacaueira da regiáo, tentaram fixar 
trabalhadores diaristas, criando urna agrovila. A tentativa fracas
sou praticamente, pois a popula~áo, nao dispondo de renda 
durante os períodos de inatividade, náo se manteve no local. A 
atra~áo de um trabalho mais regular em tomo do canteiro de 
obras poderla privar os plantadores dessa mio-de-obra flutuante, 
mas indispensável. A atra~áo da cidade poderla também se 
exercer sobre os meeiros que, cansados de esperar pela posse de 
uma terra, abandonariam os proprietários. Isso vale ainda para 
a mio-de-obra familiar, pois, boje em dia, os país, com freqüen
cia, consentem em manter os filhos em suas terras unicamente 
através da cessáo de urna renda sobre parte das lavouras (HA
MEIJN 1988). 

A carencia de mio-de-obra resultaría numa reconversáo a 
pecuária, com sua "coorte de conseqüencias" para a economía 
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regional. O despovoamento seria, entáo, inevitável: 2 ha de 
lavoura perene criam um emprego, mas sao necessários 300 ha 
de pasto para criar o mesmo emprego. A solu~áo do problema é 
complexa, pois a atra~áo exercida pela cidade náo se resume a 
perspectiva de ganhos monetários. A cidade of e rece também 
maiores ocasióes de lazer, um mínimo de assistencia médica e 
energia elétrica. A limita~ao do exodo rural depende, assim, de 
urna série de interven~óes; em primeiro lugar, da melhoria das 
condi~óes de vida: eletricidade, estradas transitáveis, hospitais, 
escolas; mas também de urna melhor distribui~áo da renda entre 
proprietários e empregados, a medida em que as cota~oes dos 
produtos a possibilitem. Dever-se-ia instaurar urna política de 
estabilidade dos pre~os do cacau e da pimenta-do-reino, pelo 
menos enquanto durassem as obras da barragem, de forma que 
elas nao se transfonnem em solu~áo temporária a crise provoca
da pela queda das cota~oes. 

IMPACTOS FUTUROS DA BARRAGHM 

Na aurora do século XXI, quando a barragem de Kararao 
entrará em fase de produ~áo, o Pará estará certamente figurando 
entre os quatro primeiros Estados brasileiros em termos de 
popula~áo; os 30, 40 ou 50 milhoes de habitantes vivendo a 
menos de 1.000 km da barragem, os industriais do Projeto 
Carajás e todos os outros usuários deveráo abrir mio de 90% da 
energía produzida. O projeto que visa a explorar o potencial 
energético do Norte para alimentar o Sul baseia-se no fato de 
que, mesmo se o Norte aumentar seu consumo, a divisáo do 
consumo pouco será modificada: o Sul continuará absorvendo 
entre 60 e 70% do total produzido. Todo o problema reside, no 
entanto, no fato de que essas previsóes repousam em bases 
frágeis - tanto do ponto de vista do crescimento da popula~áo 
quanto do crescimento economico - e, talvez e sobretudo, numa 
análise erronea do fenomeno da fronteira amazonica. E se, ao 
contrário do que aconteceu no Centro-Oeste, onde, após urna fase 
de crescimento extremamente rápido, os indicadores retomaram 
a nfveis razoáveis, o crescimento amazónico se acelerasse ainda 
mais? Segundo minha hipótese, depois de urna primeira etapa 
(1970-1985), que constituiu urna fase de ocupa~áo do território, 
permitindo o desenvolvimento de um mínimo infra-estrutural, 
entramos atualmente numa fase de produ~~o e assistimos, talvez 
sem ve-la, a verdadeira decolagem da Amazónia. É-me dificil 
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demonstrá-lo, mas tentarei descrever os diferentes indices que 
me permitem avan~ar essa hip6tese. 

- A fronteira do Leste amazonico nao é apenas agrícola, e 
mesmo seu componente agrícola é original, pois a coloniza~ao 
dirigida tomou possfvel a instala~ao de pequenos colonos, levan
do a urna ocupa~ao bem mais densa do espa~o do que a realizada 
pelas fazendas do Centro-Oeste. Este último modelo tem possi
bilidades de impor-se, mas a luta é dura entre colonos e fazen
deiros, como provam os inúmeros conflitos violentos do sul do 
Pará. 

- Raramente tantos indicadores de urna possfvel substi
tui~áo da agricultura pela indústria, de forma a manter o cresci
mento, se encontram reunidos (energía elétrica, evidentemente; 
petróleo, talvez; ferrovias, estradas e agora vias aquáticas, com
portas de Tucuruf e minério de Carajás), sem contar que a 
agricultura poderla originar urn poderoso setor agroindustrial. 

- Finalmente, urn último elemento incita a prudencia, pois, 
para fazer previsóes sobre a Amazonia de boje, dever-se-ia dispor 
de dados estatfsticos confiáveis, o que, infelizmente, nao se 
verifica. 

CONCLUSÁO 

Nao duvido da vontade de diálogo das Centrais Elétricas do 
Norte, S.A. (ELETRONORTE). Constato apenas que, depois de ter 
realizado a constru~ao de Tucuruf sob as asas protetoras do 
Regime Militar, a discussáo em tomo do Projeto Xingu lhe parece 
perigosa. A ELETRONORTE, ligada ao Ministério das Minas e 
Energía, defende, pois, a constru~áo de urna barragem, afirman
do sua integra~áo ao processo de desenvolvimento regional, mas 
rejeita de imediato, sobre outros Ministérios, a responsabilidade 
da constru~áo das estradas, hospitais e escolas que tanto faltam 
atualmente. Ora, as respostas nao surgirá.o de urn diálogo apa
rente; elas necessitam de urn debate mais profundo. 

A análise do impacto de urn projeto como o Complexo do 
Xingu deve ser feita, simultaneamente, em pelo menos tres 
nfveis: regional, sub-regional e local. É inaceitável que a ELE
TRONORTE, atualmente, dialogue somente com o prefeito de 
Altamira, pois a rela~áo de for~as entre urna gigantesca empresa 
estatal e o prefeito de um municipio que mal consegue pagar 
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seus funcionários é demasiadamente desigual. Reconh~o que a 
discussáo a nfvel sub-regional e regional ultrapassa largamente 
os poderes e as possibilidades da ELETRONORTE. Náo se pode, 
no entanto, conceber que a ELETRONORTE, a Vale do Rio Doce 
ou as grandes indústrias privadas financiadas pela Superinten
dencia do Desenvolvimento da Amazonia (SUDAM) - dotadas 
freqüentemente de poderlo financeiro bem superior ao do Estado 
do Pará - imponham, cada urna, a Amazonia, seu projeto e suas 
vias de desenvolvimento, como se 6.000.000 de paraenses sim
plesmente náo existissem, visando a realiza~áo de obras eventu
almente viáveis do ponto de vista economico, mas cujas 
conseqüencias sociais se afigurem quase desastrosas. 

Náo se pode mais evitar esta discussáo aprofundada: por 
que, para quem e como desenvolver a Amazonia? Discussao que 
deveria levar a elabora~áo de urn plano de distribui~áo de 
recursos no interior do território e a defini~áo de prioridades 
socioeconomicas. Grandes e pequenos projetos só seriam assim 
autorizados caso se inscrevessem nas diretrizes do plano. A lógica 
da for~a, segundo a qual -cada novo projeto tenta realizar-se a 
expensas do anterior, ou de um grupo social, ou dos dois ao 
mesmo tempo, é economicamente absurda, socialmente intole
rável, ecologicamente catastrófica, e acabará levando a Amazo
nia ao caos. A Amazonia só terá urn futuro se o poder central 
passar a considerá-la como urna regiáo viva, e náo mais como 
urna reserva de riquezas naturais, e se os amazonidas tomarem 
consciencia de sua for~a e entenderem que a defesa da regiio 
nao serve para obter esmolas do Poder mas, sim, é urna gestio 
equilibrada, voltada para os interesses públicos, das riquezas 
regionais. 
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Nas estatísticas que registram os choques travados entre os 
diversos agentes sociais como os posseiros, os latifundiários, os 
grileiros, os povos indígenas, as empresas agropecuárias, que 
estáo envolvidos na expansáo da fronteira agrícola da Amazonia 
brasileira, o Estado do Pará ocupa um lugar de destaque. 

Só nos últimos cinco anos morreram, segundo a CPT 
(Comissáo Pastoral da Terra) Norte 11, em decorrencia de confli
tos fundiários, 204 trabalhadores rurais. 

Na discussáo científica a respeito destas lutas acirradas pela 
posse e utiljza~áo da terra, sobretudo MARTINS (1986a, 1986b) 
tem abordado de uma forma convincente que a sua dinfunica está 
sendo determinada decisivamente pelo enfraquecimento dos 
sistemas tradicionais de domina~áo a nfvel local e regional, 

* Sociólogo. 
** Administrador. 
*** Socióloga. 
Sáo pesquisadores do Núcleo de Altos F.stu~ Amazónicos da Universidade 

Federal do Pará (UFPa) . 
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provocado pela política de modemiza~ao capitalista, que "abriu 
brechas políticas importantes para que as tensoes e conflitos 
emergissem, tendo como atores fundamentais os posseiros e os 
povos indígenas" (1986b, p. 87). lsto posto, cabe enrao pergun
tar-se: quais sao as perspectivas destes atores? 

Será que eles estáo se transformando nurn sujeito histórico 
que envergonhará todos aqueles que mostram ''um imprudente 
desprezo pelas lutas, hoje cotidianas, entre trabalhadores rurais 
e os grandes proprietários?" (MARTINS 1984, p. 9). 

Ou será que eles estao, face ao potencial de organiza~ao e 
violencia do Estado e do capital, no máximo, em condi~oes de 
apenas conseguir ''vitórias isoladas" (GOODMAN 1986, p. 159), 
já que o processo de agroindustrializa~io, ao qual estarla sub
metida a fronteira, levaria sucessivamente ao seu "f echamento" 
para a pequena lavoura (id.). 

Somos da opiniao de que, na discussio desta problemática, 
tende-se a usar generaliza~oes questionáveis. Nao apenas por
que, na situa~ao atual, é impossível fazer afirma~oes definitivas 
sobre o futuro das grandes empresas agroindustriais na regiio, 
mas também porque o Estado brasileiro, além de nao ser ''mono
lítico" (VEU-IO 1982, p. 162), está submetido as contradi~oes do 
processo de acurnula~io, o que implica em mudan~as de posi~ao 
com rela~ao a pequena lavoura (COSTA 1986). Mesmo que seus 
problemas de reprodu~io nao sejam solucionados desta maneira, 
trata-se de uma variável a ser considerada. E, finalmente, se o 
enfraquecimento dos sistemas tradicionais de domina~ao for um 
pressuposto central para a transforma~ao dos lavradores e tra
balhadores rurais em sujeito político, nao podemos, por outro 
lado, esquecer que trata-se, aqui, de urn processo altamente 
heterogeneo que, por sua vez, nas diferentes microrregioes, 
assurne formas bastante diversas que precisam ser estudadas 
detalhadamente. Chamar a aten~ao para este aspecto é o objetivo 
principal deste trabalho em que expomos inicialmente dados 
sobre a estrutura socioecon6mica do Baixo-Tocantins, para abor
dar, em seguida, como os pequenos produtores rurais encaram 
a sua própria condi~io socioecon6mica. Os depoimentos apre
sentados resultam de urna pesquisa de campo realizada pelos 
autores em 1987. 
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A ESTllUTURA SOCIOECONÓMICA DO 
BAIXO-TOCANTINS 

Como sede do Complexo de Aluminio Albrás-Alunorte e sob 
a influ~ncia da Barragem de Tucuruí, a microrregiio Homogenea 
(MRH) do Baixo-Toéantins foi atingida diretamente pela valori
za~ao dos recursos minerais, biológicos e hídricos do Pará, 
mediante implanta~ao de grandes projetos. Apresentada pelas 
instAncias do "Estado burocrático-autoritário" (G. O'DONNEL) 
nos anos setenta como um instrumento para aliviar as presóes 
sobre a balan~a de pagamento do Brasil, esta política está sendo 
avaliada, boje em día, pela maioria dos observadores, como 
estratégia de modemiza~io que, além de amea~ar o ecossistema 
da regiao, nao promove o seu desenvolvimento socioecon6mico. 
Urna vez que esses projetos sao equipados, via de regra, com 
tecnologías capital-intensivas e integrados verticalmente nos 
mercados externos, os seus efeitos renda-emprego induzidos 

· para a economía regional sao inexpressivos (ver, entre outros, 
AL1VATER 1987). Além disso, sua relevAncia enquanto captado
res de divisas, face a estagna~ao e/ ou queda dos pre~os para 
matérias-primas minerais nos mercados intemacionais, pode ser 
encarada, no mínimo, como duvidosa. 

Quanto, específicamente, ao Projeto Albrás-Alunorte, ins
talado em Barcarena, distante 40 km de Belém, é de destacar seu 
caráter de enclave. Este está sendo refor~ado pelo fato de que o 
plano inicial de criar um ciclo de produ~io que englobarla desde 
a extra~ao de bauxita até a produ~ao de aluminio e incluiría a 
implanta~ao de indústrias complementares na regiao, até agora 
nao concretizou; sua realiza~ao parece cada vez mais remota. 

Em vez de ser produzida no próprio local, a alumin~ está 
sendo importada devido a seu baixo pre~o nos mercados inter
nacionais, o que levou o parceiro japones da Companhia Vale do 
Rio Doce a desmembrar-se do Projeto Alunorte, que incluía o 
processamento de bauxita extraída no Rio Trombetas, afluente 
do Amazonas. Por outro lado, o que garante a viabilidade microe
con6mica da produ~io de aluminio primário em lingotes, expor
tada quase inteiramente para o Japio, sao as tarifas subsidiadas 
de energía elétrica. 

Ou seja, para assegurar a rentabilidade do grande projeto, 
é necessária a inje~ao de recursos públicos que, evidentemente, 
fazem falta para urna possível política de melhoria da· infra-es-

229 



trutura social da microrregiáo, por nao falar em incentivos para 
a pequena agricultura itinerante (BURGER & KITAMURA 1987), 
da qual, no Baixo-Tocantins, vive a maioria da popula~ao. 

No que se refere a situa~ao do setor primário da microrre
giáo, é de destacar que, num período de trinta anos, cresceu a 
ocupa~áo fundiária via terras próprias (posse legal) e terras 
ocupadas (posse precária), tanto em número de estabelecimen
tos como em termos de área total e área média (ver TABELA 1). 
Este crescimento pressupóe um espa~o geográfico disponível 
tanto para aqueles que tem acesso a posse legal (geralmente nao 
rurícolas) como aqueles que oct1pam a terra através da posse 
precária (geralmente os rurícolas historicamente estabelecidos e 
geralmente denominados de caboclos, por sua ascendencia étni
ca e cultural indígena). Entretanto, merecem especial aten~ao as 
terras arrendadas e as formas mistas de ocupa~ao (propriedade 
e arrendamento, posse e arendamento etc.). As primeiras cresce
ram em número e área total, mas reduziram-se em termos de 
área média; as segundas cresceram aceleradamente em número, 
mas reduziram-se consideravelmente em termos de área total e 
de área média. Estes fatos parecem contradizer a hipotética 
disponibilidade do espa~o geográfico (VER TABELA 1): qual 
rurícola preferirá arrendar terras, rendo acesso a propriedade, 
mesmo que através da posse precária? 

Esta aparente contradi~ao se explica pela ocupa~ao hist6-
rica da microrregiao. Área virgem, de matas e florestas, teve nas 
águas a única alternativa de penetra~ao e radica~ao, formando 
uma cultura tipicamente ribeirinha, com economía associada aos 
recursos ictiológicos (pesca) e as vías hídricas de comunica~áo e 
transporte. Só recentemente e essencialmente em fun~áo dos 
grandes projetos implantados no Pará, viabilizou-se, em termos 
relativos, o acesso terrestre, beneficiando principalmente aos 
nao-caboclos, seja pelos interesses económicos externos envolvi
dos, seja pela própria cultura ribeirinha sedimentada. Por outro 
lado, muitos dos proprietários nao-residentes preferiram locali
zar-se as margens dos cursos d'água. Gerou-se assim uma con
centra~áo localizada, urna insuficiencia localizada de espa~o 
fundiário, que explica estas outras formas de ocupa~áo ocorren
tes: de um lado, proprietários e/ou posseiros nao-residentes que 
precisam explorar e vigiar suas terras; do outro, rurícolas que, 
sem acesso as terras ribeirinhas e sem quererem ou sem poderem 
se interiorizar, precisam produzir o auto-sustento. O crescimento 
demográfico numa área de ocupa~áo restrita leva, naturalmente, 
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um número crescente de pessoas a estas formas de ocupa~áo. E 
em áreas cada vez menores. 

Chama a aten~ao dentro desta ocupa~ao fundiária o fato 
de que, embora todas as propriedades Oegais ou nao) tenham 
crescido em número, este crescimento ocorreu com muito mais 
intensidade entre a· "grande propriedade" e o latifúndio (ver 
TABELA 2). Este cresceu 67 vezes mais do que a pequena 
"propriedade", e duplicou em rela~ao a média; aquela cresceu 96 
vezes mais que a pequena ''propriedade" e triplicou em rela~ao 
a média. Isto mim período de trinta e cinco anos, sendo que esse 
crescimento acelerou-se violentamente no último qüinqüenio, 
sugestivamente coincidindo com a implanta~áo da Hidrelétrica 
de Tucuruí, do Complexo Albrás-Alunorte, e de urna rede rodo
viária mais eficiente. 

Dentro deste contexto, cabe analisar mais detalhadamente 
a média e a pequena propriedades, por estarem estreitamente 

. ligadas a popula~ao cabocla, de cujo meio surgem os contingen
tes de migrantes para o· contexto urbano. A média propriedade 
representa para eles a possibilidade de reprodu~áo económica, 
pois of erece o espa~o nccessário ao extrativismo vegetal, a ca~a 
e ao cultivo itinerante que caracterizam a sua produ~ao. A 
pequena propriedade, ao contrário, representa a etapa semifinal 
do processo de proletariza~áo. (perda das condi~óes objetivas de 
produ~ao), pois é suficiente ao tipo de explora~ao agroextrativa 
cabocla; só pode ser economicamente viabilizada mediante a 
mudan~a do tipo de explora~áo. Ora, essa mudan~a, por suas 
implica~óes tecnológicas e financeiras, está além das possibi
lidades desta popula~áo. Devido aos muitos recursos naturais 
ainda presentes na microrregiáo, os arrendatários e pequenos 
sitiantes conseguem ainda sobreviver, mas precariamente e com 
poucas perspectivas socioeconomicas. Muitos tendem a procurar 
alternativas geralmente vinculadas a processos migratórios. 

Quanto a estrutura ocupacional, o regime familiar de ocu
pa~ao de mao-de-obra, típico do agroextrativismo caboclo, foi o 
que mais cresceu nos trinta e cinco anos considerados, sendo um 
dado relativamente coerente com o crescimento das médias e 
pequenas propriedades (ver TABELA 3). 

Em contrapartida, o emprego gerado pelas grandes proprie
dades e pelos latifúndios é insignificante e precário; muitas vezes 
lan~ando mao de maneiras de aliciamento de máo-de-obra, como 
o arrendamento em suas inúrneras formas (parceria, mea~áo 
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etc.) ou a simples cessao do direito de moradia e agroextrativismo 
seletivo a rurícolas em processo de proletariza~ao. obtendo em 
troca a vigilAncia sobre a terra e mao-de-obra sazonal. 

Estas formas repousam sempre em contratos verbais, ba
seados nas rela~óes pessoais e em valores morais; saQ geralmente 
respeitados. pois o seu cumprimento é a condi~áo sine qua non 
para a sua renova~ao e continuidade. 

No caso dos arrendamentos, o pagamento do arrendatário 
ao arrendante pode ser feito de várias formas: geralmente com 
parte do produto colhido, de acordo com o contrato verbal 
estabelecido; muitas vezes, com parte desse produto, acrescida 
da venda de parcela da outra parte ao arrendante; nas fazendas. 
geralmente este arrenda.mento é pago com o plantío de capim, 
pelo arrendatário. na área cultivada e colhida. Existem várias 
outras formas. 

Na cessao de direitos ocorrem também varia~óes. Em al
guns casos. consiste apenas no direito de moradia. rendo o 
morador direito apenas a ca~a. a pesca e a coleta de alguns 
produtos mínimos para a sua subsist~ncia. sem direito a comer
cializar excedentes. Em outros casos, além da ca~a, da pesca e 
do extrativismo de subsist~ncia, o morador pode coletar e vender 
excedentes de produtos determinados, obrigando-se a coletar e 
entregar ao proprietário os produtos de maior valor de mercado 
(cacau, borracha coagulada etc.). 

Em ambos os processos (arrendamentos ou cessao de direi
tos) ocorre, via de regra. uma rela~ao econ6mica tradicional na 
Amazonia: o avía.mento. Para a grande maioria dos pequenos 
produtores agroextrativistas da MRH. é a única fonte de finan
cia.mento da produ~ao. devido a inacessibilidade ªº crédito rural 
oficial. É importante destacar, porém. que, mesmo tratando-se 
de uma rela~ao economicamente parasitária. ela contém elemen
tos de uma rela~ao pessoal caracterizada por confian~a e respeito 
mútuos. 

Quanto a produ~ao primária, no período considerado. as 
lavouras permanentes (cuja presen~a na unidade produtiva ca
bocla é mínima), quase triplicaram em número de estabeleci
mentos. dobraram em termos de área total e mais que triplicaram 
em termos de área média cultivada, demonstrando um cresci
mento produtivo concentrador (ver TABELA 4). 
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As culturas temporárias, em cujo universo situa-se prepon
derantemente o cultivo caboclo, expandiram-se bem mais que as 
lavouras permanentes em termos de estabelecimeiltos e área 
total. mas apresentaram uma expansao de área média ligeira
mente inferior a das culturas permanentes, implicando em uma 
perda de capacidade de cultivo individual (ver TABELA 4). Se 
considerarmos que, entre estas culturas temporárias, nos últimos 
anos. inseriram-se cultivos nao caboclos, toma-se mais séria a 
perda da capacidade do cultivo tradicional. 

A pecuária teve urna tend~ncia concentradora: o número 
de proprietários quase triplicou, mas. em contrapartida. a área 
total cresceu trinta e cinco vezes. e a área média quase que 
duplicou. 

Todas as pistas levantadas nesta abordagem indicam uma 
restri~ao crescente as condi~óes de sobreviv~ncia da famfiia 
cabocla e de sua unidade produtiva típica (de natureza agroex

. trativa, mao-de-obra familiar, tecnologia rudimentar e produ~io 
de pequenos excedentes). 

A ocupa~ao fundiária concentradora da terra, acelerada 
recentemente pela implanta~ao de enclaves capitalistas moder
nos; a paralela expansao das culturas nio-tradicionais e da 
pecuária, gerando um mercado de trabalho rural sub-remunera
do. sem garantías e insuficiente; o declínio do extrativismo 
tradicional. aliado ao surgimento de formas extrativas ecologi
camente depredadoras ... despontam como fatores primordiais de 
compressio gradativa do universo agroextrativo caboclo, acele
rando a migra~ao dos rurícolas para o contexto urbano, onde, 
devido aos limites do mercado formal de trabalho, as possibi
lidades de urna "proletariza~ao ativa" (OFFE 1984) sao remotas. 

A REALIDADB RURAL AGROBXTRATIVA SOR A ÓTICA 
DOSPBQUHNOSPRODUTORBS 

Primeiramente é destacável o fato de que todos os entrevis
tados manifestaram a sua preocupa~ao a respeito da perda 
gradativa das suas condi~óes de subsist~ncia no setor primário, 
o que fica patente nos seguintes relatos. 

''Entao, é esse o problema, que fica muito dificil aqui a vida 
porque se nós tivesse um meio pra ajudá aqui... Eu, el,l sei cortá 
canoa. eu sei lanciá, eu sei tapá garapé, eu sei derribá, sei faze 
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ro~ado, sei faze rudo! Mas olhe, se a gente procura urn peda~o 
de terra aquí, é a coisa mais difícil do mundo!" 

(Raimundo, 52 anos, ex-produtor agroextrativo, ex-peixei
ro, marchante. Abaeteruba, MRH Baixo-Tocantins) 

"Nao sinho, nós faz algum pedacinho. Nao tem terra mais pra 
trabalhá. Tem rudo dono." 

(Antonio, 63 anos, ex-produtor agroextrativo, marreteiro. 
Abaeteruba, MRH Baixo-Tocantins) 

"Olhe, o a~af que tem é arguns que plantarara, sabe, nao tem 
a~aí. Aquí é o lugar do a~aí, mas a lavoura de cana acabou rudo. 
É, acabou rudo, acabou rudo! Agora urtimaraente como nao teve 
cundi~ao mais de ter os ingenho, que os ingenho eliminaro rudo. 
Aquí dentro do municipio de lgarapé-Miri, eu carculava que 
tivesse cento e tantos ingenhos e boje em día nao tem ... acho que 
nao tem dez. Nao tem, nao tem dez!" 

(Raimundo, 40 anos, ex-produtor agroextrativo, marchan
te. Igarapé-Miri, MRH Baixo-Tocantins) 

''Pelo menos o camarao, pra quem pesca de caraaráo, já num tem 
quase caraarao, muito pouquinho. O peixe, o ano passado, num 
tempo desse tinha peixe aquí. Esse peixe nós pesca este ano agora 
que tá pouco, já tá dando mais lá pro lado de lá, já num dá quase 
nesse perímetro aquí perto. A gente já tá sentindo mole, a gente 
já tem urna dúvida, né? Pode ser, pode ser que nurn seja ísso que 
a gente teja pensando, mas a gente tem urna dúvida que seja 
disso daf. Essa pesca aqui nossa até que eles num afeta, porque 
eles pescara e tem urna área deles pescarem fora, né? Mas tem 
gente que tá se queixando dessa pesca deles lá fora, porque eles 
pegam várias marca de peixe que estragara. Pelo menos o peixe 
menor eles num gela, a companhía num recebe peixe menor! E 
quando puxa a rede já tá morto aquele peixe e vai estragá. ( ... ) 
Segundo já teve essa informa~ao, que eles estraga muito peixe 
miúdo, isso daqui com os tempo tarabém vai prejudicando mais 
a escassez. Porque pegando o miudinho, num pode crescer mais 
nada." 

(José, 37 anos, pescador, e comprador de peixe. Abaetetu
ba, MRH Baixo-Tocantins) 

" .. .faliu o Mapará, vocé pensa? Ele poe a malha dele num tira um 
peixe! Ele bateu esta noite até urnas dez hora e num tirou nem 
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urn peixel Se nao forna loja, a gente tem de eirá do terreiro pra 
curne. De antes nao, tinha muito Mapará e camarao. Matapi dá 
urn bucadinho, demora, já vem a água grande, nurn dá mais, 
entao a gente tamos em di.ficuldades da bóia aquí, desde quando 
houve essa barragem de Tucuruí. Foi, tá fazendo uns dois anos, 
desde quando eles prenderam todos os peixe pra lá." 

(Maria, 65 anos, esposa de produtor agroextrativo. Caraetá, 
MRH Baixo-Tocantins) 

"Alíás, nos prejudícou, essa barragem nos prejudicou pra cá pra 
baixo, purque prendeu os peixe rudo lá para cima e af nao teve 
safra de peixe como tinha antes. Tinha o curimatá, tinha o peixe 
branco, tinha japuraraa, tinha o iucwiaré e essas coisas nós num 
tem maís aquí." 

(Domingos, 61 anos, pescador aposentado. Caraetá, MRH 
Baixo-Tocantins) 

. "Nao, é pouco (a~aO, purque tiraro o palmito. se· urn tirasse o 
palmito dava demais, até de sobra, mas é que os donos tiraro o 
palmito, vendero o palmito." · 

(Maria, 38 anos, esposa de pescador, Igarapé-Miri, MRH 
Baixo-Tocantins) 

O que resulta .destas graves limita~oes da reprodu~áo eco
nomica da popula~ao cabocla agroextrativista, é urna proletari
za~áo de forma "passiva" (OFFE 1984), isto é, a sucessiva perda 
dos meios de produ~ao sem perspectivas de se transformar 
definitivamente em trabalhadores assalariados. 

Isto leva a urna diferencia~ao social do sujeito em questao, 
que abrange os seguintes segmentos: o sem-terra que sé toma 
intermedíário comercial (marreteiro e pequeno comerciante); o 
sem-terra que sobrevive mediante arrendaraentos informaís; o 
sem-terra que passa a vender sua mao-de-obra; e, finalmente, 
aquele que, embora precariamente, permanece como pequeno 
produtor agroextrativo. 

Os seguintes depoimentos proporcionarara urna impressao 
destas diferentes condi~óes de reprodu~ao. 

"Af quando chegamo aquí falarao aí como dono do terreno, aí 
nos dero a permissao pra nós morá aquí nesse lugar, até um 
tempo que nós quisesse agüentá aqui, né? Até um ponto dessa 
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hora nós temo aquí, durante. Eles nurn leva mal com nós, nem 
nós cum eles, nós temo morado aquí, né?" . 

(Estélio, 42 anos, pescador. Igarapé-Miri, MRH Baixo-To
cantins) 

"Eu trabalho no terreno do Moacir Martins, é. Nao mora, só o 
terreno é dele af, muitos anos. ( ... ) Aí ele agarrou deu pro meu 
primo, né, conhecido por Neco, trabalhar. E aí ele agarrou, 
trabalhou, trabalhou, aí agora ele cansou, foi embora pra Abaeté 
e me deixou em lugar dele trabalhando aí, né? Aí a gente veve 
trabalhando. Nao, até entao ele nunca me chegou cobrando 
nada, né? Eu to bem dizer como vigía, né? Ele nao ajuda em 
nadinha. Nada, nao dá nada, nao dá ferramenta, nao dá alimento, 
nao dá nada." 

(Raimundo, 33 anos, produtor "arrendatário". Abaetetuba, 
MRH Baixo-Tocantins) 

"P·ois é, mais é empregado assim de vigiá de terra dos outro. Quer 
dizer que essas terra aquí, daqui até ali na Brasilia é quase só 
assim dessa gente barao, que tenham, aí ponham aquela gente 
só pra vigiá, assim que é." 

(Mari.a, 42 anos, lavradora "arrendatária". Abaetetuba, 
MRH Baixo-Tocantins) 

''Bom, o meu terreno aqui é o seguinte: a gente tem urn pouco 
de cacau, a gente tá lutando com esse cacau pra adquirir, né? 
Llmpa o terreno, tira o cacau, seca, vende, né? Pra poder manter. 
Marretagem é o seguinte: a gente sai pro largo, af a gente vai 
comprá o peixe, né? Compra o mapará, sai pra vila, cidade, vende. 
Agora quando nao tem, a gente marreta urna farinha, marreta 
tudo. Tudo quanto que aparece vai marretando pra defender." 

(Ademar, 32 anos, pequeno produtor e marreteiro. Cametá, 
MRH Baixo-Tocantins) 

"O que tem plantado lá é só banana, uns pé de banana e um sei 
quantos pé de pimenta (que nurn seise é dezl), tem pouquinho, 
sabe? A gente nao tem condi~ao de virar muito, é. EJ.e (o marido) 
pretende, agora o negócio é a condi~ao que nao tem, é. Ele tem 
vontade de plantar uns mil pé de pimenta, ou duzentos, ou 
quinhentos, mas é que ele nao tem dÍI)heiro pra ele passar assim 
uns dia trabalhando só pra nós. Sabe, é isso." 
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(Raimunda, 34 anos, mulher de pequeno produtor-traba
lhador rural assalariado. Abaetetuba, MRH Baixo-Tocan
tins) 

Assim, mesmo aqueles que ainda possuem terra, embora 
sob posse precária em decorrencia da falta de recursos, nao só 
estáo condenados a terem sua produ~áo limitada, como também 
precisam se submeter ao aviamento, única alternativa de finan
ciamento. Como anteriormente falamos, trata-se de urna rela~ao 
de domina~ao que assurne fei~oes de caráter pessoal, na qual a 
troca desigual com o capital comercial e usurário tende ·a ser 
vivenciada pelo pequeno produtor, como urna espécie de ajuda. 

"Quer dizer que aí a vantagem que a gente tem aquí é porque a 
gente chega as vez cansado daí de fora, né, a gente vende af na 
geleira. Eles dao o óleo pra gente, . a gente nao compra. Dá 
ranchinho também, negócio de farinha, café, sal, quer dizer que 
isso já é urna ajuda pra gente, né? O dinheiro do peixe, a gente 

· já sai liso. A vantagem qu~ a génte tem af é que, a gente indo pra 
Barcarena, a gente gasta mais óleo, tem que comprá óleo pra 
voltá, Aí é isso, né?" 

(Miguel, pescador e pequeno produtor. Barcarena, MRH 
Baixo-Tocantins) 

" ... quando tinha esse senhor que chamava Tito Martins, que já 
é morto, o pessoal choravam quando ele morreu, porque era o 
patrao deles. Pelo menos já foi até meu patráo. Quando a gente 
chegava assim pra fazer urn ro~ado, a gente ia lá com ele e 
chegava lá: 'Seu Tito, olha nós ternos um ro~ado pra tantas 
tarifas'. Ele perguntava assim pra nós: 'Quantos sacos de arroz 
leva lá pra plantar?' Nós dizia: 'Leva tres sacos'. Ele dizia: 'E, 
rapaz, olha com sinceridade, tu vai levar vinte mil cruzados! E 
ele puxava o dinheiro e dava de urna vez: 'Taí, pode levar!"' 

(Joáo Batista, 54 anos, produtor autonomo, sindicalista 
rural. Igarapé-Miri MRH Baixo-Tocantins) 

Um outro aspecto se refere as extenuantes condi~oes de 
trabalho na ro~a e a comercializa~ao dos seus produtos 

" ... e a gente só tem se trabalhá, plantá mesmo. Trabalhá e cuidá 
porque se tu nao trabalhá e nao cuidá, nao tem nada. Agora, é 
cansativo por causa de sol, é um servi~o brabo, pesado ... " 

' ' 



(Clélia, 47 anos, mulher de pequeno produtor e marreteiro. 
Barcarena, MRH Baúco-Tocantins) 

"Credo! Nem pense! Pra fazer a Ro~a, olhe! A ro~a, a gente ro~a, 
ro~a tudo o mato, sabe? Agora, derruba como machado os pau, 
faz sentar tudo aquele mato, quando tá seco, toca fogo, toca fogo 
pra dentro praquilo fi.cá bonito. Depois de ardido aquilo a gente 
vai juntá os pau, faz as coivara, vai queimando, queimando a até 
ficar limpo o chao, sabe? Agora que vai plantá essa maniva. É o 
jeito de trabalho, né? Nao gosto purque eu acho que o servi~o é 
demais pesado. Já pensou, né, que quem tem ro~a tem que passá 
o dia inteiro no sol, capinando, né, tirando aqueles mato pra 
puder inventá aquela maniva, né, pra puder dá aquelas batata e 
'aí é ruim, né?" 

(Maria, 39 anos, ex-produtora agroextrativista, dona de 
pensao. Igarapé-Miri, MRH Baúco-Tocantins) 

" ... a gente faz urn ro~ado de arroz com dificordade, pra cinco, 
seis tonelada, a gente faz, né, e chega no fim tem que repartir no 
meio. Quer dizer que pra gente que trabalha quase num vai sobrá 
nada, né? Num é dificil consegui (a produ~ao), é que a gente vai 
a fim de comprá (a terra) do dono que é o André Pinheiro, ele se 
nega vende. Nao qué vende." 

(Benedito, 27 anos, pequeno produtor arrendatário) 

''Nós terminamo de fomiar onte, ficou pra lá até urna parte, ainda 
nao deu jeito de ir buscar, purque carregá na costa, né, é mais 
de meia hora de viagem pra vará aí pro asfalto e eu cheguei 
cansado do mato esta noite. Eu cheguei de madrugada, vou 
descansá urn pouquinho, mas tarde que eu vou ve se eu passo 
urnas quatro saca de farinha praí pra fora." 

(Raimundo, 33 anos, produtor "arrendatário". Abaetetuba, 
MRH Baixo-Tocantins) 

''É urna dor de cabe'iª· Se a gente, quando tem esse conhecimento 
daí que é da ALBRAS, esse carro vai buscar verdura, tudo bem. 
Quando nao, a gente traz de bicicleta, na cabe~a, nurna carro
cinha, aquí pra fora, paga o transporte na carreta do Cabral que 
vem de Abaeté, deúca no terminal porque o volurne é muito, as 
vezes é cinco, dez paneiro, doze. De lá pega aquelas carrocinha, 
pra deixá no porto pra embarcá lá no barranco. De lá pego o 
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barco pra levar pra Belém, de Belém paga carregadorzinho pra 
deúcar lá onde o carro pega, e paga o carro pra levar pra CEASA." 

(Felipe, 54 anos, colono da Colónia COI, implantada, pelo 
projeto Albrás-Alunorte, Barcarena, MRH Baixo-Tocantins) 

Partindo dos depoimentos dos entrevistados, obtém-se urna 
clara imagem do processo de desenvolvimento do agroextrativis
mo caboclo tradicional. 

Quem ainda possui a terra, embora sob posse precária, 
enfrenta a falta de recursos financeiros, a impossibilidade obje
tiva do crédito rural oficial, o atrelamento aos intermediários 
e/ ou aviadores, os baúcos pre~os. da produ~ao, a dificuldade de 
escoamento da produ~áo. Aqueles que, nao possuindo mais a 
terra, a obtém através de arrend,amentos informais, nao só 
enfrentam os mesmos problemas do pequeno produtor autóno
mo, como ainda, muitas vezes, perdem boa parte da sua produ~ao 
como tributo ao uso da terra. Outros que aliam o comércio a 

· atividade agroextrativa, embora sobrevivam com mais facilidade, 
geralmente nao passam de urn "menos-pobre", com perspectivas 
nao muito melhores que os demais, e já expropriados que buscam 
o puro extrativismo (a pesca, principalmente) enfrentam nao só 
a degrada~áo dos recursos naturais, resultante da explora~áo 
capitalista, como a dependencia dos intermediários. Finalmente, 
aqueles que também já encontraram-se expropriados e que 
procuram no mercado rural de trabalho a oportunidade última 
de vender os seus bra~os, encontram pela frente a baixa remu
nera~ao, a ausencia de garantias previdenciárias e a sazonalidade 
dos empregos. 

Se este quadro rural do ponto de vista do seu aspecto 
produtivo já é grave, o que complica ainda mais esta situa~ao sao 
as precárias condi~óes infra-estruturais em termos de saúde, 
educa~ao e abastecimento, que nao se modificaram com a im
planta~ao de urna indústria do porte da Albrás-Alunorte. Pelo 
contrário, pode-se ressaltar, mais urna vez, que os investimentos 
e os subsidios de origem públicas para os Grandes Projetos 
reduzem acentuadamente as possibilidades dos órgaos locais e 
regionais para iniciar urna política voltada para as necessidades 
básicas da popula~ao de baixa renda. 

''Só a fé em Deus, pra num adoecer algum grave enquanto a gente 
tá com poucas condi~ao. Porque mesmo 'té isso é problema pra 
nós aquí, adoecer urna pessoa gravfssima. Purque o senhor já 
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sabe o pre~o do remédio que tá, principalmente em Abaeté. A 
caristia do remédio é imensa aí. Entao o que acontece é adoecer 
grave e morre." 

(Paulo, 21 anos, pescador. Abaetetuba, MRH Babto-Tocan
tins) 

''Entao é lhe dize que nós fiquemo nesse sofrimento: se temo uma 
doen~a nós guardemo a doen~a, num podemo se tratá, num 
podemo procurá um médico pra tratá da gente, porque aí no 
hospital de Igarapé-Miri, no SESP, tem o consultamento de gra~. 
mas nurn dáo remédio ... Eu só uma mulhé fraca, sou muito fraca 
mesmo, sabe? Depois da minha opera~áo fiquei desse jeito, 
purque eu fui operada aqui em Igarapé-Miri. A minha opera~ao 
foi aventurosa, se eu morresse, sabe, é muito assim que tivesse 
murrido urn cachorro, purque o médico numera responsável, ele 
era particular. Ele só queria pegá o dinheiro, e num tinha sangue, 
só tinha energia, né, se a energia faltasse a gente murria. E depois 
da opera~áo ele mandava jogá lá pra cama e pronto, ele num ia 
mais lá, num passava mais nada e ficava tres, quatro dia lá, saía 
e pronto." 

(Maria, 38 anos, mulher de pescador. lgarapé-Miri, MRH 
Babto-Tocantins) 

"Que por aqui num tem assistencia nenhurna, aqui. no interia 
num tem. Quando é assim, quaiido a duen~a nurn é grave, né, 
da, purque daqui pra cidade é uma base de duas horas e meia de 
viage. E a assistencia que eles dáo aí num é uma assistencia 
satisfatória, né? Eles num ligam quase pra gente." 

(Raimundo, 33 anos, pescador. Igarapé-Miri, MRH Bailto
Tocantins) 

"Nós mora aqui, cade que tem ao menos urna aula pra botá essas 
crian~ada pra estudá? Lá está urn bucado de crian~ada, tudo 
besta, se criando rudo besta purque a gente nao tem urn conforto 
pra mandá ensiná, né?" 

(Tereza, 65 anos, pequena produtora. Cametá, MRH Bailto
Tocantins) 

'7em uma escola aqui, mas acontece que a escola nossa aqui, o 
nosso interia tá urna escola meia ruim pelo urn problema. Que 
acontece que a fessora as vez num dá aula direito, né, a aula 
come~a tarde e termina cedo, aquela confusao. Ah! gente nurn 
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dá Animo da gente mandá os filhos da gente pra escola por esse 
motivo." 

(Raimundo, 33 anos, pescador. lgarapé-Miri, MRH Babco
Tocantins) 

" ... purque o prefeito disse que ele mandava f~ o grupo mas 
num mandava professora praí. Aí vai, fica dificil pras crian~a." 

(Maria, 36 anos, mulher de pescador. Barcarena, MRH 
Babto-Tocantins) 

" ... aqui é dificil, tem urna tabeminha por aí, mas se toma um 
pre~o grande. É por isso que todo dia a gente tá quase na cidade: 
muito caro. A gente procura as coisa num tem as vez. Tem coisa 
que num serve, uma bibida, isso aí ·num falhal Mas as vez que a 
gente precisa de repente, as vez a gente procura, nao achal" 

(Marinalda, 16 anos, filha de pescador. Cametá, MRH 
Baixo-Tocantins) . , 

uTem comércio, masé lá pra ponte de cima e as vez tem, as vez 
num tem, e é isso." 

(Mari.a, 36 anos, mulher de pescador. Barcarena, MRH 
Baixo-Tocantins) 

Nestas dificeis condi~óes sociais, quais sao as perspectivas 
que essa popula~áo considera como possível instrumento para 
melhorar a situa~áo no próprio contexto rural? 

Todos os entrevistados manifestaram a sua profunda des
cren~a nos órgáos govemamentais, aos quais compete a política 
agrária, relegada a um segundo plano, seja em decorrencia da 
escassez de recursos, seja em virtude de uma concep~áo de 
modemiza~áo que identifica progresso com a implanta~áo de 
empreendimentos industriais do tipo Albrás-Alunorte. De uma 
descren~a náo menor gozam os partidos políticos, cujos repre
sentantes estáo sendo encarados como prometedores em período 
eleitoral que, depois do escrutinio, desaparecem. 

"Eu num sei, num tenho concorrencia cum eles. Vejo falá muito 
em EMBRAPA, SAGRI, mas nurn sei, vejo falá só neles. Vejo passá 
aqueles carro e quando eu ta assim que eu vou pra Barcarena, 
sempre eu ta vendo, vejo passá: essa aqui é a EMATER, esse aqui 
é o carro da SAGRI, esse aqui é o carro da EMBRAPA Mas num 
sei, só vejo dize que o carro de lá, mas nurn sei que assistencia 
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eles tao fazendo, né? Inclusive essa Paulo que veio pur aquí pra 
planta~ao de abacaxi e coisa e tal, ia se virá pra arrumá motos
serra pros lavrador, nao sei o que mais, ba-ba-bá e lári-laril Nada 
de motossera, .nada! Nao vi nada, nada, nada!" 

(Clélia, 47 anos, mulher de pequeno produtor. Barcarena, 
MRH Babco-Tocantins) 

"Quando eles querem ganharvoto, essas coisas: vamos botar urna 
escola, vamos ajudar o pobre, urna coisa e tal, né? Quando eles 
quereml Tempo depois que passa, pronto, eles se esquecem do 
pobre e o pobre mesmo fica." 

(Ademar, 32 anos, marreteiro e extrativista. Cametá, MRH 
Babco-Tocantins) 

No que conceme a auto-organiza~ao via sindicaliza~ao, os 
resultados da pesquisa mostram que os sindicatos rurais, embora 
presentes em qua~e todos os n:iunicípios? o~ sao pouco conheci
dos ou sao vistos como órgaos assistenc1alistas. 

''Sindicato? Eu até que num sei lhe explicá pra que que serve, eu 
num sei lhe dize. Conhe~o arguns deles." 

(Joáo, 67 anos, pescador e extrativista. Cametá, MRH 
Babco-Tocantins) 

"Eu nao. Como diz o caso, eu nurn conhe~o sindicato purque eu 
num sou associado, mas sei onde é." 

(Antonio, 63 anos, marreteiro e ex-pequeno produtor. Abae
tetuba, MRH Babco-Tocantins) 

''Bem, eu nem sei pra que serve isso, que eu vejo o pessoal diz~r 
que nem adianta a gente pagá isso, purque a gente chega lá, diz 
que pra levá urn doente, é preciso ir com o prefeito, que o 
sindicato nao resolve nada!" 

(Raimunda, 34 anos, mulher de trabalhador rural assala
riado. Abaetetuba, MR.H Babco-Tocantins) 

''Bom, serve pra muitas coisas, sabe? Pelo menos eles nao tio 
financiando dinheiro, nao tao financiando nada, mas o cara que 
tá quites lá no sindicato, pelo menos se urna pessoa quebra urna 
perna, que Deus o livre, quebrar urn bra~o, a gente vai lá e tal ... 
Purque a gente adoece, pode duer urn dente, a gente corre lá eles 
dio o papel pra gente mandá tirá o dente. E as vez adoece urna 
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crian~a a gente leva lá, eles passam o papel pra gente ir pra 
qualquer clínica, a gente vai." 

(Pedro, pescador. Abaetetuba, MRH Babco-Tocantins) 

Entretanto ternos constatado que, a partir do momento em 
que um sindicato assurne uma posi~io independente e combati
va, ele se toma, junto com as Comunidades Eclesias de Base 
(CEBs), o único representante dos interesses dos pequenos pro
dutores, em caso de confrontos com terceiros interessados na 
apropria~ao da terra. Convém citar aqui o termo de acordo 
conseguido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cametá 
com a CBG Geofísico Limitada, que estava prospectando petróleo 
na regiao para a Texaco e a Petrobrás, obrigando-a a indenizar 
eventuais prejuízos em benfeitorias, cultivos e animais ao longo 
do trecho em prospec~ao. Se, por um lado, este exemplo mostra 
a viabilidade de luta por urn sindicalismo autentico e politizado, 
ele nos parece pouco difundido no Babco-Tocantins. 

Nao há como surpre~nder, sob estas condi~óes, a tendencia 
expressiva em debcar o campo e procurar formas alternativas de 
sobrevivencia nos núcleos urbanos locais que, muitas vezes, 
representam urna espécie de ponte para a capital estadual pa
raense. A maioria maci~a dos entrevistados tem a sua familia 
espalhada pela migra~áo. É importante, porém, ressaltar que o 
processo migratório é respaldado pelo apoio e compreensáo 
familiar. 

"Aqui nurn tinha futuro pra elas, sabe? Elas tavam mo~a. queriam 
se vestir, né, iam crescendo. Entao quando elas crescem assim, 
elas já nurn querem se conformá com urna calcinha, elas já 
querem luxá, né? E eu num tinha possibilidade assim pra luxo, 
né, pra dá o conforto do luxo. Entao elas acharam que deviam ir 
pra Belém. ( ... ) Aí eu achei que elas deviam ir pra Belém." 

(Clélia, 47 anos, mulher de pequeno produtor. Barcarena, 
MRH Baixo-Tocantins) 

''Elas foram procurá um servi~o pra ganharem. Purque aquí náo 
tem, voce sabe. Os rapaz, eles querem luxarem, comprá roupas, 
né, com luxo e aquí nurn tem, sao obrigado a se arrecirá daqui. 
Aqui é só pra gente velho mesmo, que é cortar urna siringa, faz 
urn servi~o, pra rapaz assim num dá. É purque aquí num deu pra 
eles viverem, né, eles tem que safrem pra trabalhar também, né?" 
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(Tere:za, 65 anos, pequena produtora ex-trabalhadora rural 
assalariada. Cametá, MRH Bai.xo-Tocantins) 

''Eu tenho duas. pra lá, purque eu butei. Elas sao empregada e 
estudam na boca da noite, pur causa que a gente num tem 
condü;ao de pagá, entendeu? Elas vao, se empregam e estudam 
na boca da noite." 

(Raimundo, 33 anos, pescador. lgarapé-Miri, MRH Bai.xo
Tocantins) 

Nao é necessário ser profeta para prever que, sob as condi
~oes de degrada~ao em que vive a agricultura itinerante, o ~xodo 
para os núcleos urbanos locais e para centros maiores conti
nuará. Nao ousamos prognosticar se ele permanecerá "silencio
so" ou em qual medida o capital comercial e usurário, enquanto 
sistema tradicional de domina~ao, conseguirá manter-se hege
mdnico, como tem acontecido até agora. 

É evidente que mudan~as favoráveis a fixa~ao dos pequenos 
produtores rurais, necessárias do ponto de vista social e ecológi
co, dependem de medidas políticas tomadas a nível global. 
Entretanto, nao há dúvida quanto ªº fato de que a luta daqueles 
que se engajam em favor de melhorar fundamentalmente sua 
condi~áo social - como, por exemplo, alguns sindicatos de 
trabalhadores rurais - contribuí pra tal. Apoiá-los é, por esta 
raza.o, uma questao de honestidade intelectual. 

TABEl.A 1 

CONDl<;ÁO LEGAL DA OCUPA<;ÁO FUNDIÁBIA 

llllll BAIXO-TOCANTINS 
1950/1985 

CONDI<;:AO LEGAL DA OCUPA<;:AO 

ANO ~ ~ ~ FORMAS 
PRÓPRIAS ARRENDAD. OCUPAD~ MIST~ 

N. dr mu Árm N. dr Árm Árm N. dr Árm Árm N.de Árm Árm 
estab. tobll ~ eslab. total tlM!dia estab. tobll tlM!dia estab. tobll M~ 

1950 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1960 99 86 ffl 468 380 83 68 84 123 91'4 fil 6 
1970 144 78 S3 969 522 SS 711 1.202 169 1.743 10 1 
1980 2:18 296 127 599 378 66 852 2336 269 1.857 S4 3 
1985 • • • • • • • • • • • • 

FONTE: FIBGE - Censos Agropecuários 
o~.: Ano-base 1950 = 100 
* Dados nao disponfveis na fonte A época da coleta. 
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TABEI.A 2 

BVOLU<;ÁO DA BSl'llUTUBA FUNDIÁIUA 
POB. GB.UPOS DE Áll&\ TOTAL 

llllll BAIXO.TOCANTINS 
1950/1985 

N. DE FSf ABELECIMENTOS POR GRUPO DE ÁREA 'IUTAL 

ANO Pequena Prop. Média Prop. Grande Prop. Latifúndio 
menos de 1 O Ha 1 O 100 Ha 100 1.000 Ha 1.000 mais HA 

1950 
1960 
1970 
1980 
1985 

100 
74 
216 
182 
222 

100 
94 
25 
601 
4.3S2 

100 
139 
17 
377 
11.776 

FONTE: FIBGE - Censos Agropecuários (1985 em Sinopse) 
o~.: Ano-base 19so = 100 

TABEl.A 3 

100 
lSS 
SS 

276 
8.338 

PESSOAL OCUPADO NA AGB.OPECUÁBIA, A PAB.TIB. DE 14 ANOS 

MB.B BAIXO.TOCANTINS 
1950/1970 

TIPO DE OCUPAc;:Ao DA MÁO-DE-OBRA 

ANO MÁO-DE-OBRA EMPREGADO 
FAMIUAR (1) PERMANENTE 

19SO 100 100 

1960 117 61 

1970 380 123 

PONTE: FIBGE - Censos Agropecuários 
o~.: Ano-base 19so = 100 
(1) Responsávd e membros nao remunerados. 
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EMPREGADO 
TEMPORÁRIO 

100 

130 

131 

PAR CERIA 

100 

37S 

23 
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TABEIA4 

CONDl<;ÁO PJlODUTIVA DA OCUPA<;ÁO FUNDIÁlllA 

MBB BAIXO-TOCANTINS 
1950/1985 

TIPO DE OCUPAc;ÁO PRODUTIVA 

I.AVOURA I.AVOURA PASTAGENS MATASE 
PERMANENTE TEMPORÁRIA FLORF.STAS 

N.De Atta Atta N. De Atta Atta N.De Atta Atta N. De Árm 
infonn. Total M61ill lnform. Total MMia lnfor. Total MMia lnfonn. Total 

1950 . 100 • • 100 • • 100 • • 100 
1960 100 129 100 100 229 100 100 129 100 100 122 
1970 174 148 75 350 '111} 33 '111} 265 77 231 125 
1980 254 169 75 540 638 so 283 3.558 979 -462 373 
1985 289 223 350 584 469 335 • • . . • 

FONTE: FIBGE - Censos Agropecuários (1985 em Sinopse) 
OBS.: Ano-base 1950 = 100 para a área total, e 1960 = 100 para o n . de 
informantes. 
* Dados náo-Oisponíveis na fonte A época da coleta. 
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PARTE 11- O 
POLONOROESTE 



l. OPROJETO 



O PROGRAMA 
POLO NOROESTE 

Betty Mindlin * 

O Programa Polonoroeste, que abrange os Estados de Mato 
Grosso e Rond8nia, tomou-se tristemente famoso, por ser um dos 
projetos econ8micos brasileiros com financiamento de bancos 
multilaterais (do Banco Mundial), de onde surgiram mais infor
ma~óes sobre a dramática situa~ao dos índios. Noticias na iin
prensa brasileira e internacional circularam, demonstrando que 
o Govemo brasileiro nao estava cumprindo a contento o compro
misso de defesa das terras e sobreviv~ncia indígena, assumido 
no contrato de empréstimo tomado ao Banco Mundial para a 
realiza~áo do Programa. 

O Banco Mundial, por sua vez, foi alvo de críticas de 
organiza~óes ambientalistas e de defesa do índio, que contes
tavam o apoio financeiro a programas economicos destruidores 
do meio ambiente e da cultura indígena. Era discutido se a 
exist~ncia de um componente indígena no programa econ8mico, 
conquista da opiniáo pública e da sociedade civil nos Estados 
Unidos e na Europa, teria eficácia, ou seria elemento meramente 
figurativo. 

A publicidade em tomo do projeto deveu-se, em parte, ao 
fato de que, mais do que em outros casos, houve no Polonoroeste 

• Antropóloga, pertence ao Instituto de Antropología e Meio Ambiente 
(Si<> Paulo). 
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um aco~panhamento detalhado da si~a~áo dos povos indígena$ 
da regiao, com grande volume de informa~oes sobre o que 
ocorria. Indiretamente, esse acompanhamento se deve ao Banco 
Mundial, já que, para verificar o cumpriinento da cláusula 
contratual de defesa dos índios e do meio ambiente e os resulta
dos do projeto, urna ·equipe de profissionais brasileiros avaliava 
o desempenho do Programa como um todo, na Funda~áo Insti
tuto de Pesquisas Economicas (FIPE), da Universidade de Sao 
Paulo .. o~ntro de~sa equipe, um grupo de antropólogos, médicos 
e um Junsta, CUJO trabalho coordenei, acompanhou durante 5 
anos (1982-1987) a saga dos índios na regiáo, reunindo uma 
documenta~áo, inclusive sobre os índios sem contato, superando 
amplamente os dados conhecidos pelo Govemo brasileiro e pela 
FUNAI. · 

Com recursos de, aproximadamente, 1,5 bilhoes de dólares 
e financiamento parcial do Banco Mundial, o Programa Polono
roeste come~ou a ser iinplantado em 1982, ao norte de Mato 
Grosso e em Rondonia. -O núcleo central do Programa foi o 
asfaltamento da Rodovia Cuiabá-Porto Velho, ao qual se acres
cent~~ projeto~ de colo~~áo e programas de regulariza~ao 
fundiária, prote~ao a saude e defesa dos índios e do meio 
ambiente. Para estes dois últimos componentes, deveria desti
nar-se 3% do total de recursos e previa-se um período de 5 anos 
para a realiza~áo do Programa. 

A pavimenta~áo da rodovia terminou em 1984, mas o 
Programa como um todo continuou, deve prosseguir e devia ser 
renegociado em 1988. 

O Programa Polonoroeste acelerou muito o cerco colonial 
as terras indígenas. Se náo pode ser acusado por todas as 
mudan~as na condi~áo de vida dos indios, foi a continua~áo e o 
apoio da apropria~áo empresarial do território brasileiro no 
Centro-oeste. Na década de 70, os primeiros projetos de coloni
za~áo, como o de Ji-Paraná ou Ouro Preto, trouxeram um afluxo 
considerável de imigrantes para a regiáo. Grupos indígenas 
próximos a Rodovia Cuiabá-Porto Velho (BR-363) - que entáo só 
era transitável na seca, e apenas parcialmente - perderam terras 
para os colonos recém-chegados. Metade do território do Suruí, 
por exemplo, foi liberado para os novos agricultores. 

A migra~áo dos anos 80 tem uma diinensáo muito mais 
assustadora: com a estrada asfaltada, mais de 200 mil migrantes 
passaram a chegar em Rondonia a cada ano - um cresciinento 
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populacional de 15 a 20% ao ano. Embora o Govemo pretendesse 
o desafogo da tensao social e do desemprego no país como wn 
todo, com a promessa de dar terras aos que chegassem, nao 
conseguiu assentar mais do que 5 mil familias por ano. Talvez 
se possa dizer que menos de 40 mil colonos foram assentados em 
Rondl>nia desde os anos 70. Neste Estado, 2/3 da popula~ao 
moram nas cidades. 

Na década de 80, cidades novas surgiram, estradas foram 
construidas; madeireiras e mineradoras aceleraram o ritmo de 
explora~áo. Sao conhecidos os dados de desmatamento de Ron
dl>nia - 2 milhoes de hectares desmatados em 10 anos, calculan
do-se que está próximo o desaparecimento da floresta. O pre~o 
do mogno para exporta~áo (de 300 a 600 dólares o metro 
cúbico), toma quase impossível refrear o corte da madeira, em 
especial o seu roubo de áreas indígenas. Centenas de milhoes de 
dólares foram exportados na regiao nos últimos 2 ou 3 anos, em 
boa parte rouba.dos de áreas indígenas. 

Hoje, as estradas e cidades, as madeireiras e mineradoras, 
aos projetos de coloniza~ao, as empresas de grande porte 
(100.000, 400.000, até wn milhao de hectares) que devastam a 
mata e se apropriam de terras, somam-se hidrelétricas em cons
tru~áo ou planejadas - algumas das quais, em breve, atingirao 
os indios. 

A ocupa~ao foi vertiginosa; por exemplo, ao sul de Rondl>
nia, no Vale do Guaporé. Ao longo da estrada BR-429 (Presidente 
Médici- Costa Marques), construida em 1984, brotaram cidades 
como ZidolAndia, Nova BrasilAndia, Mirante da Serra, Alta Flo
resta, e projetos de coloniza~áo como Bom Principio, arrasando 
a mata. Sobram, como floresta - por quanto tempo? - as áreas 
indígenas Rio Branco e Urueuwauwau, e as resetvas biológicas 
do Guaporé, muito mal protegidas. 

É neste quadro de povoamento e de avan~o do capitalismo 
no Oeste que as medidas de defesa da sobreviv~ncia indígena de 
Programa deveriam ser tomadas. 
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2.0 
POLONOROHSTE E 
OSÍNDIOS 

. ' 



, 
OS INDIOS E O 
PROGRAMA 
POLONOROESTE 

Betty Mindlin 

OS GRUPOS INDÍGENAS NO POLONOROESTE 

A popula~áo indígena da regiáo do Programa Polonoroeste, 
em Mato Grosso e Rondonia, é estimada em dez mil pessoas. Sáo 
quase oitenta grupos indígenas, dos quais quinze ainda sem 
contato, isolados na floresta. 

Em Rondonia, há um grande número de grupos Tupi, numa 
curiosa variedade lingüística de familias do tronco Tupi (Tupi
Guarani, Tupi-Mondé, Tupari, Rama-rama, Arikem etc.) . De um 
modo geral, porém, os grupos indígenas do Polonoroeste sáo 
heterogeneos, tendo pouco mais em comum entre si que as 
transforma~oes economicas a que estáo sendo submetidos. 

Os estudos etnológicos sobre esses indios, a maioria dos 
quais é de contato recente - dos anos 70 - , ainda sáo muito 
poucos. Sobre os Cinta-Larga, Gaviáo, Zoró, Suruí, Pacaa-Nova, 
Tenharin, Rikbaktsa, Urueuwauwau, os primeiros estudos estáo 
sendo feítos ou publicados agora. Urna exce~áo sao os preciosos 
livros de CASPAR (1956 e 1975) sobre os Tupari, escritos depois 
de viagens nas décadas de 40 e 50. 

Em Mato Grosso, os Nambiquara tomaram-se conhecidos 
pela obra de LÉVI-STRAUSS (1948 e 1955) e por trabalhos mais 
recentes de outros antropólogos; mas muito pouco do que sáo 
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foi desvendado. Há um número · maior de trabalhos sobre os 
Parecí, os B~airi! os Bororo - todos em Mato Grosso - que tem 
contato anngo. Sao culturas e línguas muito diferentes, e ainda 
por explorar. 

IMPACIOS DO PROGRAMA POLONOROESTE PARA OS 
ÍNDIOS 

Um resumo numérico da situa~áo de terras da regiáo do 
Polonoroeste mostra a situa~áo das 80 áreas indígenas da régiao 
no termo de cinco anos do Programa. ' 

25 áreas estáo demarcadas (8 das quais antes do Programa 
Polonoroeste); mas apenas 12 (15% do total) tem sua demarca
~áo homologada, isto é, garantida por decreto do Presidente da 
República, e destas 12, apenas 8 (10% do total) tem registro no 
Servi~o de Patrimonio da Uniáo. 

30 áreas estáo em. ~studos, a maioria delas sem qualquer 
garantía legal. 

16 áreas sao de indios sem contato, isolados sem território 
definido e sem qualquer defesa ou garantía legal: 

10 grupos vivem nas cidades ou esparsos. 

O componente indígena do Programa representou, em 
alguns momentos, um fator positivo para a garantía das terras 
indígenas. O maior número de áreas foi demarcado em 
1984/1985, correspondendo para o Brasil, como um todo, a um 
periodo de esperan~a, depois bastante frustrada, de democrati
za~áo e avan~o social. Conseguiu-se a demarca~áo e homologa
~áo, por exemplo, das áreas Nambiquara, Rio Branco, 
Urueuwauwau e a demarca~áo de Rikbaktsa, Zoró, Roosevelt etc. 

Houve momentos em que o Banco Mundial esteve bastante 
a frente do Govemo brasileiro na exigencia da defesa dos indios. 
O empréstimo ao Brasil chegou a ser suspenso por alguns meses, 
em 1985, porque algumas áreas indígenas importantes nao 
haviam sido demarcadas. 

Esses avan~os, porém, correm o risco de se ver inutilizados. 
Desde 1986, nenhuma área do Polonoroeste foi demarcada. Ao 
contrário, a política indigenista, como se verá adiante, cada vez 
mais confirma sua identifica~áo com os interesses antiindígenas 
e tem um papel conivente com o genocidio físico e cultural dos 
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índios. Desde o final de 1987, o Banco Mundial abandonou o 
acompanhamento da situa~áo indígena, deixando o rigor de
monstrado de 1984 a 1986; náo demonstra desaprovar a atua~áo 
do Governo brasileiro. 

As áreas já demarcadas e com garantias legais estáo. sob 
graves amea~as, e mais da metade invadidas por madeireiras ou 
companhias de minera~áo, cortadas por estradas, na iminencia 
da constru~áo de hidrelétricas ou simplesmente invadidas por 
garimpeiros e posseiros. 

No quadro brasileiro atual, parece quase impossível garan
tir os direitos dos indios na regiáo do Polonoroeste, em especial, 
o direito a terra, e impedir a desintegra~áo da vida comunitária. 

O desmatamento das áreas indígenas do Polonoroeste, 
como se verá adiante, está se fazendo a um ritmo assustador, em 
especial a partir de 1986, com a coniv~ncia e estímulo da 
Funda~áo Nacional de fndio (FUNAI) e do Govemo brasileiro. 

As pressóes sobre as áreas indígenas por parte de compa
nhias madeireiras, empresas de minera~áo ou agropecuárias, sáo 
muito grandes. Contam com o apoio de govemos estaduais, 
municipais ou mesmo da esfera federal. Ao longo do tempo, essas 
pressóes sempre se exerceram sobre a FUNAI (como antes sobre 
o Servi~o de Prote~áo aos fndios (SPI)), impedindo uma a~áo 
firme do 6rgio indigenista. Implicando em concessóes, como a 
emissáo de certidóes negativas da presen~a indígena (foi o que 
ocorreu na área Nambiquara, a área dos indios do Vale do 
Guaporé sendo liberada para agropecuária em 1968), arrenda
mentos de terra, autoriza~áo ou omissáo quanto a presen~a de 
gariinpos, explora~áo de madeira, constru~áo de estradas e 
instala~áo de fazendas dentro de áreas indígenas. 

Em certos períodos, esse lobby empresarial parece tomar de 
maneira mais completa a própria administra~áo da FUNAI. No 
momento, os poucos funcionários ou núcleos administrativos 
mais eficientes na defesa dos indios vem sendo afastados ou 
expulsos. Nio restam instrumentos do Estado para conter a 
ofensiva antiindígena. 

Um resumo, apenas, dos impasses maiores da área do 
Polonoroeste, toma mais concreta a descri~áo do abandono a que 
os indios estáo relegados no Brasil de 1988. 
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IMPASSHS 

1) A política indigenista contra os fndios 

Era de se prever que apenas recursos financeiros assegura
dos pelo Programa Polonoroeste náo seriam o suficiente para 
impedir o genocidio e a desintegra~áo da vida tribal decorrentes 
do ''progresso econ6mico". Seria preciso uma decisáo política do 
Govemo brasileiro de respeito as minorías e aos seus direitos 
assegurados pela Lei brasileira (em particular pela Constitui~io 
Federal de 1969) e pelas conven~óes internacionais, como a 
Conven~áo 107 de Genebra. 

Ora, a política do Governo brasileiro relativa ao indio 
aproximou-se, no Govemo civil pós:-1985, dos piores momentos 
da Ditadura Militar brasileira (1964-1985), tomando um caráter 
genocida. A sobrevivencia indígena está amea~ada pelo abando
no das demarca~óes, da defesa da integridade física do territóriÓ 
·indígena e pela falta de. assistencia médica. A Constitui~io 
Federal vigente em 1987 /1988 é desrespeitada por decretos 
autoritários - e por sua vez está amea~ada por mudan~as trágicas 
para os indios pelo Congresso Constituinte de 1988. Na nova 
Constitui~áo elaborada em 1988, os direitos dos indios sao 
reduzidos, em rela~áo a Constitui~áo anterior. 

A partir de 1983, o Decreto 88.118, considerado inconsti
tucional pelos juristas, dificultou as demarca~óes de terras indí
genas, submetendo o reconhecimento das áreas a uma comissio 
interministerial, onde acabam sendo ouvidos interesses contrá
rios aos indios, ou órgáos que nada tem a ver com a questio 
indígena, como o Conselho de Seguran~a Nacional. Na regiáo do 
Polonoroeste, muitas áreas indígenas tiveram a demarca~áo e 
legaliza~áo emperradas por este processo. 

Em 1987, houve dois golpes ainda piores para os indios. O 
Decreto 94. 945 vai tomar quase impossível o reconhecimento 
das áreas indígenas, náo mais feíto apenas por antropólogos, mas 
também por representantes de órgáos federais, estaduais e até 
municipais. Isto é condenar a morte os indios isolados e sem 
território definido, numerosos no Polonoroeste. O Decreto 
94. 946, também inconstitucional, define quem é indio ou nio, 
segundo o estranho critério de acultura~áo, determinando que, 
para os indios aculturados, as terras seráo demarcadas como 
col6nias indígenas. Ora, as colonias indígenas, definidas no 
Estatuto do indio, nao sáo terras indígenas, e sim empresas 
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agrícolas administradas pelo Estado e que admitem a presen~a 
de nao-indios. 

Distinguir indios "aculturados" dos ''nao-aculturados" sig
nifica que, na prática, os indios que reconhecem melhor a nossa 
sociedade souberam reivindicar os seus direitos e participar de 
decisóes que lhes dizem respeito, como programas de desenvol
vimento, nao serao considerados indios. Em 1988, urna portaría 
da FUNAI criou urn grupo de trabalho para definir quem é indio 
aculturado. Reedita-se a antiga tentativa fascista já feíta alguns 
anos antes pela FUNAI de defini~ao pelo Estado de quem é ou 
nao indio, segundo "critérios de indianidade". 

A ingerencia do Conselho de Seguran~a Nacional na polí
tica de fronteira e nas decisóes de demarca~ao é a mais grave 
amea~a a defesa das terras indígenas da Amazonia; prejudica 
também áreas do Polonoroeste. No Acre, onde está sendo pavi
mentada a Rodovia Porto Velho-Rio Branco, continua~ao da 
Rodovia BR-364 (Cuiabá-Porto Velho), o Conselho de Seguran~a 
Nacional decidiu (inconstitucionalmente) só demarcar terras 
como colanias indígenas; o que, em 1988, os indios recusaram. 

Finalmente, além da legisla~ao autoritária, as próprias 
condi~óes da FUNAI sao um desafio a urna política em prol dos 
indios. Inserida no Ministério do Interior, destinada a promover 
a ocupa~áo empresarial no país, a FUNAI acomoda interesses de 
mineradoras, madeireiras e outros grupos economicos. 

Burocratizada, ineficiente, tendo demitido quase sem exce
~áo todos os que conhecem os direitos indígenas e sao firmes na 
sua exigencia, a FUNAI é urna forma de empreguismo e gastos 
absurdos. Suas presta~óes de conta sao insatisfatórias ou deixam 
de ser apresentadas. Os recursos do Polonoroeste nunca tiveram 
urna administra~ao correta e bem planejada. Nunca se admitiu 
a participa~ao de indios e antropólogos na gestáo do programa, 
e há indicios de que desvíos de fundos ocorreram algumas vezes. 

2) O desmatamento e a cumpliddade FUNAl/madeireiros 

As matas das áreas indígenas do Polonoroeste vem sendo 
destruidas por urna a~ao deliberada e injustificável da FUNAI, 
através de acordos assinados entre esse órgao do Govemo brasi
leiro e empresas madeireiras. Estes contratos, totalmente ilegais 
do ponto de vista da legisla~ao brasileira (Constitui~ao federal, 
Código florestal e Estatuto do fndio) , vem sendo denunciados 
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pela imprensa (p. ex., Revista lstoÉ Senhor, Jornal do Brasil etc.) 
pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal OBDF)' 
pela Procuradoria Geral da República e pelo Tribunal de Conta~ 
da Uniao. 

A quantidade de madeira a ser vendida em cada contrato 
varia de 5 mil a 200 mil metros cúbicos (madeira de lei). Pode-se 
dizer que o valor total de madeira de leí extraída a cada ano das 
áreas indígenas supera os 26 milhoes de dólares qué, pelo 
Programa Polonoroeste, deveriam ser gastos na defesa e saúde 
dos grupos indígenas para todo o período 1982-1987. Só na área 
Sete de Setembro, dos Suruí, por exemplo, estima-se que madei
ras nurn valor equivalente a 3 milhóes de dólares foram extraídas 
apenas na esta~ao seca de 1987. · 

Além de ilegais, as condi~óes dos contratos sao desfavorá
veis aos indios, que nao contam com assistencia de advogados 
nem controlam, no momento da retirada, a quantidade de ma
deira efetivamente extraída. O pre~o da madeira estipulado nos 
contratos chega, no máximo, a 30 dólares por metro cúbico. O 
que se estipula para os indios nem alcan~a esse valor, e limita-se 
a pagamentos menores ou em espécie, ou a promessa de cons
tru~ao de estradas de acesso a cidade e compra de veículos, que 
a FUNAI, de toda forma, teria a obriga~ao de providenciar, e para 
o que dispunha de recursos or~amentários de acordo com o 
Programa Polonoroeste. · 

Nao só as condi~oes de venda sáo lesivas aos indios, mas 
também está sendo depredado urn recurso esgotável, trans
formando em breve o território indígena em solo degradado. É 
incalculável o prejuízo moral e também as condi~oes de sobrevi
vencia e culturais dos indios, com a desorganiza~ao da vida 
comunitária provocada pela venda de madeira. 

Este processo de venda de madeira as claras é recente; data 
de 1986. Em 1984, as primeiras denúncias de conivencia da 
FUNAI com madeireiras na área do Polonoroeste foram feítas 
pela equipe de avalia~áo da PIPE (LEONEL 1984, 1985; MINDIJN 
1984), quando houve roubo de madeira da área dos Cinta-Larga 
do Roosevelt_ Em 1986, a equipe denunciou outra vez a a~áo da 
FUNAI no Parque do Aripuaná, onde funcionários desta institui
~áo levavam madeireiras a áreas de indios com pouco contato 
(MINDIJN 1987b). Nao havia, porém, ainda, contratos públicos. 

Em 1987, a FUNAI abriu um misterioso escritório em 
Brasilia, apenas para gerir os negócios de madeira e ~ério 
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(ROCHA 1987). O presidente da FUNAI náo hesitava em afirmar 
que a institui~áo deve ter urna política empresarial de obter 
recursos financeiros pela venda de madeira ou minério. Trata-se 
de unia concep~áo predatória, de uso comercial e imediatista dos 
recursos naturais, encobrindo flagrante corru~áo. 

No entanto, a preserva~io das florestas indígenas seria 
possível no programa. Há para isso meios legais e técnicos: 
podem-se usar mapas Landsat, sobrevoos, equipes de vigilAncia. 
Foi criado em Rond6nia um batalháo floresta! para a defesa de 
terras. Se multadas, ou se a madeira fosse apreendida, as madei
reiras nao se aventurariam a invasóes. 

A FUNAI chegou mesmo a organizar, com a orienta~áo da 
equipe de avalia~áo, várias expedi~óes para apreender a madeira 
roubada por invasores. Madeira estimada em milhóes de dólares 
foi apreendida na área dos indios Mequens, em 1985; na área 
indígena Rio Branco, na área Urueuwauwau e no Parque do 
Aripuaná, em 1986 (MINDLlN 1987b). No entanto, em todos 
esses casos, a administra~áo da FUNAI em Brasilia p6s a perder 
a apreensáo da madeira, deixando que fosse roubada novamente 
ou apodrecesse, apesar dos protestos dos indios que exigiam a 
venda da madeira apreendida e a aplica~áo dos recursos pela 
comunidade. 

Hoje, na regiáo do Polonoroeste, está havendo venda de 
madeira nas áreas dos Suruí, dos Cinta-Larga do Roosevelt, de 
Serra Morena e do Parque do Aripuaná, na área dos Tubaráo-La
tundé, na área Urueuwauwau (embora estes sejam em sua 
maioria indios isolados!) e na área indígena Rio Branco. Anun
ciam-se contratos gigantescos nos Nambiquara e Tenharin. 

Enquanto os "contratos" se cumprem, o roubo de madeira 
por empresas continua nos Mequens, Enauené-Naué, nos Zoró 
(onde se fala em 50 mil metros cúbicos de madeira roubada, 
GAMBINI 1987) e muitos outros lugares. Nestes casos, a explo
ra~áo de madeira se dá sem contratos: as empresas entram onde 
náo há fiscaliza~áo. 

3) A minerapio nas dreas do Polonoroeste 

A minera~áo em terras indígenas foi autorizada em 1983 
pelo Decreto 88.895, considerado inconstitucional, e também 
ilegal por ser um decreto-lei do poder executivo nao aprovado 
pelo Congresso. Protestos conseguiram impedir que o decreto 
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fosse regulamentado e implementado, até meados de 1987, 
quando uma portaria da FUNAI autorizou, de fato, a minera~áo. 
Essa portaria contraria a promessa feita em 1986 pelo Ministro 
de Minas e Energía de náo conceder licen~as de pesquisa em área 
indígena, e revogar as existentes, até ser votada a nova Consti
tui~áo. 

Quase todas as áreas do Polonoroeste estáo retalhadas por 
alvarás de pesquisa: há mais de 500 alvarás de pesquisa conce
didos em áreas indígenas da Amaz6nia. No Polonoroeste, os casos 
mais graves de mineradoras em funcionamento sáo o da área 
Tenharin, invadida por urna das quatro maiores companhias 
mineradoras do Brasil - a Empre.sa Paranapanema - e o da área 
indígena Aripuaná, dos Cinta-Larga. Nesta área, o Programa 
Polonoroeste conseguira retirar, em 1984, um garimpo instalado 
desde 1981 e ligado a Ancon Mining. Em 1987, um ex-adminis
trador do Parque do Aripuaná, atual assessor do presidente da 
FUNAI, levou novamente um garimpo a área, contaminando e 

· matando indios por doen~as e causando urna desorganiza~áo 
dramática da vida tribal, e a polui~áo dos rios locais (JUNQUEIRA 
1984, 1985b e 1987; MINDLlN 1987a). 

4) Hidrelétricas 

Sobre áreas já demarcadas ou nao, e até sobre indios 
isolados, pesa a iminente constru~áo de usinas hidrelétricas. No 
Polonoroeste (além de miniusinas locais) há pelo menos: ·a de 
Samuel, quase pronta, que indiretamente irá atingir os Urueu
wauwau; a de Avila, nos Tubaráo-latunde; a de Ji-Paraná, nos 
Gaviáo e Arara; as de Juina, nos Cinta-Larga, e Peixes, nos 
Apiaká-Cayabi. Estudos estáo sendo feitos no Roosevelt (Cinta
Larga) e outros locais para possíveis constru~óes. 

O caso da Hidrelétrica de Ji-Paraná, atingindo os indios 
Gaviáo e Arara da Área indígena Lourdes, ilustra como é precária 
a defesa da área. A área do Lourdes já está demarcada, homolo
gada e registrada em cartório. O Programa Polonoroeste agiu no 
sentido de retirar dali invasores pelo menos em urna ocasiio, em 
1984/1985. Calculava-se entáo que havia mais de 500 colonos 
invasores na área; provou-se, ao final, que apenas 40 familias 
eram residentes no território indígena. Os indios atacaram os 
intrusos, fazendo reféns por mais de um mes; acabaram conse
guindo a retirada de todos os invasores em 1985, refor~ados em 
sua a~io-armada pela decisáo do Banco Mundial de interromper 
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o financiamento ao Govemo brasileiro, em 1985, e, ao mesmo 
tempo, de financiar a transferencia, para outras terras, dos 
colonos. Estes foram retirados, com suas familias, para o Projeto 
Machadinho, embora a indeniza~áo que deveriam ter recebido 
tenha sido desviada; vivem hoje em condi~óes miseráveis. Todo 
o esfor~o de retirada de invasores parece amea~ado pela iminente 
constru~áo da hidrelétrica e pela explora~áo de madeira na área. 

5) Estradas 

Náo foi apenas na BR-364 que facilitou o assalto de empre
sas e migrantes ao território indígena. A ela acrescentam-se 
estradas secundárias e vicinais, como a BR-429 (Presidente 
Medid-Costa Marques), a Juina-Vilhena, as estradas do INCRA 
próximo ao Lourdes, a da Fazenda Castanhal e tantas outras. 
Planejadas para o futuro próximo, inúmeras outras cortaráo 
áreas indígenas. Ainda mais, numerosas áreas indígenas sáo 
cortadas ilegalmente por estradas internas; entretanto, fazendei
ros e empresas que por elas transitam conseguem impedir o seu 
fechamento. É o caso dos Zoró, Pared, Gaviáo, Cinta-Larga do 
Roosevelt, do Parque do Aripuaná, da Área indígena do Aripuan~ 
do Vale do Guaporé, dos Urueuwauwau e tantas outras. t: 
desnecessário insistir no modo como estimulam invasóes e inter
ferencias indevidas na vida tribal. 

ALGUMAS ÁREAS PARTICULARMENTE ATINGIDAS 

1) A Área indígena do Zor6 

Os Zoró, grupo Tupi-Mondé, de contato bastante recente, 
(1978) estáo sob a iminencia de ataque armado por parte de 
colonos invasores de seu território, que em mar~o de 1988 
queimaram urna de suas malocas. A atual invasáo, de pelo menos 
150 familias, foi promovida por empresas sulistas do Paraná, que 
loteavam terras indígenas, por madeireiras e por outras empresas 
de Cacoal ou Espigáo do Oeste, em Rondania, como supermer
cados locais (GAMBINI 1984, 1987). Em 1981, a FUNAI deixou 
que fazendas vizinhas a área construíssem urna estrada que corta 
até hoje todo o segmento ao sul da área, e pela qual transitam 
anibus e caminhoes de madeireiras e entram invasores. Estes 
contam sempre com o apoio de deputados, prefeitos e vereadores 
locais. A área indígena já foi interditada e demarcada, mas a 
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demarca~áo ainda náo foi reconhecida por decreto do Presidente 
da República. · 

2) A Área indígena Mequens (mdios Sakirabiar e Macurap) 

Estes indios foram abandonados pelo Govemo brasileir.o e 
pelo Servi~o de Prote~ao aos indios desde o infcio do contato, 
nos anos 40. O sarampo os dizimou em vários ciclos da última 
vez em 1983, quando, de cem pessoas, morreram 25, sem 
qualquer assistencia por parte da FUNAI. Só em 1982 a FUNAI 
enviou um funcionário para um estudo de delimita~áo da área. 

Em 1984, a equipe de avalia~áo do Polonoroeste tomou a 
defesa desses indios (LEONEL 1984a). Em 1985, combase nesse 
primeiro diagnóstico, a FUNAI organizou urna expedi~ao a área, 
da qual participaram várias institui~oes - além da FUNAI e do 
IBDF, o Instituto de Coloniza~áo e Reforma Agrária ONCRA) e o 
Conselho Indigenista Missionário (CIMI), a equipe de avalia~ao 
do Polonoroeste, as policías militar e federal - e alguns indios de 
outras áreas. Essa comissáo ficou na área cerca de um mes, refez 
os estudos para a demarca~áo e acabou expulsando 9 madeirei
ras, apreendendo a madeira roubada num valor estimado em 
meio milhao de dólares, de apenas urna delas. 

Esse desafio a injusti~a - exemplo de que a lei pode ser 
obedecida - foi desmontado pela má-fé da FUNAI, que dei.xou 
voltarem a área outras madeireiras. abandonou os indios e fez 
desperdi~ar a madeira apreendida, sem vende-la em favor da 
comunidade. 

Em 1986, indios e antropólogos tiveram que recorrer a 
Procuradoria Geral da República, que tem a fun~ao de curadora 
de funda~oes públicas como a FUNAI, para impedir que a madei
ra fosse devolvida aos invasores, conseguindo, entao, essa vitória 
contra as madeireiras. Em 1987, porém, a área ainda nao fora 
demarcada, e os indios nao tinham qualquer apoio (LEONEL 
1985b, 1987b). Em 1988, a FUNAI, sob protesto de parte da 
comunidade, estava vendendo 10.000 metros cúbicos de madeira 
a urna das empresas invasoras. 

3) O Parque do Aripuanéí (Cinta-Larga, SuruQ 

Como unidade administrativa da FUNAI, o Parque do Ari
puana incluí os grupos Tupi-Mondé, Cin~a-Larga e Suruí, contac
tados há cerca de 20 anos. Os territórios dos dois grupos ligam-se 
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pelas terras dos Zoró, formando wn conjunto de terras que, se 
defendido, seria wn dos mais importantes do país, com cerca de 
3,5 milhóes de hectares (JUNQUEIRA E MINDLIN 1987). 

Trata-se, porém, do pior exemplo de política indigenista na 
área do Polonoroeste, onde, sobretudo a partir de 1983, a 
desorganiza~áo da vida comunitária assume aspectos gritantes. · 
A situa~ao de saúde é grave: em 1987, 10% da popula~áo Suruí 
estavam atingidos pela tuberculose e nao contavam com assis
t~ncia médica, apesar do protesto de seus líderes em Brasilia. 

Administradores do parque levaram madeireiras e garim
pos para as áreas indígenas, para negocia~óes diretas com os 
índios. Estas opera~óes se intensificaram a partir de 1986, em
bora desde 1984 havia coniv~ncia da FUNAI no roubo de madeira 
da área Cinta-Larga do Roosevelt e na presen~a de garimpos. Os 
índios, seduzidos pela promessa de estradas, veículos e acesso a 
cidade, concordam com as transa~óes, embora náo consigam 
controlá-las nem conhe~am o seu valor exato. A entrada maci~a 
de dinheiro e os pagamentos aos indios (em volume muito 
inferior ao verdadeiro valor dos recursos naturais) provocam 
conflitos internos e cstimulam desigualdade na comunidade. Os 
gastos dos indios sao feitos sem nenhum senso de previsao, e os 
recursos monetários rapidamente se esgotam em consumir bens 
e pagar hospedagem na cidade, gerando a necessidade de mais 
venda de madeira ou minérios no ano seguinte. A vida social 
indígena altera-se, volta-se para a cidade, desvia-se da defesa do 
território e dos direitos indígenas, em que os Suruí e Cinta-Larga 
sempre se notabilizaram. 

Enquanto isso, as invasóes aumentam. No Roosevelt e no 
Parque do Aripuana, áreas Cinta-Larga, penetram colonos, fazen
deiros e madeireiros. Prefeitos e vereadores que se dizem donos 
de fazendas que instalam dentro da área construíram estradas 
em território indígena. Os indios, porém, reagem as invasóes. Em 
1984, os Cinta-Larga retomaram algumas das fazendas intrusas. 
Em 1987, os Cinta-Larga do Capitao Cardoso mataram 4 pessoas 
dentro de suas terras. 

A FUNAI, de forma trai~oeira, contesta a legaliza~ao das 
áreas Cinta-Larga, interditando outra vez a área já demarcada do 
Roosevelt, que deveria, com atraso de vários anos, estar sendo 
homologada e registrada em cartório. 
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4) As dreas Nambiquara 

As várias áreas Nambiquara, do cerrado e da floresta, foram 
fragmentadas e separadas pelo tra~ado da BR-364. Foi uma 
vitória, após essa desintegra~ao, conseguir a sua demarca~ao e 
regulariza~áo, em 1984 e 1985, faltando apenas garantias totais 
a área de cerrado. 

Urna equipe da FUNAI muito capaz fazia nessa área, há 
mais de dez anos, um trabalho exemplar de indigenismo, num 
raro apoio a cultura e organiza~ao indígenas. Esta deve ser uma 
das razóes pelas quais os indios dessas áreas manifestaram-se 
contra o contrato de venda de madeira entre FUNAI e madeirei
ras, que envolvia 40 mil metros cúbicos do produto. 

Em 1988, no entanto, quase todos os indigenistas da área 
v~m sendo perseguidos e afastados, e abre-se a brecha para a 
explora~ao material e a desorganiza~ao da vida indígena, seme
lhante a do Parque do Aripuana. 

5) A Área indígena Rio Branco 

Os indios dessa área - os grupos majoritários sao os Tupari 
e Macurap - t~m a experi~ncia de terem sido seringueiros, em 
regime de trabalho semi-escravo, a servi~o de antigos seringais 
locais. Franz Caspar, o antropólogo suf~o. visitou os Tupari em 
suas malocas, em 1948. Pouco depois, foram levados pelo Servi~o 
de Prote~áo aos fndios (SPI) para um seringa!, onde é hojeo Posto 
indígena Sáo Luis, na Área indígena Río Branco, e onde foram 
dizimados pelo sarampo. Dos 300 que conhecera, Caspar reen
controu apenas 60, seis anos após a sua primeira visita. 

Na condi~áo de seringueiros, os indios se mantiveram até 
boje; s6 em 1984, conseguiram expulsar, a mao-armada, o último 
seringalista invasor de suas terras, que os assalariava (LEONEL 
1984b, MINDLIN 1987b). 

A Área indígena Río Branco está demarcada desde 1984, e 
a demarca~o foi homologada em 1985. 

Talvez pelas condi~óes de isolamento da área, ou por 
conhecerem melhor a forma pela qual a sociedade colonialista 
trata os indios, os Tupari, embora poucos (cerca de 150), v~ 
resistindo com firmeza aos nao-indios, mantendo as tradi~Oes 
culturais, falam bem o portugu~s. e estao informados sobre os 
nao-indios, pelo rádio, pelo contato com seringueiros e morado-
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res regionais e pelas próprias visitas a cidade - tem lutado pela 
terra e contra o roubo de madeira, chegando a matar um peao 
de urna madeireira, em 1986. 

Em 1988, porém, o assédio da FUNAJ pode minar a resis
tencia cultural. Esta nao construiu para os Tupari, como era 
direito deles e estava previsto no or~amento do Programa Polo
noroeste, a pequena estrada de 10 km de acesso a cidade vizinha 
de Alta Floresta, indispensável para o atendimento médico e para 
a venda de borracha. Também impediu a nao-venda da madeira 
que os Tupari haviam apreendido de madeireiras invasoras· ao 
contrário, promoveu a venda, em contrato assinado pelo p;esi
dente da FUNAI, de pelo menos 5.000 metros cúbicos de madeira 
- além de tolerar e ignorar o roubo de madeira noutros cantos 
da área. Os indios tem urna compreensível dificuldade de resistir 
ao dinheiro e ao consumo, quando veem a FUNAJ e madeireiras 
apropriarem-se de suas matas, quer queiram quer nao. A defesa 
e a resistencia tornam-se tarefas para gigantes. 

CONCLUSÁO 

Aos exemplos e temas arrolados acima, muitos outros 
poderiam ser acrescentados, como o caso dos Rikbaktsa dos 
Enauene-Naue, dos Pacaa-Nova e tantos outros dramas e ~agé
dias. Deixou-se de lado a discussao sobre os indios isolados 
vítirnas de massacre em várias ocasióes, como no Igarapé Ornen~ 
em 1985, e sobre os indios Urueuwauwau, cuja discussao é feita 
em outra exposi~ao <leste Simpósio. 

A breve descri~ao de alguns dramas e impasses do Polono
roeste torna claro que nao é apenas a defesa das terras e dos 
direitos indígenas que vai se tornando cada vez mais difícil. 
Também a sobrevivencia dos índios enquanto comunidades . , 
enquanto uruverso cultural e forma de vida, vem sofrendo rudes 
golpes com a transforma~ao oriunda do Programa Polonoroeste. 

O confronto da organiza~ao economica e social tribal com 
a economía de mercado e a sociedade industrial é sempre 
problemático. Como os indios podem ter acesso ao desenvolvi
mento economico e a tecnología mais avan~ada, adquirir o 
conhecimento da sociedade mais ampla e seu funcionamento e 
resistir a explora~ao, mantera autonomía economica e a difer~n
~a cultural e o poder de fazer escolher? Planejar caminhos 
possíveis para essa liberdade de op~óes nao é tarefa fácil -
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envolve desde a defesa dos direitos a terra e saúde até um sistema 
educacional aberto e formas específicas de organiza~ao política 
para os indios. 

Na regiao do Polonoroeste, toma-se patente que essa dis
cussao complexa nem tem a oportunidade de ser posta, e que o 
ingresso dos indios· na sociedade capitalista é o pior possível, ou 
quase; o pior, sendo o massacre ou a transforma~ao em traba
lhadores sem terra ou assalariados. A partir - principalmente 
hoje - da madeira e do minério, mas já a partir de urna tradi~áo 
clássica na FUNAJ, o dinheiro e a mercadoria penetram na aldeia, 
minando a coesao comunitária, desvalorizando as tradi~óes cul
turais, desmobilizando a luta política e pela terra. Há resistencia 
a esse processo por grande parte dos indios (entre os mais velhos, 
entre as mulheres, em muitas tribos), mas o momento, para os 
indios, é de desespero e perplexidade <liante do mundo industrial 
sedutor e massacrante. 

O mínimo que se pode exigir dos responsáveis pela implan
ta~ao do programa - . basicamente o Govemo brasileiro, mas 
também o órgao financiador - é que corrijam os efeitos do 
processo que deslancharam ou éipressaram, o acompanhem e se 
ponham a par dos fatos. Atualmente, a tragédia dos indios se 
consuma sem testemunhas, pois nem mesmo os antropólogos 
que avaliavam o componente indígena do Polonoroeste, e que se 
sentiam tao importantes para solucionar os problemas que iden
tificavam, continuara o seu trabalho, cortado pelo Govemo 
brasileiro desde fins de 1987, em retalia~ao a independencia 
crítica da equipe. O pr6prio componente indígena do Programa 
está suspenso. Os desastres continuam sem qualquer paliativo, 
corretivo, registro ou acompanhamento. 
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ANEXO 1 
GJlUPOS INDfGENAS DO POLONOllODTK - POPULA<;ÁO 

APROXIMADA 

GRUPOS 

Pacaa-Nova (Uari) 

GaviAo e Arara 
SUruf 
Cinta-Larga 

Karitiana 
Tupari, Macurap, 
Aruá, Canoé, Campé 
Arikapu, Jabuti 
Sakirabiar e Macurap 
Urueuauau 
Aikaná, Massacá, 
Latund~ 
Karipuna 
Apiaká-Olyabi 
F.na~-Na~ 
Iranae 
Menku 
Nambiquara 

U mu tina 
Pared 

Rikbalctsa 

Kaxarari 
Bakairi 
Bororo 

Tenharin 
Parintintin 
Mura Piraba 
lsolados 
DesaJdeados 

ÁREAS INDÍGENAS 

Lage, Ribeir.io, Río Negro 
Ocaia, Pacaa-Nova, Sagarana 
Lo urdes 
Sete de Setembro 
Roosevelt, Serra Morena, 
Aripuana, Parque do Aripuaná 
isolados 
Karitiana 

Guapore 
Mequens 
Urueuauau 

Tubaráo Larunde 
Karipuna 
Apiaká-Olyabi 
Ena~-Naue 
Iranae 
Menku 
Nambiquara, Pirineus de 
Souza, T'arecatinga, Sararé, 
Vale do Guaporé 
Umutina 
Pared, Utiariti, Form060, 
Estivadinho, Figueiras, Cap. 
Marcos, JK, F.staQio Rondon 
Juininha 
F.scondido,Japufra. 
Rikbalctsa 
Kaxarari 
Paranatinga, Pachola, 
Perigara, Tadarimana, Tereza 
Cristina 
lgarapé Preto, Mannelo 
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POPULAc;Ao 

1.260 (1986) 
450 (1983) 
400 (1986) 

± 1.000 
116 (1986) 

236 (1986) 
± 100 (1986) 
± 1.000 

124 (1986) 
n.d. 
162 
164 (1986) 
191 (1987) 
34 (1987) 

775 (1986) 
160 (1983) 

750 

514 
155 
448 (1983) 

340 
230 (1985) 
n.d. 
n.d. 
1 
1 

ANEXO 2 
ÁllBAS INDfGENAS DO POLONOJlOBSTE 

1) Áreas demarcadas e homologadas - área em hectares 

Rio Branco (236.147 ha), Karitiana (89.682), Lage (107.321), 
Lourdes (185.537), Río Negro-Ocaia (104.064), Ribeirio 
(47.863), SetedeSetembro (247.000), Menku (47.094),Pirineus 
de Souza (28.212), Santana (35.471), Sararé (64.420), Vale do 
Guaporé (242.593). 

2) Áreas demarcadas, aguardando homologa~o - área em 
hectares 

Iranxe (46.790), Rikbaktsa (79.935), Roosevelt (233.055), Tire
catinga (130.575), Utiariti (412.304), Umutina (28.120), Parque 
de Aripuana (1.600.000), Nambiquara (1.011.961), Pacaa-Nova 
(279.906), Pareci (563.586), Zoró (431.700), Serra Morena 

. (148.300), Urueuauau (1.800.000, dos quais 1.000.000 em con-
v~nio com IBDF). · " 

3) Delimitadas com decreto - áreas em hectares 

Bakairi-Pachola (61.405), Parecido Fonnoso (19.700), Kaxarari 
(127.540), Rikbaktsa-Japuíra (148.450), Bororo - Tadarimana 
(9.785). 

4) Em estudos 

Bororo (Perigara-Jarudore), Cinta-Larga (Aripuaná), Tubario
Latund~. Mequens, Tenharin (Marmelo-Igarapé Preto), Parecí 
(Escondido, Juininha, Estivadinho, Figueiras, Esta~áo Rondon), 
Enauen~-Naué, Guaporé, Sagarana, Apiaka-Cayabi, Bororo (Te
reza Cristina), Karipuna, Parintintin (Ipixuna, Nove de Janeiro, 
Porto Velho, Torá), Nambiquara (Pequizal), Mura-Pirahi. 

5) Desaldeados 

Arara (4 grupos), Ariken, Jabuti, Massacá, Paumelenhos, Macu
rap, Urubu, Pareci e outros. 

6) [solados 

Rondonia: Aruá (Colorado, Paulo Saldanha, Terebinto), Igarapé
Omeré, Jacundá, Jamari-Candeias, Karip1J11a (Porto Velho, Jaci· 
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Paraná), Ara-Pararacuara, Rio Muquí, Miguelenos. Mato Grosso: 
Cinta-Larga, Piripcura, Apiaká, Nambiquara. 
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ONDE SE 
ESCONDER? 

Últimos indios 
isolados na mata: 
as maiores vítimas 

Mauro Leonel * 

Os pequenos grupos indígenas que sobrevivem isolados e 
autonomos na Amazonia, recusando o contato com a frente 
colonizadora, provocam a maior apreensáo. Revelam, da maneira 
a mais aguda, a inconsistencia da política indigenista oficial e a 
arrogAncia do endocolonialismo predatório, que avan~a, derru
bando dois milhóes de árvores por dia na imensa floresta conde
nada. 

A expansáo colonial e as estradas que a acompanham tem 
sido quase sempre desastrosas as minorías étnicas. Surpreende 
apenas que um programa de desenvolvimento regional, com 
financiamento multilateral, a um custo de US$ 1,5 bilháo, nao 
tenha sido capaz de prevenir, reverter, ou ao menos atenuar 
práticas dignas da conquista, neste final de século, na última 
fronteira. 

O Programa Polonoroeste tinha como eixo a constru~áo da 
primeira rodovia asfaltada da Amazonia, de 1.600 km, a BR-364, 
de Cuiabá (MT) a Porto Velho (RO). Acompanhavam-na projetos 
de coloniza~áo, obras públicas, estradas secundárias, enfim, um 
pacote de "desenvolvimento integrado". A boa vontade do plane-

• Pesquisador da Fund~o Instituco de Pesquisa F.conómica (FIPE), da 
Universidade de Sio Paulo (USP). 
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jador previu ainda programas de saúde, de defesa dos índios e 
do meio ambiente. 

Sem dúvida, um plano deste tipo suporia, em primeira 
linha, a defesa dos grupos isolados, sua localiza~ao, a prote~áo 
de seus territórios e, se necessário, de sua saúde. E sobreestimar 
a ag~ncia indigenista oficial, a Funda~ao Nacional do indio 
(FUNAI). E acreditar ingenuamente na disposi~ao de respeito as 
minorias de um Governo autoritário: o Polonoroeste se iniciou 
em 1981, com o poder tecnocrático militar que se impos aos 
brasileiros, nas últimas décadas, e tutela hoje a transi~áo a 
chamada Nova República. 

Os fndios isolados na mata, fora do controle da FUNAI, das 
missoes religiosas, e sem contato com regionais, tiveram, no 
quadro do Polonoroeste, tratamento igual ao do passado. O 
mesmo do inicio do século; por exemplo, da constru~áo das 
ferrovias Noroeste do Brasil (CARVALliO 1979) e Tocantins 
(RIBEIRO 1979). Tais práticas etnocidárias iráo repetir-se na 
década de 70, com a Transamazonica, que atingiu mais de 30 
grupos indígenas, 90% deles até entao isolados (DAVIS 1977). 

A BR-364 mostrou-se apenas mais definitiva porque nao 
deixou refúgio, e leva a coloniza~ao ao mais escondido canto da 
floresta. Nos anos 70, com a Transamazonica, os militares fra
cassaram ao levar "os homens sem terra para a terra sem 
homens'', como pretendía o ex-Presidente, General Garrastazu 
Medici. A estrada é hoje trafegável apenas em alguns trechos, 
impossível nas chuvas; as agrovilas nao vingaram. 

A coloniza~áo nos Estados de Rondonia e Mato Grosso 
consolidou-se e veio para ficar. A estrada é asfaltada, portanto, 
trafegável em todas as estat;oes. Rondonia, por exemplo, saltou 
de cem mil a um milháo e meio de habitantes em urna década. 
De 1970, com 0,46 habitantes por km2

, chegou a 4,90 habitantes 
por km2 em 1986. Cerca de 2/3 dos migrantes aglomeraram-se 
nas novas cidades, as que mais crescem no mundo. Grande 
número de colonos opta hoje por nova migrat;áo para o Norte -
Acre ou Roraima fugindo da malária e dos solos pobres. Deixam 
atrás de si metade das florestas do norte do Mato Grosso e 
Rondonia comprometidas. E avant;am sobre outros grupos indí
genas, também com territórios desprotegidos. 
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URUBUAUAU 

Quando o Programa Polonoroeste se iniciou, os Urueuauau 
já eram legendários em Rondonia. Ocupavam as numerosas 
nascentes das serras de Pacaas-Novas, Uopianes e Moreira Ca
bral. Surgidas das raras eleva~oes da Amazonia, estas nascentes 
dáo origem a dezenas de afluentes formadores do Rio Amazonas, 
como os ríos Guaporé, Mamoré e Ji-Paraná. 

Escorrat;ados dos grandes rios pelos colonizadores, preda
dores de fndios ou catadores de ouro, pelos inimigos Munduruku 
e, mais tarde, pelos seringalistas, no inicio do século, estes 
Tupi-Kawahib refugiaram-se nas nascentes das serras (NIMUEN
DAJU 1981, 1982). 

Os Urueuauau, assim chamados por seus vizinhos Orouari 
(Pacaa-Nova), resistiram na virada do século passado a Estrada 
de Ferro Madeira-Mamoré, primeira grande tentativa de coloni
za~áo frustrada, no auge da borracha. Mais tarde, a partir de 
191 O, a Comissáo. Rondon, célebre pelo pioneirismo na regiao, 
ao construir linhas telt!!gráficas, pacificou vários destes grupos, 
chamados os Tupi-Kawahib do alto Río Machado (Ji-Paraná). Foi 
atacada por outros fndios, os que resistiram ao contato, todas as 
vezes que se penetrou em seu vasto território. 

A maioria destes grupos Tupi-Kawahib, contatados pelos 
militares liderados por Rondon - os que aceitaram o contato -
desapareceu, vitimada por doent;as, dissent;0es internas e desa
grega~áo da vida tribal, conforme a descri~ao de LÉVI-STRAUSS 
(1948, 1955). 

Mesmo os que recusavam o contato, e permaneciam refu
giados nas nascentes do sopé das serras, sobreviveram em rusgas 
e correrlas. O após-guerra, com a explora~áo da cassiterita na 
regiao, trouxe novos conflitos, massacres e epidemias. O serin
galista Chaves, por exemplo, desafiando sua impunidade, decla
rou a imprensa ter, em 1948, massacrado 118 fndios numa batida 
nas nascentes do Jamari (A noite 1948). 

O extinto Servi~o de Prote~áo aos indios (SPI) e a FUNAI, 
que o substituiu, fizeram várias tentativas para demarcar e 
proteger estas terras. A enorme extensáo do território onde 
surgiam os indios em confronto, e a pressao dos interesses que 
pretendiam explorá-lo impediram a defesa da área. A Rodovia 
BR-29, inicialmente aberta pelo Exércit~ no após-guerra, agra
vou a situa~áo. Várias áreas interditadas em favor destes grupos 
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isolados foram sendo arrendadas a particulares, e os índios 
empurrados mais para o interior das matas. A Colonia Rodolfo 
Miranda do SPI tomou-se a cidade de Ariquemes, e o norte da 
área do Igarapé Floresta, interditada nos anos 40, foi arrendada 
a mineradoras. 

Com os projetos de coloniza~áo da década de 70, e o 
asfaltamento da Rodovia BR-364, novo surto de conflitos. Em 
1979, os índios atacam uma familia de colonos, raptam urna 
crian~a e matam dois seringueiros. O Govemo finalmente inter
dita urna ampla área, mas deixa desprotegido o Igarapé Floresta, 
onde estavam algumas malocas. Em 1983, os índios matam ali 
um colono. Afinal, em 1985 o Govemo cría urna grande área de 
prote~ao permanente, em convenio entre o Instituto Brasileiro 
de Desenvolvimento Floresta! OBDF) e a FUNAI. O objetivo era 
dar prote~ao aos índios isolados, as florestas, fauna e flora, e as 
numerosas nascentes em tomo as serras. A área seria protegida 
com recursos do Polonoroeste, numa a~ao conjunta entre várias 
institui~oes federais e estaduais, inclusive um pelotao floresta!. 

Hoje está evidente que a área de prote~ao conjunta, dos 
índios Urueuauau e do Parque Nacional de Pacaas-Novas OBDF) 
é apenas letra morra, apesar da assinatura da Presidencia da 
República. A própria FUNAI encarregou-se de lotear seus recur
sos naturais, vendendo madeira para exporta~ao com contratos 
ilegais e fraudulentos, obviamente, sem consultar os índios 
isolados na floresta, e desrespeitando o caráter de preserva~ao 
permanente do decreto-leí presidencial. Apesar de a adminis
tra~ao do Presidente da FUNAI, Romero Jucá, estar sendo inves
tigada por corrup~ao pelo Tribunal de Contas da Uniao e pela 
Procuradoria Geral da República, um imponante lobby de em
presas mineradoras, madeireiras e agropecuárias, o mantém na 
dire~ao da agencia indigenista oficial. 

Um dos contratos assinados por Romero Jucá foi celebrado 
com urna madeireira que já estava devastando a área, denomi
nada Cometa. A FUNAI troca a madeira, subestimada em um 
décimo de seu valor de mercado, por obras da própria institui~ao, 
previstas e or~amentadas no Programa Polonoroeste. Um dos 
principais sustentáculos do presidente da FUNAI - que jamais 
teve experiencia com índios, nem sua equipe - é o Conselho de 
Seguran~a Nacional. Dominados por uma visao integracionista 
e fantasiosa, os militares temem que tais minorias dizimadas 
possam reivindicar estados autónomos na fronteira amazónica. 
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A partir de 1981, sertanistas da FUNAI entraram em contato 
com alguns grupos Urueuauau. Todos os que aceitaram o contato 
foram novamente dizimados pela doen~a. O grupo de Mondava, 
por exemplo, que em 1983 foi estimado em 180 índios durante 
a sua primeira visita ao posto da FUNAI, estava reduzido a 49 
sobreviventes em 1987. Em 1986, registraram-se vários con.flitos 
com mineradoras e m~deireiras, com 1 O vítimas entre os invaso
res flechados pelos índios na área, como conflitos no Rio Manoel 
Correia em 1985, que chegaram ao conhecimento da Polícia 
Federal de Rondonia. 

Hoje está cada vez mais evidente que a área conjunta 
Parque Nacional de Preserva~ao. e A.I. Urueuauau nao resistirá a 
pressao de múltiplos interesses economicos. o próprio govema
dor do Estado, Jeronimo Santana (PMDB), pede a sua diminui
~ao, exatamente onde se concentram os índios e os postos da 
FUNAI. As elei~oes municipais estimulam a impunidade dos 
invasores. Há inclusive um grupo isolado fora da área formal
mente decretada, exatamente no lgarapé Muquí, onde Lévi
Strauss visitou os Tupi-Kawahib nos anos 30. Centenas de 
colonos estao sendo assentados na área, vindos do Sudeste do 
paf si 

IGARAPÉ-OMERÉ 

Em situa~ao mais dificil ainda se encontram os grupos 
isolados dispersos em pontos mais longínquos de Rondonia e 
norte de Mato Grosso, atingidos pelas estradas secundárias da 
malha da Rodovia BR-364. Um exemplo é o dos índios que se 
encontravam no lgarapé-Omeré, afluente do Corumbiara, na 
hacia do Guaporé, perro da fronteira com a Bolívia. Eutraram em 
choque com madeireiras e agropecuárias que avan~avam sobre 
suas terras. Segundo denúncias de peoes de urna das fazendas, 
foram fuzilados pelos jagun~os. Alguns sobreviventes ainda sao 
vistos na regiao. A FUNAI interditou a área, e, após investiga~oes 
superficiais, liberou-a, premiando os invasores, que a estao 
arrasando a trator e motosserra, exportando mogno e abrindo 
pastagens (VALADÁ0 .1986). 

Há vários outros grupos nesta situa~ao no vale do Guaporé. 
Um deles, provavelmente Tupi-Mondé, parecía protegido pela 
Reserva Biológica do Guaporé. O prefeito e os vereadores do novo 
município de Alta Floresta estao estimulando ocupa~ao do vale, 
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e da reserva, com vistas a aumentar o eleitorado, apesar dos 
vestigios dos indios. Durante a demarca~ao de um projeto de 
coloniza~áo em Nova BrasilAndia, top6grafos e indios encontra
ram-se no mato, correndo cada grupo para o seu lado. 

Dezenas de informa~óes deste tipo foram recebidas pela 
equipe de antropólogos encarregada da avalia~o do componen
te indígena do Polonoroeste. Apesar das pilhas de relatórios, a 
omissáo da FUNAI é total. A maioria destes grupos encontra-se 
nas franjas menos ocupadas da área de abrangencia do Polono
roeste. Ocorre que, neste final de década, os projetos de coloni
za~áo ali chegam com surpreendente rapidez. 

É o caso dos grupos, também Kawahib, que surgem ao norte 
de Mato Grosso. Urna india era mantida como prostituta há dois 
anos, em fazendas, sem falar o portugues, quando foi encontrada 
pela avalia~áo. Apesar das sólidas informa~oes que fomeceu aos 
intérpretes sobre seus parentes na mata, nada foi feíto para 
proteger suas vidas ou suas terras. Além das fazendas, dos 
projetos de coloniza~ao, a regiáo do Rio Madeirinha, onde se 
encontram estes indios, é zona de refúgio de traficantes de 
cocaína, expulsos da Bolfvia pela pressáo da polfcia norte-ame
ricana. 

A pressáo da coloniza~áo, trazendo massacres e epidemias, 
joga os mdios também wis contra os outros. No final de 1986, 
os Cinta-Larga mataram nove mdios de um grupo isolado ao 
norte do Parque Aripuaná. Chamam os outros mdios de os 
"baixinhos". 

Salvo alguns lances espetaculares, de tipo cinematográfico, 
onde sertanistas exibem sua coragem extemporAnea de aventu
rar-se na mata para ''pacificar'' mdios, a a~áo da política indige
nista oficial é nula. Sao numerosos os casos de grupos 
Nambiquara a leste de Aripuaná; Apiacá, no Rio dos Peixes; Aruá, 
nos afluentes do Guaporé; Caritiana, no Rio Candeias, e assim 
por diante. 

Tudo indica tratar-se de pequenos grupos que recusam o 
contato, talvez por terem feíto experiencias negativas da promis
cuidade e violencia da frente colonizadora. O fato de serem 
reduzidos em número apenas diminui seu poder de resposta, 
diante de jagun~os e colonos bem armados. O mais freqüente é 
que seu réquiem seja o solene silencio da floresta, seguido, em 
segundo movimento, pelo som das derrubadas dos tratores e 
motosserras. 
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O Polonoroeste, o norte de Mato Grosso e Rondonia, é 
apenas o come~o. A próxima década anuncia-se com dezenas de 
hidrelétricas na Amaz0nia. Oito mil quilometros de estradas 
estáo previstos nos projetos Transfronteira e Calha Norte, apa
drinhados pelos militares, que consideram minorias como inimi
gos potenciais. Há planos da cria~o de P6los Minerais, além do 
avan~o da coloniza~io e das madeireiras. Em 1988, asfalta-se a 
BR-364, de Porto Velho a Rio Branco, com financiamento do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento, sem qualquer medi
da prévia de prote~ao aos indios, seringueiros e ribeirinhos; 
menos ainda foram considerados os grupos isolados do Acre e 
sul do Amazonas. É a última fronteira, sao os últimos sobrevi
ventes dos grandes povos da Amazonia resistindo a horda colo
nizadora. Onde se esconder? Dificil escolha, entre a cova abaixo 
do cháo e a rendi~áo: em tudo a reprise dos primeiros tempos da 
conquista. 
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CAMPONESAS· DE 
CAPITALIZA~O NO 
PIC OURO PRETO 
(Rondónia) 

Philippe Lena* 

EXPULSÁO DA THRRA E ESTRATÉGIAS CAMPONESAS 

Quase todos os estudos relativos aos pequenos agricultores 
recentemente instalados na Amazonia ( detentores de título de 
propriedade ou simples posseiros) ressaltam a grande mobili
dade espacial desses migrantes, expressa ~lo número de etapas, 
de dura~áo variável, por eles já efetuadas. É interessante consta
tar que essa mobilidade é apenas levemente atenuada pela 
integra~ao dos migrantes em projetos de coloniza~ao dirigida; 
concebidos, em principio, para por um ponto-final a esse noma
dismo e fornecer aos escolhidos as condi~oes de uma acumula~ao 
no próprio local. 

Na Amazonia oriental, e particularmente no sul do Pará, 
onde grande número de migrantes é oriundo do Maranhio, do 
norte de Goiás e do Nordeste, costuma-se tratar esse fenomeno 
migratório em termos de expulsao. Efetivamente, inúmeros pe
quenos produtores sao homens expulsos da terra em que traba-

* Geógrafo, é pesquisador do Insl:ituc Franc;ais de Recherche Scicntifique 
pour le Développemenc en Coopéral:ion (ORSIUM) e do Museu Paraense Emilio 
Goeldi/CNPq (Belém). 
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lhavam, as vezes mediante violencia direta, ou através de amea
~as. A história se repete, por sinal, quando de sua instala~io na 
regiáo, uma vez que o sul do Pará detém o triste recorde de 
violencia rural. O direito a terra se adquire, portanto, aquí, num 
contexto de lutas, e surpreende constatar que essa circunstAncia 
náo parece repercuQí positivamente e de maneira mais direta na 
rela~áo com o solo, pelo menos nas propor~óes esperadas. Mas 
uma nova migra~áo ocasionada pela venda do título de proprie
dade há pouco adquirido poderla ainda ser chamada de "expul
sao"? 

Claro que o termo "expulsio" (ou "expropria~áo") já tem, 
há bastante tempo, um significado consideravelmente ampliado. 
Assim, o empregamos freqüenteinente para descrever a mobili
dade espacial observada nos projetos de coloniza~áo oficial, onde 
o direito a terra é garantido. Na Europa ou no sul do Brasil, o 
termo foi inclusive utilizado para se referir a venda da proprie
dade rural imposta pela impossibilidade financeira de comprar 
terra para ampliar o estabelecimento, ou mesmo para adquirir 
máquinas para aumentar a produtividade; em outras palavras, 
um fracasso na infindável corrida em busca da competitividade, 
exigida para manter o nível de vida frente a um mercado 
extremamente seletivo. 

No entanto, é preciso fazer uma distin~io: nos Estados 
Unidos ou na Europa, por exemplo, "expulsio" significava (e 
ainda significa) a saída definitiva do campo. No Brasil, porém, 
gra~as a abundAncia de terras, e mesmo apesar da intensa 
concentra~áo fundiária, é possível manter a condi~áo camponesa 
através de deslocamento no espa~o; embora, em inúmeros casos, 
esta migra~áo se revista de caráter de violencia economica 
imposta, o que justifica o emprego da palavra "expulsáo". 

Todavia, no decorrer de pesquisas efetuadas no sul do Pará, 
na Transamazonica, no norte do Mato Grosso e de Goiás, assim 
como em Rondonia e Roraima, pareceu-nos que esta inter
preta~áo nao dava conta de toda a realidade. Por um lado, os 
pesquisadores insistem, em geral, e com certa razáo, no fato de 
que o pequeno produtor aparece como vítima de um sistema que 
só pode vira esmagá-lo; por outro, os responsáveis pelas ag~ncias 
govemamentais falani em termos de fracasso, e até mesmo 
recorrem a categorias culturais ou morais; questionam, na me
lhor das hipóteses, sobre a devida adequa~ao de suas a~oes a uma 
realidade que, muitas vezes, conhecem apenas parcialmente. Por 
sua vez, os setores ligados a Igreja e os militantes de base se 
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decepcionam freqüentemente com a relativa desmobiliza~ao que 
segue a conquista do título de propriedade, desmobiliza~ao esta 
que pode se expressar, entre outros gestos, pela venda da terra 
conquistada. 

Sem negar validade as problemáticas formuladas em ter
mos de "expulsao" ou de fracasso das políticas de planejamento, 
ou também de conscientiza~ao, parece-nos necessário reintrodu
zir na discussao a questao das estratégias camponesas, para uma 
melhor compreensao de alguns comportamentos dificilmente 
explicáveis. O campones nao é somente ''receptor", mas também 
ator; ele desenvolve um projeto de vida pessoal, familiar, apro
veitando e modificando, as vezes, em beneficio próprio, circuns
tancias aparentemente adversas. É possível, assim, encontrar 
grande número de pequenos proprietários do Paraná e de Minas 
Gerais, por exemplc, para quema migra~ao faz parte de uma 
estratégia de reprodu~ao familiar de tipo patrimonial: é uma 
op~ao. Por que tais comportamentos seriam pr6prios dos ex-pe
quenos proprietários, em particular daqueles oriundos do sul do 
País? Eles mesmos nao teriam vivenciado todo um itinerário, 
todo um processo, para se transformarem no que sao hoje? Nao 
poderíamos encontrar atitudes semelhantes entre os antigos 
posseiros ou trabalhadores sem terra, embora com particu
laridades pr6prias a sua hist6ria e situa~ao economica? Eis um 
aspecto que nos parece freqüentemente desprezado. 

A fim de captar mais sistematicamente essas estratégias, 
possivelmente perceptíveis sob as categorías de "fracasso" ou de 
"mobilidade", efetuamos em 1987 uma nova pesquisa envolven
do 100 familias de colonos do Projeto Integrado de Coloniza~ao 
(PIC) Ouro Preto, em Rondonia, que tínhamos anteriormente 
entrevistado, em 1980. O conhecimento das condi~oes familiares 
e economicas destes colonos, há sete anos, permitirla superar 
urna apresenta~ao puramente sincronica e quantitativa das ven
das de terra, e re-situar os colonos no bojo de um processo e 
dentro de uma din3mica pr6pria. Por outro lado, procuramos 
também entender o que havia acontecido com os colonos que 
tinham vendido seu lote. 

O PIC OURO PRETO EM 1980 

A amostra adorada em 1980 foi estruturada de forma a 
incluir áreas de assentamento totalmente planejado e áreas com 

290 

lotes demarcados pelos pr6prios colonos; alguns tinham sua 
situa~ao fundiária em vías ~e regulariza~ao pelo 1.nstituto de 
Coloniza~ao e Reforma Agrária (INCRA); outros deviam enfren
tar ainda uma longa espera. Tratava-se, neste último caso, de 
posseiros em sentido estrito, alguns deles tendo inclusive efeti
vado sua posse em área reivindicada por seringalistas ou faz~n
deiros; nao foram, porém, incluidos na amostra das 100 fa.millas, 
pois, chegados há pouco, ainda nao tinham permanecido o tempo 
necessário para imprimir suficientemente suas marcas na t~rra. 
Foram pesquisadas várias familias em diversas áreas do ProJeto, 
de maneira a cobrir situa~oes diferenciadas, tanto do ponto de 
vista da acessibilidade (proximidade ou distancia do centro 
urbano, qualidade das estradas) quanto de ?pos de solo e de 
relevo. É importante constatar, a esse respe1to, qu~ a área do 
Pro jeto nao se restringe a zonas de .sol?s de boa qual1dade, como 
poderiam sugerir alguns estudos antenores, quando se destacava 
a voca~ao cacaueira de boa parte das terras. Na verdade, a 
procura constante de terras levou o Projeto a se ampliar sem 

· parar, a despeito da grande variedade das terras. 

Diferencia~o dos colonos segundo o nlvel de capitaliza~o 

QUADB.O 1. Origem e concli~o dos migrantes em 1980 

Fstadode 
origem Condi~o do colono 

1 II m IV V VI VII 

MG 35 14 12 O(l) 1(2) 0(3) 7 
F.S 22 19 7 2(0) 2(3) 3(0) 10 
BA 16 5 5 0(1) - 0(2) 3 
PE 8 1 1 - 0(1) - 1 
CE 6 1 1 - 0(1) - 1 
RJ 4 2 - - - - -
SP 3 3 1 - 1(1) 1(0) 3 
PR 2 28 2 2(0) 1(0) 6(2) 11 
se 2 - - - - - -
MT 1 22 1 5(0) 1(0) 1(0) 7 
AL 1 - - - - - -
PA - 2 - - 1(0) - 1 
MS - 1 - - 1(0) - 1 
GO - 1 - - - - -
PAR* - 1 - 1(0) - - 1 

100 100 30 10(2) 7(8) 12(7) 46 

* - Paraguai. 
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I - Número de colonos segundo o ~tado de origem. 
U - Número de colonos segundo o ~tado de procedéncia. 
llI - Número de colonos com migra~o direca para a área. 
IV - Número de colonos que eram proprietários somente de terra. 
V - Número de colonos que eram proprietários somente de gado. 
VI - Número de colonos que eram proprietários de cerra e de gado. 
VII - Número total de colonos que dispunham de capital sob forma de terra ou 
de gado antes da sua chegada no Projeto. 

OBS.: Os números entre pa~nteses di7.elD respeito aos migrantes diretos e 
devem, portanto, ser adicionados aos outros para se obter o total de colonos 
"capicali7.ados". 

Conforme indica o QUADRO 1, em 1980, a situa~ao dos 
colonos já era bastante diferenciada: 74 deles eram ocupantes 
iniciais e tinham recebido seu lote diretamente do INCRA, ou 
esperavam receb~-lo pela regulariza~ao, enquanto 26 o tinham 
comprado de um colono original. 

QUADB.O 2. 
Dlstrlbui4jio dos migrantes segundo os Estados de origem e de 

procedéncia imediata 

F.8bldo F.lbldo de p~ imediara 
ele 
ori¡em MG F.S BA PE CE JU SP PR SC MT AL PA MS GO PAR• TOTAL 

MG 
F.S 
BA 
PE 
CE 
RJ 3 
SP 
PR 
se 
MT 
AL 
PA 
MG 
GO 
PAR* 

9 
2 8 

1 3 
3 

9 
3 
2 
3 
2 

3S 
22 
16 
8 
6 
4 
3 
2 
2 
1 
1 

14 19 5 1 1 2 3 28 o 22 o 2 1 1 1 100* 

* Paraguai 

Quatró das cem familias de colonos tinham terra no inicio 
de seu itinerário migratório, mas perderam-na por causa de 
brigas familiares ou de endividamento. Todavia, quarenta e seis 
vivenciaram um processo de acumula~ao (terra, gado ou ambos), 
seja no local de origem (essencialmente Minas Gerais e Espirito 
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Santo), seja ao longo de seu percurso (principalmente no Paraná 
e em Mato Grosso). 

Dessas quarenta e seis familias, vale a pena lembrar que 
somente dezoito utilizaram a totalidade ou parte de seu capital 
para comprar terra (ou, mais exatamente, um direito de ocupa
~ao, em principio náo reconhecido oficialmente, pelo menos no 
inicio) cedida por um colono em troca de urna compensa~ao 
financeira pelas benfeitorias. Vinte e oito famfiias receberam um 
lote ou efetuaram urna posse sem transa~ao monetária. 

Oito famfiias compraram um lote sem nunca ter possuído 
terra ou gado: trata-se, em geral, de meeiros que trabalhavam 
em caf ezais e souberam tirar proveito de urna boa colheita. 

Consideramos como capital produtivo toda cultura perma
nente (café, cacau etc.), pasto e gado. Os prédios especializados, 
utensilios mecAnicos, tratores, nao constavam dos itens da amos
tra, e ainda eram muito raros na regiao, assim como os veículos 

· utilitários. Essas culturas e a cria~ao de gado respondem por um 
aumento considerável da .. base de reprodu~ao (e, eventualmente, 
de acumula~ao) do estabelecimento, e aparecem claramente no 
discurso da grande maioria dos entrevistados na época, como um 
objetivo almejado. Para atingi-lo, porém, era necessário superar 
urna série de obstáculos, repetidamente descritos por vários 
autores, que originam um processo de diferencia~áo entre colo
nos: a disparidade dos lotes do ponto de vista da qualidade dos 
solos e da acessibilidade (que acarreta eventualmente graves 
dificuldades de comercializa~ao, urna assist~ncia técnica e um 
acesso ao crédito rural quase inexistente etc.); o número de 
membros ativos disponíveis na familia (fator dos mais importan
tes pelo fato de todo o trabalho ser feito manualmente); e enfim, 
alguns elementos de mais dificil abordagem, que dizem respeito 
a experi~ncia de vida e exprimem o grau de integra~ao do 
produtor rural no modelo dominante. 

Nao há, portanto, como estranhar ao encontrar apenas urna 
leve diferen~a entre os ritmos de fonna~ao de capital produtivo 
dos colonos "capitalizados" e dos que chegaram com menores 
recursos. Além do mais, esta "capitaliza~ao,, nao deve iludir: a 
dimensao das terras vendidas no local de origem com o objetivo 
de comprar um lote em Rond6nia se situa, entre 3 ha e 50 ha, 
com urna maioria de pequenas propriedades. Quanto ao gado, o 
rebanho soma de 1 a 35 ca~as. Em muitos casos, após os gastos 
com a mudan~a. o pagamento de algwrla divida, a compra da 
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terra e de mantimentos durante 6 meses, nao sobra nada para a 
contrata~ao de mao-de-obra ou compra de gado. Deve-se, por
tanto, contar somente com a for~a de trabalho familiar. De 
qualquer maneira, trata-se de urna escolha entre estratégias 
alternativas (urbana, por exemplo). A familia optou por terra 
maior (100 ha) para abrir novas perspectivas para si mesma e, 
principalmente, para o futuro de seus filhos, mesmo que, para 
isso, seja necessário, praticamente, recome~ar tudo de novo. 

Quanto menor for o valor do capital acumulado (venda de 
urna dezena de cabe~as de gado ou de 5 ha de terra, por 
exemplo), tanto menor seráo os investimentos (culturas perenes 
e pastos) realizados pelo proprietário anterior no lote comprado. 
Da mesma forma para os ~x-meeiros que, com suas pequenas 
poupan~as, só puderam comprar lotes poucos valorizados, geral
mente distantes, com solos de qualidade média e uma superficie 
variável de capoeira. Somente os mais capitalizados podem 
pensar em comprar um lote com alguns hectares de culturas 
perenes. 

O QUADRO 3 mostra as diferen~as nos ritmos de realiza~áo 
de urna ocupa~áo permanente do solo entre quatro grupos de 
colonos, classificados segundo os critérios da capitaliza~áo e do 
modo de acesso a propriedade, da seguinte maneira: 

Grupo 1 - 18 familias capitalizadas que compraram seu lote 
• tamanho médio da familia: 12 membros 
• tempo médio de permanencia no lote: 3,5 anos 

Grupo 11 - 8 familias nao-capitalizadas que compraram seu lote 
• tamanho médio da família: 6,37 membros 
• tempo médio de permanencia no lote: 4, 12 anos 

Grupo 111 - 28 familias capitalizadas que náo compraram o seu 
lote 
• tamanho médio da família: 9,17 membros 
•tempo médio de permanencia no lote: 7,1 anos 

Grupo W - 46 familias náo-capitalizadas que náo compraram seu 
lote 
• tamanho médio da familia: 8,13 membros 
•tempo médio de permanencia no lote: 7,3 anos 
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O desempenho dos colonos na ocupaf{io permanente do solo 

QUADB.OS. 
Desempenho el.u famfilaa de colonos segundo o grau de 

capltalha~ e o modo de aeeao a terna. 

Grupo/ Grupo lJ Grupo lJl Grupo IV 

Café 97ha 37,5 ha 165,5 ha 177,S ha 
Freqüéncia 77,7% 87,5% 85,7% 82,6% 
Ha/lote* 6,92 5,35 6,89 4,67 
Ha/lott'/ano** 1,54 1,08 0,82 0,52 

Caca u 16,5 ha O,Sha 35,5 ha 90,5ha 
Freqüéncia 44,4% 12,5% 28,6% 23,9% 
Ha/lote 2,06 0,5 4,43 8,22 
Ha/lott'/ ano 0,26 - 0,17 0,27 

Pastos 148ha 48,5 ha 484ha 590ha 
Freqüencia 83,3% 87,5% 100% 93,5% 
Ha/lote 9,86 6,92 17,28 13,72 
Ha/lott'/ano .~35 1,40 2,40 1,75 

Gado*** 154 19 393 310 
Freqüéncia 44,4% 50% 60,7% 54,3% 
T/ lote 19,25 4,75 23,11 12,4 
T/ lott'/ano 2,44 0,55 1,95 0,92 

* Sdo levados em consider~o sommte os lotes onde aistan ate tipo de adtura. 
** Todos os lota atiio induúlos. Total dividido pelo número de anos d«arridos 
desde a instalQfiio. 
***Número de~. 

As culturas implantadas pelos antecessores dos atuais ocu
pantes foram descontadas a fim de levar em considera~ao somen
te o trabalho realmente feíto pela familia pesquisada. Na maioria 
dos casos, essas culturas ou pastagens representavam pouca 
e o isa. 

O Grupo 1 é, sem dúvida, o mais dinAmico. Seu ritmo de 
acumula~áo é, em média, o mais alto. Um estudo mais detalhado 
mostrarla, no entanto, urna nítida diferen~a entre os que trouxe
ram gado consigo ( ou conservaram certa capacidade de investi
mento) e os que esgotaram seu capital na compra do lote. Quatro 
familias concentram, assim, 84% do gado do grupo e quase 50% 
das culturas de café. O tempo é igualmente um fator muito 
importante: estas quatro familias estao, em média, instaladas há 
5,32 anos, enquanto outras, instaladas há•mais ou menos 2 anos, 
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ainda náo viram o resultado de seus esfor~os, principalmente no 
que diz respeito a acumula~áo sob forma de gado. 

O Grupo n apresenta um dinamismo menor; por falta de 
capital inicial, a máo-de-obra familiar é a fundamental. Tres 
familias, as mais numerosas, concentram 62% do café plantado. 
S6 após um tempo de matura~áo de mais ou menos 3 anos, as 
culturas perenes plantadas praticamente a cada ano váo se 
agregar para permitir urna poupan~a sob forma de gado. 

O Grupo m, enquanto detentor de um pequeno capital e 
sem a necessidade de comprar o lote, deveria ser o mais favore
cido. Porém, como o Grupo W e a maioria dos colonos mais 
antiges, eles tiveram de enfrentar um come~o ár~uo, com gran
des dificuldades de transporte e de saúde (malária), que esgota
ram seus recursos financeiros. Cinco familias concentram 72% 
do gado. Para tres delas, o desenvolvimento da cria~áo ve~o em 
primeiro lugar, gra~as ao capital que trouxeram consigo: p~ as 
duas outras, foi o plantío de café, sem capital, mas favorecido 
por urna mao:de-obra familiar abundante. Os outros come~aram 
a plantar mais tarde e mais lentamente. 

O Grupo Wreúne os colonos que receberam lotes do INCRA 
ou entáo viram sua situa~áo regularizada por esta institui~áo. O 
tempo decorrido desde sua instala~áo é comparável ao do Grupo 
111, do qual se aproximam sob vários aspectos. Seu ritmo, ~o 
entanto, é mais lento; é entre eles que encontramos o maior 
número de colonos um pouco a margem do sistema. Porém, 
somente seis náo tem nenhurna cultura de café, depois de mais 
de seis anos de permanencia. Tres deles conseguiram, apesar de 
rudo, urna pequena acumula~áo sob forma ~e gado, gra~a~ a 
venda de produtos alimentares ou de madeira. Sete famíhas 
concentram mais de 72% do gado: elas plantaram café desde o 
inicio, em pequenas áreas, cuja renda é dedicada inteirament~ a 
compra de gado. Entre as sete familias que possuem maior 
quantidade de café plantado (10 ha cada), somente duas pude
ram come~ar a investir verdadeiramente na cria~ao de gado. Para 
as outras, a produ~ao é muito recente e progressiva (nao se trata 
de culturas de idade homogenea). 

Vale a pena notar que o cacau era pouco difundido na 
época enquanto o café estava bem disseminado; muitos colonos 
trabaIÍiaram no passado nesta cultura, que lhes é familiar, mas 
o fato mais mareante é a incrfvel extensáo das pastagens. Estas 
respondem de fato a várias expectativas: constituem urna manei-
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ra de valorizar o solo (o que a volta a capoeira nao permite); 
propiciam ·eventualmente urna renda complementar, quando 
alugadas a proprietários de gado; tomam possível o acesso a 
forma de acumula~áo mais prática; enfim, por todos esses moti
vos, representam urna melhor remunera~ao potencial do traba
lho dedicado a parcela de culturas anuais, as quais estao ligadas. 

Desde esta primeira pesquisa, aparecía claramente que a 
acumula~ao sob forma de gado representava seguran~a. No caso 
de doen~a grave ou de colheita comprometida, a venda de parte 
ou de todo o gado permite preseivar a posse da terra. Deixando 
de lado problemas ligados a aptidao do solo, podemos dizer que 
a maioria dos colonos vía urna complementaridade entre a 
cria~áo e a cultura, procurando conciliar ambas as atividades, 
sempre que possível. Todavía, os 4 ou 5 primeiros anos repre
sentavam riscos: o colono só pode contar com a comercializa~ao 
de suas culturas anuais (e da pequena cria~ao) para desenvolver 
suas atividades e tentar formar um plantel bovino; a maioria nao 
possui poupan~a para. ~entar os imprevistos. Gra~as a sua 
experiencia, a coerencia de seu projeto, a mio-de-obra famil~ar. 
a urna boa localiza~ao, ou simplesmente a urn pequeno capital 
inicial, alguns colonos conseguem fugir com certa rapidez desta 
''zona de fragilidade". Para outros, o ritmo de acumula~ao é 
muito lento e prolonga, entao, esse período crítico. 

Dentro da amostra existem 32 donos de lote cujo pai é ou 
era proprietário de terra, seja no seu Estado de origem, seja em 
urna das etapas de seu itinerário. Em outros oito casos, o pai 
também recebeu um lote em Rondonia, seja um pouco antes, seja 
ao mesmo tempo que o filho. Como também foi possível constatar 
em outros lugares (em particular na Transamazonica), aprovei
tam-se as condi~oes de fronteira a fim de prover, em toda a 
medida do possfvel, as necessidades de terra dos filhos que 
chegam a idade adulta. 

Ter um pai proprietário nao tem influido significativamente 
nos resultados do produtor, ao menos em nossa amostra. Por 
outro lado se o fato de ter possuído terra ou gado nao constituí 
urna garan'tia de exito, deve-se constatar que, entre as 1 O familias 
com melhores resultados dos grupos "capitalizadosº O e III). ter 
tido ao mesmo tempo terra e gado influencia de maneira clara 
nos resultados: sete estáo nessa situa~áo, enquanto dois tinham 
somente a terra e urn, somente o gado. 
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O ritmo de cre.scúnento 

O QUADRO 4 classifica os colonos segundo um dos quatro 
grupos acima definidos, seu Estado de origem e seus resultados. 
Estes últimos foram analisados, atribuindo pontos a cada esta
belecimento: 2 pontos por ha de café ou de cacau; 1 ponto por 
ha de hévea, e 0,5 ponto por cabe~a de gado. Esse total foi em 
seguida dividido pelo tempo decorrido desde a instala~áo no lote, 
a fim de se obter um ritmo de crescimento (ou de acumula~áo), 
também dividido em quatro categorías: lento ou nulo, fraco, 
médio e rápido. Essas classes estáo relativamente equilibradas: 
lento: 24 familias; fraco: 22; médio: 26; rápido: 18. 

QUADR04. 
Ritmo de.crescimento dos colonos, segundo seu Estado de 

orlgem 

GRUPOS 
Ritmo 
de eres- 1 o lll IV TOTAL 
cimnro 

Lento BA:I MG:J MG:3 F.S:l MG:JO PE:2 
BA:l PE: l BA:2 CE:J 24 

F.S: l 
Fraco MG:2 PR:l MG:l BA:J F.S:l MG:J ES:S MG:2 

SP:l RJ:J CE:J BA:l PE: l 22 
BA:l SP:l AL:! 

MMio PE:l ES:3 MG:3 ES:3 MG:3 ES:3 
CE:2 RJ: l BA:3 RJ: l 26 
SC:l SP:l CE:l 

Rápido PE:2 MG:l MG:3 BA:2 MG:2 F.S:2 
Bkl PR:l RJ: l CE:l PE:l 18 

MT:l 

Total 10 6 28 46 90 

Dez colonos dos GRUPOS 1 e 11 nao foram considerados 
neste cálculo, pois chegaram há menos de dois anos. Alguns 
ainda nao tinham feito nada, ou só tinham as culturas do 
antecessor; outros tinham trazido consigo gado; todos apresen
tavam o viés de índices artificialmente muito baixos ou rriuito 
altos. 

Constata-se que o Grupo W tende a ser super-representado 
na categoría ''lenta" e sub-representado na categoría ''rápida". 
Ao contrário, e como seria de se esperar, o Grupo HJ tem urna 
maior representa~áo nas categorías superiores e menor nas 
categorías inferiores. Trata-se apenas, no momento, de urna 
tendéncia, e muitos outros fatores v~m modificar esse esquema, 
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em particular a for~a de trabalho familiar e a máo-de-obra 
permanente, como se pode depreender do QUADRO. 5 abaixo: 

QUADROS. 
Número de membroe ativos maseullnos de 14 ou mala anos, por 

famfll•, aegundo as categoriaa de ritmo de ereaeimento 

Categoria de 
crescimento 

Lento 
Fraco 
Médio 
Rápido 

Número médio de membros 

1,78 
2,54 
2,46 
3,61 

Observa-se, por sua vez, que 19 das 23 familias que contam 
com agregados ou empregados permanentes encontram-se nas 
duas categorías de melhor desempenho. 

A presen~a de integrantes do Grupo W em número signifi-
. cativo entre os colonos ql!e alcan~am bons resultados mostra que 

a acurnula~áo, mesmo sendo difícil, é possfvel para os mais 
carentes. No entanto, como podemos constatar, os colonos que 
chegaram em Rondonia com urn pequeno capital tinham-no 
constituido laboriosamente no decorrer de suas etapas migrató
rias anteriores. Daf a conveniencia de considerar essas diferen~as 
em termos de processo e de urna história familiar que se desen
volve no espa~o. Assim, a idade do chefe e a estrutura da familia 
se revestem de urna importancia muito grande como fenomeno 
evolutivo ligado a capacidade de crescimento da unidade econo
mica considerada. Encontramos, de fato, urna ligeira correla~áo 
positiva entre o número de etapas migratórias e o sucesso, 
contrariando o que se costuma afirmar. lsto se deve, na verdade, 
a convergéncia de vários fatores: idade mais avan~ada do chefe 
de familia, número maior de membros ativos da familia e maior 
dura~áo do eventual processo de acumula~áo. 

Para alguns colonos que chegaram sem nenhuma poupan
~a. o financiamento de alguns hectares de café ou de cacau foi 
um fator decisivo para come~ar o ciclo de acumula~áo: emprego 
de meeiros, desbravamentos maiores, pastos etc. Para outros, foi 
o trabalho familiar (com venda de quantidade significativa de 
produtos alimentares), a comercializa~áo da madeira, a explora
~áo da hévea natural e o trabalho temporário em outros lotes. 
Estas duas últimas atividades, tomadas isoladamente, nao ense
jam normalmente um processo de crescimento; elas podem, 
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apesar de tudo, ajudar a familia a esperar o infcio·da produ~áo 
de urna lavoura ou contribuir para sua permanencia no lote. 
Muitas familias de colonos recorrem a urna combina~áo de 
atividades (em fun~áo de sua experi~cia, de sua situa~áo fami
liar, de seu "savoir-faire" e das características dos lotes). Fora as 
atividades já citadas, deve-se incluir a ca~a. a venda de galinhas 
e de porcos, o pequeno comércio, o trabalho assalariado de urn 
dos filhos na cidade etc. Algumas dessas combina~óes mostram
se mais eficazes do que outras. 

Embora todos os colonos tenham declarado estarem melhor 
agora do que onde estavam antes, devemos nos perguntar se é 
realmente mais fácil acumular em Rondonia ... 

O PIC OURO PRBTO HM 1987: SHTE ANOS DEPOIS ••• 

No momento da pesquisa de junho de 1987 com as cem 
familias estudadas em 1980, constatou-se que 35 lotes tinham 
mudado de proprietário, o que, acrescentado as 26 desistencias 
verificadas em 80, representa 61 % de desistencia desde ademar
ca~áo inicial dos lotes1

• Ocorreu, portanto, uma ligeira acelera
~ªº no ritmo de desistencia, que pode ser atribuida ao 
asfaltamento da BR-364 e ao aumento da demanda de terra, que 
puxaram os pre~os para cima e tomaram a venda mais atraente. 
Além disso as vendas de terra mudaram em tennos qualitativos: 
a maioria dos lotes vendidos antes de 1980 possuía pouca ou 
nenhuma cultura permanente ou pastos bem formados: se a 
maioria dos lotes vendidos entre 1980 e 1987 tem um babeo nivel 
de valor agregado, eles sao, no entanto, mais numerosos em 
apresentar um nfvel significativo de ocupa~áo permanente do 
solo. Mesmo os que sofreram poucas transforma~oes, adquiri
ram, em termos reais, um valor venal superior aos lotes vendidos 
em condi~é>es similares alguns anos. antes. Houve, entáo, valori
za~áo significativa do solo, independendo do trabalho executado. 

Caracteristicqs da amostra em 1987 

Um dono de lote foi assassinado uma semana antes da 
pesquisa; era um proprietário entrevistado em 1980. 

Dois donos de lotes saíram para Roraima algumas semanas 
antes da pesquisa, deixando o lote abandonado: segundo os 
vizinhos, tinham saído a procura de terra e também de ouro (um 
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deles é um antigo colono do INCR.A, o outro um comprador do 
período anterior a 1980). 

Quatro lotes foram comprados por donos de lotes integran
tes da amostra. Um deles pOde fornecer apenas uma infonna~áo 
global relativa a seu.s dois lotes (contfguos). 

Oito donos de lotes estáo sempre ausentes; trata-se de 
comerciantes (donos de lojas de discos, de tecidos, de mercearia 
ou de bar); quatro deles compraram seu comércio a partir de 
uma acwnula~áo puramente agrícola. Dois sáo considerados 
como "quase-residentes", visto que seus filhos vivem a maior 
parte do tempo no lote. Eles foram entrevistados na sua loja. Poi 
possível obter informa~óes detalhadas por parte dos meeiros de 
4 outros lotes. Em dois casos, náo foi conseguida nenhuma 
informa~áo confiável. · 

Em resumo, foi possfvel obter informa~é>es quantitativas de 
94 lotes (no sentido físico) e de 87 familias de proprietários (85 

· donos encontrados em ~~us lotes e os dois comerciantes "quase
residentes"). 

No caso de um lote dividido entre irmaos, é o lote completo 
que é levado em considera~áo, no que se refere aos dados 
agrícolas. 

a) & vendas e suas causas 

Trinta e cinco lotes mudaram, pois, de proprietário entre 
1980e1987. Na verdade, durante os sete últimos meses de 1980 
e todo o ano de 1981, nenhwn caso de venda foi mencionado. 
Quanto aos outros anos, o número anual de vendas varia entre 
4 e 7, sendo que os dois anos de maior número de vendas foram 
1982 ·e 1984. Foi possfvel recolher informa~oes relativas a 22 
casos de desistencia, junto aos novos proprietários, a vizinhos ou 
paren tes. 

Causas principais das vendas: 

1) resgate de uma dfvida contratada na época do financiamento 
de uma cultura: 7; 

2) realiza~ao de capital com vistas a uma nova mudan~a em 
melhores condi~oes: 6; · 

3) resgate de uma dfvida contratada ~r causa de gastos com 
doen~as: 3; ' 
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4) problemas de vizinhan~a: 2; 

5) morte: 1; 

6) viuvez: 1; 

7) divórcio: 1; 

8) aposentadoria: l. 

Já tínhamos encontrado em outros lugares (principalmente 
no Projeto Machadinho, Rondonia, mas também em Roraima) 
antigos colonos do Projeto Integrado de Coloniza~ao que diziam 
ter vendido seu lote e adquirido outro menos valorizado para 
poderem comprar uma motosserra, algumas cabe~as de gado e 
pagar mao-de-obra para plantar, as suas própnas expensas, 
alguns hectares de café, de cacau ou de pastos. Desconfiados dos 
empréstimos bancários e conscientes de nao estarem em condi
~oes de investir o suficiente para melhorar sua situa~ao, eles 
optaram pela realiza~ao de seu capital fundiário. Essa dinAmica 
se encontra confirmada em nossa amostra, e é bem provável que 
sua amplitude seja bem maior do que os números acima nos 
permitam afumar. Há, no en~anto, informa~~es colhidas quanto 
ao destino desses colonos, que nos perm1tem levantar essa 
hipó tese. 

Destino dos antigos proprietários: 

1) comprou uma casa em Ouro Preto (aposentado) : 1; 

2) comprou terra na regiao: 12; 

3) comprou terra em Roraima: 1; 

4) tentou posse maior no Mato Grosso do Sul, onde o INCRA 
realizava projetos e regularizava posses: 1; 

5) tomou-se meeiro: 1; 

6) empregou-se na cidade: l. 

Quando as informa~éies eram contraditórias ou insuficien
temente precisas, deixamos de computá-las, embora parecessem 
tender no mesmo sentido das apresentadas acima; constatasse 
urna nítida estabilidade na trajetória camponesa e uma repre
senta~ao fraca das trajetórias sociais descendentes. É possível, 
como pudemos obsetvar em outros lugares, que os colonos que 
venderam por causa de endividamento aproveitassem para jogar 

302 

com a diferen~a de pre~o entre o lote vendido e o que eles 
compraram, de maneira a nao recome~ar sem capital: urna 
primeira experi~ncia ensinou-lhes as dificuldades, a demora e os 
riscos de tal empreendimento. A divida é, no caso, um detonador, 
um fator agravante que faz precipitar uma situa~ao já conside
rada pouco satisfatória. 

b) Tipologia dos colonos que venderam seu lote. 

Ao contrário do que se poderla normalmente esperar, nao 
sao exclusivamente os colonos do Grupo N ou os que t~m um 
ritmo de crescirnento lento ou fraco que venderam seu lote, 
conforme pode se depreender do QUADRO 6: mais ou menos a 
metade deles sao colonos "exitosos". Isto mostra a presen~a de 
urna variedade de causas de desist~ncia e de estratégias presentes 
nesta amostra. 

QUADR06. 
Cl•ulftea~o dos colonos que venderam seu lote, segundo o 

Gnapo a que pertenc!em, o Elltado de orl¡em e o ritmo de 
cresclmento. 

RilJDO GRUPOS 
de crescimento 1 11 m IV Total 

Lento BA:l MG:l MG:3 MG:S 
BA:l 
PE:l 12 

Fraco MG:l PE:l 
RJ:l BA:l 

AL:l 
MG:l 6 

Médio PE:l ES:2 MG:2 BA:l 
ES:l ES:l 
CE:l CE:l 10 

Rápido PE:l MG:2 ES:l 
BA:l BA:l CE:l 7 

Total 4 3 12 16 35 

De inicio, é necessário constatar que alguns colonos classi
ficados nas categorias de crescimento ''médio" ou ''rápido" em 
1980 sofreram uma brusca interrup~áo desses ritmos. Isto pode 
ser obsetvado comparando o estado do lote em 1980 e o estado 
em que o novo proprietário diz t~-lo encontrado ao chegar. A 
safda de casa dos filhos homens adultos e a necessidade de 
retribuir o trabalho que fomeceram em beneficio da familia anos 
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a fio (retribui~ao que se faz normalmente em gado, cada vez que 
se ja possfvel); uma grande quantidade de pastos degradados e a 
impossibilidade de pagar mao-de-obra suficiente para recuperá
los; cuidados insuficientes dados as culturas durante um periodo 
de pre~os baixos, levando mais tarde a maiores gastos, exata
mente no momento em que os ganhos sao reduzidos, sao alguns 
dos bloqueios com os quais se confrontam numerosos estabele
cimentos aparentemente d.inimicos. 

Por outro lado, os colonos dinAmicos sao mais inclinados a 
correr riscos com o objetivo de aumentar mais rapidamente seu 
capital; podem, assim, contratar empréstimos que estarao impos
sibilitados de pagar em virtude de circunst4ncias desfavoráveis. 

Em alguns casos de venda, trata-se de comprar um terreno 
talvez menos valorizado, porém mais promissor (em dois casos, 
todavía, o pre~o do terreno novo era superior ao do antigo). 
Assim, um produtor que queria come~ar urna cultura de cacau 
procurará urna terra com solo adequado, se o dele nao convier. 
Pudemos igualmente observar um caso onde o lote comprado 
p<>ssuía obviamente menor valor agregado do que o vendido, mas 
lSSO correspondía ao projeto do colono de comprar dois cami
nh0es, a fim de montar um comércio de madeira, considerado 
mais rentável do que a lavoura. 

Sao nas categorias ''lento" e ''fraco" que encontramos os 
casos de venda por causa de endividamento devido a uma 
doen~a. mas também tres casos referentes a um financiamento 
mal-sucedido. Para essas duas categorias, parece realmente in
fluir a quantidade de for~a-de-trabalho disponfvel na familia, 
conforme mostra o quadro a seguir. 

QUADB.07. 
Número méclio de membl"08 ad.vos mueuJJ.noa de 14 ou mala 

ano9, por famnt•, aegundo as categorias de ritmo de cresdmento 

Gategorias de crescimento 

lento 
Fraco 
Médio 
Rápido 

Número médio de membros 

1,58 
1,33 
2,50 
4,14 

Todavia, em nossa opiniio, isso nao deve ser interpretado 
de maneira estritamente determinista, e:xistem outros fatores em 
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jogo. Há, de um lado, a perce~ao cada vez mais clara, por parte 
dos colonos, de que os que nao tem poupan~a estao expostos aos 
problemas climáticos ou de saúde (o que representa um risco 
perpétuo para sua propriedade), e, do outro lado, o aumento do 
valor da terra, em geral mais rápido do que o crescimento do 
produto da propriedade. Ocorre que, em algum momento, levado 
freqüentemente por um acontecimento externo ou sob a pressáo 
dos filhos adultos, o produtor faz um balan~o e decide tentar uma 
nova e~~cia, dessa vez com uma capacidade de investimen
to maior. É o que nos explicou muito bem um antigo colono do 
Projeto Integrado de Coloniza~ao Gy-Paraná, que comprou um 
lote de nossa amostra. 

Permanece a questáo de saber se essas transa~oes tem um 
efeito positivo e se elas estáo situadas em urna trajetória real~ 
mente ascendente. Em outras regioes encontramos colonos para 
os quais a opera~áo redundou em um fracasso. Temos, no 
entanto, a impressáo de que o balan~o, na maioria das vezes, é 
positivo; aliás, essa questáo parece ser bem conhecida da maioria 
dos colonos, o que repercute calvez sobre o volume de vendas de 
terra. 

Um caso típico de capitaliza~áo através de compra e venda 
de cerra p6de ser observado na nossa amostra: tratam-se de dois 
lotes contfguos com 50% da superficie desmatada; o primeiro é 
bem valorizado (cacau, café e pasto) enquanto o segundo só tem 
dois hectares de café mal cuidados, alguns hectares de pasto ruim 
e muita capoeira. O proprietário do segundo lote, pressionado 
por uma for~a de trabalho fraca e tencionando fazer um plantio 
de cacau, cedeu a metade já desmatada de seu lote em troca da 
parte com menor valor agregado do lote de seu vizinho. A 
diferen~a de pre~o entre os terrenos trocados permitiu-lhe com
prar urna dezena de cabe~as de gado e pagar a mio-de-obra 
necessária para o desmatamento e o plantio de seus cacaueiros. 
Após ter sido obrigado a se desfazer de algumas cabf'!~as de gado 
durante o periodo de crescimento dos cacaueiros, seu projeto é 
agora de aumentar o cacaual a cada dois anos e de comprar gado 
toda vez que for possível. 

As modificafóes da estrutura fundi.ária 

O esquema inicial: uma familia nuclear/um lote, pouco a 
pouco se transformou e se adaptou a complexidade das rela~óes 
familiares e socioecon6micas reais. Houve desmembramento e 
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co:wicentra~ao de lotes, mas também: multiplica~ao dos núcleos 
far::niliares de base em um mesmo lote (filhos, genros, irmáos 
etc:::.), mantendo rela~óes de trabalho e divisao do produto bem 
di~ersificadas; aumento do número de agregados ou meeiros com 
dWerentes status; aluguel de pastos; gado, leite e porcos a meias; 
multiráo etc. 

De urna maneira ou de outra, 47 dos 97 lotes onde se 
pu deram obter informa~óes sofreram modifica~óes em sua estru
tw:"a original, por desmembramento ou por concentra~ao. 

a) Desmembramento 

Tres lotes foram divididos antes da compra pelo proprietá
rio. atual, ou seja, entre 1980 e a data da compra. 

Quinze lotes perderam urna parte, vendida pelo atual dono. 

Um lote foi comprado por tres irmáos, originando tr~s 
dis;tintos títulos de propriedade. 

Tr~s lotes sofreram urna divisao interna dentro da familia, 
do::is deles sendo divididos em duas, e um em oito partes. 

Conseqüentemente, dezoito lotes perderam parte de sua 
área, variando entre dez e cinqüenta hectares, desde 1980. Desta 
ve4, as duas categorías de menor desempenho estáo mais bem 
rei:;>resentadas (14casos).Em13 casos conseguiu-se informa~óes 
rel.ativas a venda, conforme segue. 

Motivo da venda: 

1) divórcio e indeniza~ao da esposa: 1; 

2) ajuda para a compra de um lote para um filho: 1; 

3) constru~ao de um casa maior: 1; 

4) compra de um automóvel: 1; 

5) dividas: 1; 

6) dividas por causa de doen~a: 3; 

7) investimento agrícola: 5. 

Entendemos por "investimento agrícola" rudo o que se 
ref:ere ao processo de produ~ao (motosserra, gado, mio-de-obra 
pa.-a o trabalho agrícola). 
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Aquí, constatamos novamente que a venda da propriedade 
familiar, único capital disponível, permite náo somente evitar o 
fracasso, mas também, em um número significativo de casos, 
melhorar a situa~ao. 

b) ConcentraféiO 

Os casos de concentra~ao sao um pouco menos numerosos 
do que os de desmembramento. Sao de dois tipos: compras feítas 
por colonos do conjunto estudado, dentro ou fora da área da 
amostra, e compras feítas por colonos ou comerciantes nao 
residentes nos lotes incluidos na amostra, conforme distribui~áo 
ababco. 

QUADB.08. 
Diatribui~o d09 compradores de terras segundo sua posl~o 

Compradores 

- Residentes no lote 
Antigos colonos 
Grupos 1 e 111 
Grupo 111 
GrupoN 
Novas colonos 
- Náo residentes no lote 

Compradores de 
pane de um lote 

1 
1 
1 
1 

Compradores de 
lote inteiro 

2 
2 
4 
7* 
5** 

* Em trél casos, cratam-se de lotes comprados em área distinta da área da 
amostra, depois da instala~o desses colonos. Quanto aos demais, sáo compras 
simultaneas ou sucessivas de dois lotes no universo em escudo. 
** DOis lotes foram comprados por antigos colonos que se tomaram 
comerciantes e tr& por agricultores. Os cinco já possuíam um ou vários lotes 
em outra pane da regiao ou do Projeto. 

Em oito dos onze casos de compra de lotes inteiros por parte 
de colonos residentes (excluindo os quatro casos que corres
pondem a uma acumula~ao claramente anterior a chegada), o 
aumento da superficie visava exclusivamente a expansáo do 
rebanho bovino; para cinco dos compradores, as terras estavam 
localizadas na mesma regiao do projeto, caracterizada por solos 
pobres onde a pecuária se tomou quase que a única atividade 
dos colonos. Isto rende a confirmar os perigos da ocupa~áo de 
terras pouco férteis; no atual estado de coisas, esta contribui para 
acelerar a concentra~áo fundiária em beneficio da pecuária. Sem 
capital, com urna renda proveniente das culturas de subsistencia 
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fraca e irregular, náo pennitindo qualquer poupan~a, e temendo 
arriscar-se em culturas perenes cujo sucesso seria aleatório e os 
rendimentos provavelmente babcos nessas condi~oes, os colonos 
desses lotes estio a merce de qualquer evento. Urna vez que esses 
lotes sao menós valorizados, sua venda nao proporcionará ao 
colono urna posi~ao confortável para recome~ar em outro lugar. 
Com freqüencia, ele deverá contentar-se com wn lote ou com 
urna ''posse" em um lugar de dificil acesso, onde os riscos de 
fracasso serao novamente relevantes. 

Os novos colonos 

O perfil médio do colono instalado entre 1982 e 1987 é um 
pouco diferente. As migra~óes diretas dominam, como mostra o 
QUADRO 9, e todos os colonos entrevistados disseram ter pos
suído terra antes de chegar a Rondonia; exceto tr~s. que traba
lhavam com o pai, proprietário, e ''receberam sua parte" para 
comprar um lote~ Metade tinha, ao mesmo tempo, terra e gado; 
alguns puderam conservar parte do rebanho e transportaram-no 
em caminhao. Aqui também, as áreas vendidas no local de origem 
ou de procedencia sao normalmente pequenas, mas a diferen~a 
de valor por hectare pode atingir a rela~ao de um a sete, se 
compararmos urna terra bem valorizada do Paraná ou do Espírito 
Santo com um lote pouco trabalhado do PIC Ouro Preto. Todavía, 
os progressos da valoriza~ao (cf. QUADROS 12 e 13), a grande 
procura de terras e o desenvolvimento das infra-estruturas con
tribufram para o aumento do pre~o dos lotes ao ponto de tomar 
difícil ou até impossível sua compra por camponeses desprovidos 
de capital fundiário monetarizável. 

QUADR09. 
Orlgem dos 11'"°8 colonos por Estado. 

F.stado 
deorigem F.stado de proced~ncia 

SP RO roTAL 
MG 8 
F.S 1 10 
BA 1 5 
PR 2 
MT 1 
MS 1 
SP 2 

4 10 3 s 2 3 1 1 29 
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A dimensao média da familia (8,59) é inferior a da amostra 
como wn todo e até mesmo a dimensao verificada em 1980 ( cf. 
QUADRO 11); isso se deve a relativajuventude dos componentes 
da amostra: afora um solteiro, nela encontramos oito colonos 
com crian~as em babea idade, quatro que já tem um filho de 14 
anos e quinze que tem ao menos tres filhos de 14 anos ou mais. 
Neste último grupo, o tamanho da familia atinge a 11,05 mem
bros, número este próximo a média da amostra, enquanto a 
divisao em núcleos familiares distintos só ocorreu em dois casos, 
o que debca certo potencial de futuro crescimento. 

Se devessemos classificá-los segundo os critérios adotados 
em 1980, esses recém-chegados estariam todos nas categorias de 
crescimento ''médio" e ''rápido". Por outro lado, sua eventual 
fragilidade é ainda diminuída pelo fato de que, na maioria dos 
casos, os lotes comprados já possuíam certo potencial produtivo 
instalado. 

· Os progressos da valoriza~áo 

Os números apresentados nos QUADROS 11 e 12 registram 
wn progresso global de valoriza~ao. Notemos de passagem que, 
contrariando certas previsóes, a popula~ao moradora dos lotes 
awnentou em 57% desde 1980, atingindo wna densidade de 
17,47 hab./km2. Claro que sé trata de um valor médio. Alguns 
lotes voltados para a pecuária tem urna popula~ao bem menor . 
do que a média, enquanto aqueles que possuem urna grande 
planta~ao de café ou de cacau sao bem mais povoados. No 
entanto, o efeito "desertificador' da pecuária nao se faz sentir de 
maneira clara por dois motivos: as áreas em questao ainda sao 
IIiuito pequenas e a concentra~ao fundiária limitada, além do 
fato de que esta pecuária é de tipo familiar e sáo as familias que 
representam o maior peso demográfico. 

Apesar do aumento da popula~áo, as superficies dedicadas 
as culturas de subsistencia estáo regredindo. Dados os pre~os 
pouco convidativos, logo que wna familia tem possibilidade de 
diversificar sua produ~áo, ela concentra sua for~a de trabalho na 
atividade mais remuneradora, ou seja, nas suas culturas perenes 
ou até mesmo no seus pasto. O volume de produtos alimentares 
vendidos sofre um aumento nos anos que seguem a chegada do 
colono, pois eles constituem sua única fonte de renda; diminui 
em seguida e se estabiliza, ou flutua em f\ln~ao das necessidades 
para a forma~áo de pastos. 
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A capoeira é o tipo de ocupa~ao do solo que mais cresceu. 
Ela é, ao mesmo tempo, a expressao da necessidade de um 
desmatamento anual para a produ~ao de lavoura branca e da 
rela~ao aleatória entre este desmatamento e a forma~ao de urna 
planta~ao ou de um pasto. O ª1,ll?en~o do estoque ?e ca~eira 
tem por conseqüencia a sua reutihza~ao cada vez mais frequente 
para a produ~ao de culturas anuais, o que _nao era pos~ível. nos 
primeiros anos do projeto. Entretanto, .nao se deve il~dir: o 
avan~o rápido e continuo das áreas dedicadas a ~ecuária .leva 
inexoravelmente a sua conversao em pastos, e nao permite o 
fechamento de um sistema de culturas alimentares cíclico, que 
permitirla poupar o que resta de floresta. 

O fen6meno talvez mcis significativo é o surpreendente 
crescimento do rebanho bovino. Enquanto a superficie de pastos 
duplicou em sete anos, a quantidade de gado quintuplicou. Em 
1980, apenas 53% dos colonos possufam gado, enquanto repre
sentavam 94% em 1987. A média de cabe~as por colono era de 
16,5, e passou para 50,4. Interpretada em te~o~ de poupan~a, 
seguran~a e capital (o 9-ue é o caso para a ma~ona dos.colonos) 
esta acumula~ao associada as lavouras devena confenr a estas 
familias urna certa estabilidade. Deve-se, entretanto, notar que 
a distribui~ao deste gado é muito desigual, como pode se verificar 
no quadro seguinte. 

QUADB.O 10. 
Diatribui~o do gado entre 08 eolon08, llegUlldO o tamanho do 

rebanho 

Classe de tamanho 
do rebanho 

100 e mais 
de SO a 99 
de25a49 
de10a24 
9emenos 

Número de colonos 
com rebanho 

15 
18 
21 
20 
11 

Esse fato leva a questionar o papel deste gado. Os que 
possuem mais de 100 cabe~as tomam-se claramente pecuaristas, 
mesmo se, na origem, alguns deles eram colonos de nosso 
GRUPO IV, a maioria nao possui, por sinal, nenhwna ou pouca 
planta~ao. Na verdade, já superaram a capacidade de suporte de 
seus lotes: alguns compraram e outros alugaram pastos suple
mentares, mas, se quiserem manter o ritmo de crescimento do 
rebanho, terao que procurar novas terras. Quando se encontram 
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em áreas de solos pobres, nao há grande dificuldade, mas se estao 
cercados por solos valorizados, o pre~o da terra tomará essa 
opera~ao impossível. Alguns pensam, nessas condi~oes, em ven
der a terra e se instalar em área mais distante, onde possam 
adquirir urna posse maior, notadamente em Roraima. E as outras 
categorías? Ternos felizmente algumas razoes para duvidar que 
sigam o mesmo caminho. Primeiro, sao menos capitalizadas e 
estáo mais ligadas a planta~áo de culturas perenes; podemos, 
portanto, pensar que, quando for necessário, reinvestiráo seus • 
lucros na modemiza~ao dessa mesma atividade. Segundo, pode 
ocorrer urna divisao deste capital bovino, como pode tamb~m 
acontecer com os colonos de maior rebanho. Esta divisáo é 
efetivamente realizada, em alguns casos, para facilitar a instala
~ªº dos filhos que alcan~am a idade adulta: é assim que 14 filhos 
de colonos da amostra obtiveram sua terra em Rond6nia e tres 
em Roraima, desde 1980. A terra nem sempre é comprada, mas 
o gado acumulado pelo filho no lote paterno, por conta própria, 

. ou como remunera~ao do trabalho prestado, é de grande ajuda 
durante os primeiros anos do novo empreendimento. 

CONCLUSÓES 

A maioria dos camponeses entrevistados adotou comporta
mentos visando maximizar séus rendimentos para atender ne
cessidades monetárias crescentes e para obter determinado nivel 
de seguran~a. mas também, e cada vez mais, para melhorar o seu 
nível de vida (compra de um vekulo etc.) e facilitar a instala~áo 
dos filhos. Se o Estado de origem nao parece se constituir, em 
nenhurn caso, um fator determinante, a história migratória, a 
"experiencia de vida" exercem urna inegável influencia. Todos os 
colonos da amostra ou tinham pai proprietário (o que parece nao 
ter importAncia do ponto de vista estritamente econ6mico, mas 
contribuí certamen te para a forma~áo de um ''pro jeto de vida"), 
ou tinham mergulhado num ambiente de pequenos proprietários 
camponeses durante sua trajetória migratória. Daf a absoluta 
ausencia de ambigüidade desses colonos quanto ªº papel da 
terra; eles vem para Rond6nia para ter acesso a propriedade ou 
trocar urna pequena área por urna maior. Alguns deles tem até 
receio de urna Reforma Agrária. Nao se trata somente do desco
nhecimento do porte real de urna Reforma Agrária; é bem mais 
um sinal que, através do acesso a terra, os colonos, de certa 
maneira, "passaram para o outro lado"; !mas lutas, suas identi-
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fka~óes e suas representa~óes da ''fronteira" sáo agora diferentes 
das dos meeiros, diaristas e posseiros. 

A trajet6ria seguida por esses colonos pode ser descrita em 
quatro fases que se desenvolvem no espa~o. e das quais apenas 
as duas últimas ocorrem em Rondonia. Sáo as seguintes: 

Fase 1 - o colono é diarista, morador ou parceiro em culturas de 
subsist~cia; 

Fase 2- toma-se meeiro de café ou caca u ou parceiro na pecuária; 

Fase 3 - passa para pequeno proprietário ou posseiro, segundo 
trés modalidades: s6 em culturas de subsistencia, em culturas de 
café, em pequena cria~áo de gado; é urn frágil produtor (com 
ritmo de crescimento lento ou fraco); 

Fase 4 - é proprietário consolidado. 

Um estudo da máo-de-obra permanente dos lotes indica 
que muitos meeiros passam da Fase 1 para a Fase 2 ao chegar em 
Rond6nia, e depois para a Fase 3 (especialmente em novos 
projetos, como o Machadinho). lsto, no entanto, nao é o caso dos 
migrantes de origem rural que nao obtem terra do INC~ nao 
aceitamos sacrificios que representa uma posse em lugar longín
quo (em particular o risco de doen~a para crian~as menores) e 
náo encontrara trabalho a meias. Boa parte deles parece deixar 
temporária ou definitivamente o trabalho agrícola. 

A mobilidade social é portanto estimulada pela disponi
bilidade de terra e urn gradiente de valoriza~áo do solo espacial
mente progressivo, em fun~áo da distincia e da qualidade da 
infra-estrutura, mas também das chances de obter em maior ou 
menor prazo a regulariza~áo da situa~áo fundiária. 

Se bem que a regulariza~áo da posse tenha sido urn feno
meno constante em Rondonia, deve-se ressaltar que o Estado 
desempenhou o papel de avalista da pequena propriedade. Inter
rogados sobre o porque de náo terem preferido o sul do Pará, 
mais próximo do local de origem de muitos, todos respondiam 
que lá havia muitos pistoleiros, e que era necessário ocupar a 
terra e defende-la, ao contrário de Rondonia. Isto se constituí 
numa diferen~a fundamental em rela~ao a Amazonia oriental. 
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No que conceme ao conjunto de Rondonia, a amostra 
adotada no PIC Ouro Preto apresenta urna característica, por 
sinal encontrada em grande parte dos projetos mais antigos, que 
é de comportar solos bons e médios, e mais raramente ruins. O 
mesmo estudo feito no Projeto Machadinho, por exemplo, daría 
com certeza resultados diferentes. Daí a necessidade de wn 
planejamento regional rigoroso. Todo assenta.mento de colonos 
em área pouco favorável abre as portas para a pecuária extensiva. 
De fato, a valoriza~áo do solo aí é pequena e os baixos pre~os dos 
lotes tomam-nos acessíveis aos pecuaristas. O perigo vem do fato 
de que esta fraca valoriza~ao ainda é interessante para um colono 
carente. Daí a tenta~áo de vender. 

Existe, assim, toda uma classe de camponeses que se 
reproduz as margens do sistema dominante. Na nossa opiniao, 
ela busca menos a reprodu~ao de wn modo de vida do que a 
integra~áo ªº sistema por todos os meios a sua disposi~ao, 
mesmo tendo de fazer várias tentativas e migrar constantemente 

· para recuperar o "locus·~ onde possa se beneficiar dos poucos 
fatores que domina. O processo vale náo somente ao nivel dos 
posseiros carentes, mas também em diferentes níveis de proprie
tários frágeis ou até consolidados; só varia a localiza~ao em 
rela~áo ao gradiente de valoriza~áo da terra. 

A valoriza~áo do solo é .geralmente considerada como um 
fenomeno negativo pelos autores. Uma vez que a implanta~ao de 
infra-estrutura e o asfalta.mento de estradas leva a urn aumento 
do pre~o da terra, essas a~óes sao freqüentemente criticadas. É 
verdade que o asfaltamento provoca urn crescimento 'dos tluxos 
migrat6rios e, portanto, uma pressáo sobre as reservas indígenas 
e tlorestais. Mas trata-se, antes de mais nada, de um problema 
de planejamento e de controle, o que implica possivelmente 
numa modifica~ao da legisla~ao fundiária e floresta!. Por outro 
lado, nas áreas já ocupadas pela agricultura, é desejável que os 
camponeses possam desfrutar ao máximo de infra-estruturas a 
fim de multiplicar as op~óes economicas. A valoriza~áo que se 
segue pode, de fato, levar a saída e a substitui~áo de certos 
colonos; l!las vimos que isso nao conduz obrigatoriamente a sua 
expulsáo do campo. 

A valoriza~áo do solo apresenta, no mínimo, duas vanta
gens. Ela tende a eliminar as práticas extensivas e as possibi
lidades de concentra~áo fundiária, levando portanto a uma 
economía de espa~o e de recursos naturais. Ela representa para 
o pequeno colono urna dota~ao de capital, sem onus para o 
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Estado. Em caso de fracasso ou de estagna'jao, esse capital poderá 
ser realizado e permitirá ao colono fazer urna nova tentativa 
multiplicando suas chances de exito. Se o solo nao fosse valori~ 
zado, toda chance de ascensao social estarla praticamente elimi
nada, o que importarla na reprodu'jao da miséria. 

Por outro lado, essa valoriza'jao fecha o acesso a terra para 
todos os que nao dispóem de capital equivalente ªº nivel local 
de yaloriza'jao do. .solo. Daí a din!mica espacial, o aspecto 
honzontal da mobihdade e da eventual ascensao social. Nao há 
nisso nada de se estranhar: na Europa, o acesso a terra está 
fechado há mais de um século a qualquer pessoa que nao dispuser 
de um bom capital; nos Estados Unidos é um pouco mais recente 
mas igualmente agudo. O problema é que na Amazonia a terr~ 
nao é prioritariamente destinada a produ'jao; sem mesmo falar 
em sua utiliza'jao para fins especulativos, ela seive também para 
regular um problema social de nivel nacional. Ela constituí, de 
fato, um caminho fácil para oferecer meios de subsistencia a 
cerras camadas rurais: a terra, de preferencia para format;ao e 
para salário decente. Mas é cada vez maior o número de campo
neses que percebem este fato: somente aterra nao basta - mesmo 
se ela é para eles urna condit;ao prévia de qualquer esperant;a de 
ascensao social. 

Esta din!mica vai continuar enquanto o poder público -
sem dúvida, pouco disposto a enfrentar algum exodo rural e suas 
conseqüencias nem alguma Reforma Agrária - debtar entreaber
ta a porta da ''fronteira". Mas a que pret;o? A destruit;ao dos 
recursos naturais, mesmo que em escala menor a pecuária 
extensiva, pode atingirníveis intoleráveis. A solut;ao do problema 
social deve passar obrigatoriamente pela terra? 

Resumindo, podemos afirmar que os projetos de coloniza
t;áo tendem a favorecer as trajetórias socioecononicas ascenden
tes da parcela da populat;ao camponesa beneficiada. Grat;as a 
terra grátis e abundante, eles permitem, de fato, urna melhor 
adequat;ao entre o fator trabalho e o fator terra bem como o 
inicio de um processo de acumulat;ao através, prlncipalmente, 
das culturas perenes, que requerem pouco capital no comet;o. 

. Assim, enc?ntr,?ID·Se con~omados os dois principais empe-
cilhos a modem1zat;ao nas regióes onde o processo de transit;áo 
da agricultura está mais avan'jado: o pret;o da terra e o custo da 
mecaniza~ao; dois fatores aliás muitas vezes combinados para 
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d~c~tar o crescimento das familias camponesas mais tradi
c1onais. 

Porém, a renda diferencial, as desigualdades quanto a 
máo-de-obra familiar disponivel e os numerosos problemas liga
dos a alta incidencia de doen"ias e a precariedade das infra-es
truturas di.ficultam o processo , que redunda em acelerat;áo do 
ritmo de diferencia'jáo interno do campesinato. Além do mais a 
capacidade de aproveitar plenamente essas novas oportÚnidades 
nao depende somente dos fatores acima citados, depende tam
~ém _do ponto, ao me~mo tempo cultural, técnico e de capita
hza'jao, em que se s1tua o colono no caminho da transi~áo 
agrícola~. Assim, a yend~ do lote .pode ser tanto a última solu~áo 
para. eVltar as ~aJetÓnas descendentes (volta a situa'jáO de 
meerro ~u assalanado) ou a ~stagna'jáo e seus perigos, como urna 
estratégia para acelerar o ntmo de acumulat;áo no sentido de 
conquistar um maior grau de segurant;a e autonomía. · 

. No entanto, isto só se toma possivel em condi'jóes bem 
p~culares, isto é, as ·da ''fronteira em movimento", na qual 
existe ao mesmo tempo um gradiente espacial de valoriza'jáo da 
terra e ~ ~rocesso de valoriza~áo raz?avelmente rápido nas 
áreas periféncas. No estado atual de co1sas, esse mecanismo é 
urna condi'jáo necessária para que as áreas de fronteira possam 
desempenhar um papel relevante no que diz respeito a capita
lizat;áo do pequeno produtor e limitar assim o número de fracas
sos reais que, do contrário, poderla ser muito maior, dadas as · 
condit;óes de descapitalizat;áo da maioria dos colonos. 

Infelizmente, esse mesmo mecanismo é també~ respon
sável pela expansáo espontanea das regióes de assentamento, 
co!Il seu cortejo de invasóes de terras indígenas, reservas flores
tais e as conhecidas conseqüencias ambientais. Qualquer política 
de ocupat;áo deve, portanto, enfrentar a seguinte contradi'jáo: já 
que a agricultura desenvolvida pelos colonos nao visa a sobrevi
vencia mas se situa num ponto relativamente avan'jado do 
proceSSO. de transi'jáO (com especificidades locais devidas a 
natureza do meio ambiente e a situa-;~o de fronteira), ela requer 
um nivel significativo de infra-estruturas e servit;os, sem os quais 
fracassará. Isto leva, por sua vez, a valoriza'jáo nao somente dos 
espat;os abrangidos pelas opera'jóes de desenvolvimento, mas 
também, em escala menor, dos espa'jOS periféricos a essas re
gióes, que passam a se tomar interessantes para urna camada 
camponesa que está no primeiro estágio da acumula~áo e anseia 
pela valoriza'jáo futura do seu lote e pela extensáo das infra-es-

315 



truturas. Existe, portanto, um sério problema de controle e gestao 
do espa~o. Nao devemos omitir os altos custos financeiros, 
ambientais e sociais dessa dinamica, cujos efeitos sao impres
sionantes a nivel local (superficie das áreas desmatadas, número 
de camponeses assentados, cidades novas etc.), mas pouco rele
vantes a nivel nacional para a solu~ao dos problemas socioeco
nomicos atuais. 

Outro ponto a merecer destaque é a "deriva pecuarista" dos 
pequenos colonos dos projetos. Além das vantagens já citadas 
(poupan~a prática, seguran~a financeira, valoriza~ao do lote, 
autonomia em rela~ao as necessidades de mao-de-obra suple
mentar na época de safra, facilidade de transporte e comer
cializa~ao etc.), a pecuária é também ligada a fatores culturais 
(através dela o colono identifica-se a camada social historica
mente dominante das áreas rurais tradicionais) e de gestao da 
for~a de trabalho (a mao-de-obra escassa e cara das áreas de 
fronteira favorece as práticas extensivas e menos penosas). Para 
contrariar essa tend~ncia, precisaría um esfor~o de pesquisa com 
o intuito de propor ao pequeno agricultor sistemas de produ~ao 
capazes de lhe proporcionar as mesmas vantagens. Na situa~ao 
atual, constituí, junto com o controle fundiário e a gestao do 
espa~o a nivel regional, um grande desafio. 

QUADllO 11. 
Popula~ d09 lotes (Com~o 19~198'1) 

Familia Appb Total 
do dono 

1980 1987 1980 1987 1980 1987 Crescimento '16 

N. ablolUID 908 9710 201 527 1.109 1.498 35,07 

Tamanbo -.sic> da 9,08 11,42 5,58(2) 5,72(l) - - -
fuillim 

N. di! lotes com pre-. 
ll!Dfill dr appdol - - - - 24 41 70,8 

N. dr fandli. dr 
appdol por lote - - 1,S 2,24 - - 49,3 

Demidllde (1111Wkm2> 9,08 11,08 - - 11,09 17,47 57,52 

(1) Só foram consideradas as familias residentes em seu lote, ou seja, 85. 
(2) Os solteiros foram incluidos como µnidades familiares. De outto modo, o 
tamanho da familia média seria sensivelmente igual ao dos donos de lote. 
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QUADB.O 12. 
Bvol~o da utillza~o do eolo (19~1987) 

Supttflde Superficie Superficie 
Superficie ~por total: ~: 

' 
tocal (HA) lcu(HA) cretc:imenro em '16 ~em'l6 

1980 ' 1987 1980 1987 

Cal~ 483 699 5,76 9,8 +4,7 70 
Cacau 156,5 244 4,98 8,4 SS,9 68,7 
SeriD¡ueinl 20 .... 10 14,6 120 46 
Pmtoa 1.357,5 2.846 13,62 31,3 109,6 129,8 
~ 372 304 5,72 4,67 -18,3 -18,3 
brallca (1) 
TOClll dr cul- 659,5 987 - - 49,6 -
tu'1ll per--TOClll da ocu- 2.017 3.833 - - 90 -
~perma-
-doso-
lo 
Caporira 489 1.063,5 4,19 14,8 117,5 253 
Total desma· 2.571 5.052 25,71 53,7 96,5 108,8 
tado 

NámeromHio Cretcimmlo ~ 
. CM;io N6mero 10UI porlcu tocal '16 por lote '16 

~ 

Gado (n. di! 876 4.288 16,53 50,4 389,5 205 
~} 
Porcos (n. di! 1.320 1.058 15,53 16,8 -19,8 8,2 
cabeo;as) 
Aves (n. di! 9.087 6.167 91.79 83,3 ·32.1 9,2 
bm) 

(1) O total de respostas numéricas utilizáveis quanto u culturas de 
subsist&icia é, por acaso, de 65 nas duas pesquisas. Tratam-se, pois, de dados 
diretameote comparáveis. 
OBS.: Em 1980, a superficie total desmatada das 100 propriedades pesquisadas 
representava 25,7% do espa'YO alribuído. Em 1987, essa propo~ se eleva a 
57,6% da superficie total das 90 propriedades (94 lotes), sobre as quais foi 
possível obter dados. 
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QUADllO lS. 
Bstrutura dos estabeleeimentoe (1987) 

Freqü~ncia Total . em% HAou Média 
Sim Náo 

Sem a ca~ e 
(a) (b) res posta a+b (c) a 

Capoeira 72 21 1 77,4 1.063,5 14,8 
Café 71 23 o 75,5 699 9,8 
Caca u 29 65 o 30,8 244 8,4 
Seringueira 3 91 o 3,2 44 14,6 
Pastos 91 2 1 97,8 2.846 31,3 
Gado 85 6 3 93,4 4.288 50,4 
Po reos 63 14 17 (1) 81,8 1.058 16,8 
Aves 74 4 16 (1) 94,9 6,167 83,3 

(1) O número elevado de "seJn resposta" é devido ao fato de que muitos porcos 
e galinhas sáo criados por meeiros, ausentes no momento da pesquisa; o dono 
do lote náo p&le fornecer os dados exatos. 

NOTAS 

1. Entte os 74 colonos originais assentados pelo INCRA e enttevistados em 
1980, 46 ainda sao donos do mesmo lote, enquanto 28 venderam. Dos 26 colonos 
que compraram um lote no periodo anterior a 1980, 19 ainda estao presentes e 7 
venderam. Já que 7 lotes foram vendidos duas vezes, 54% dos lotes distribuidos 
ou regulari7.ados pelo INCRA mudaram de dono uma ou duas ve7.e5. 

2. De aconlo com os colonos que participaram da coloni~o do noroeste 
do Paraná, a ocu~ de Rondónia se faz em melhores condi9'>es. Deixando de 
lado as poss(veis leituras "'heroicas" do pallAdo por parte desses colonos, o fato é 
provavelmente exato. No entanto, as necessidades dos colonos (e da sociedade 
como um todo) sao boje bem diferentes (escolari7.ai;.áo, saúde etc.). Além de que, 
a transfonna~o da própria agricultura toma-a muito mais dependente dos 
circuitos de comen:iali7.a~o e das infra-e1ttuturas (rodovias, anna7.éns, transpor
te, sementes, produtos fitossanitários etc.), isto é, mais integrada ao processo 
social globaJ. 

3. Resolvemos chamar de "transi<;áo agricola" (a semelhan~ da "transi<;áo 
demográfica") o processo de muta<;áo pelo qual passa o setor agricola na sua 
integra<;áo progressiva a sociedade industrial. 
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ASEGURAN~ DAS 
FRONTEIRAS E O 
NOVO 
INDIGENISMO 

Fonú.as e liobagem do 
Projeto Calha Norte 

. Joáo Pacheco de Oliveira Filho* 

Sáo muitos os projetos e programas govemamentais volta
dos para a Amaz6nia: Plano de Integra~áo Nacional (PIN), 
POLAMAZ0NIA, PROBOR, POLONOROESTE, Programa Grande 
Carajás (PGC), entre outros; t~m suas rafzes na década de 70, 
em um outro momento da história política e econ6mica do país, 
estendendo as suas a~0es e conseqü~ncias até o presente. Decor
rem de uma pluralidade de instAncias de decisáo, de fontes 
financiadoras e de organismos de execu~áo, expressando em 
geral o interesse dos pólos hegem6nicos da economía brasileira 
e suas articula~óes com organismos intemacionais. , 

Pautam-se por pressupostos diretivos das teorias de moder
niza~áo, pretendendo atingir o povoamento e a ocupa~áo do 
interior através da extensáo progressiva das formas e critérios 
típicos da economía de mercado. Para isso, enfatizam as ativida
des agrícolas e agroindustriais, preocupam-se comos indicadores 
de efici~ncia econ6mica e o ajustamento dos fluxos migratórios, 
buscando compatibilizar as suas metas ecom~micas com progra-

* Professor do Departamenco de Antropologia da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) e pesquisador do Museu NaCional (Rio). 
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mas sociais dirigidos principalmente ao apoio e assistencia ao 
pequeno produtor. 

O corpo técnico destes projetos é composto por especia
listas de variada forma~ao (economistas, sociólogos, agrc~nomos, 
engenheiros, técnicos em administra~ao pública etc.), reunidos 
em diversas unidades e comissóes de assessoramento sob a esfera 
de abrangencia do Ministério do Interior. A concretiza~ao, na 
chamada Nova República, desta linha de planejamento ficou sob 
a responsabilidade do Plano de Desenvolvimento da Amazonia 
(PDA), elaborado por iniciativa da SUDAM (Superintendencia do 
Desenvolvimento da Amazonia), de cuja elabora~ao participaram 
outros setores do Ministério do Interior, como é o caso do Banco 
da Amazonia (BASA) e da Superintendencia da Zona Franca de 
Manaus (SUFRAMA), reunindo ainda subsidios de técnicos que 
representavam Estados e Territ6rios situados na Amazonia legal. 

O Projeto Calha Norte destoa desse conjunto de planos 
govemamentais._tanto por suas características intrínsecas quan
to por sua filia~ao institucional e genese histórica. Ele se referen
cia em principio e com exclusividade a urna linhagem própria de 
inten~óes e metas, definidas em urna outra esfera do Poder 
Executivo. O seu ponto de partida declarado é a Exposi~ao de 
Motivos n. 018/85, elaborada pelo general Bayma Denis, secre
tário-geral do entao Conselho de Seguran~a Nacional, cargo que 
acumula com a fun~áo de ministro-chefe da Casa Militar da 
Presidencia da República. Nesta, é solicitado ao Presidente da 
República que aprove a constitui~ao de um Grupo de Trabalho 
Interministerial com a tarefa de elaborar diretrizes e subsidios a 
a~ao govemamental na ''regiao ao norte das calhas dos rios 
Solimóes e Amazonas", visando superar as "grandes dificuldades 
impostas pelo meio ambiente ao desenvolvimento", promovendo 
a "sua efetiva integra~ao no contexto nacional". Segundo a EM 
018, a incumbencia deste Grupo de Trabalho seria de "consolidar 
e apresentar um Plano para desenvolvimento da regiáo", sendo 
integrado por representantes da Secretaria de Planejamento 
(SEPLAN), do Ministério das Rela~óes Exteriores (MRE) e do 
Ministério do Interior (MINTER), além do próprio CNS. 

Em seu relat6rio final, datado de dezembro/85, o Grupo de 
Trabalho apresenta as suas conclusóes em um documento de 37 
páginas, contendo urna programa~áo operacional e financeira 
para o qüinqüenio 1986-1990. O trabalho é intitulado "Desen
volvimento e seguran~a na regiáo ao norte dos rios Solimoes e 
Amazonas", contendo como subtítulo ''Projeto Calha Norte" 
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(PCN), forma pela qual passará a ser referido nas esferas admi
nistrativas e, bem posteriormente, chegará aos ouvidos da im
prensa. Embora a sua composi~ao formal mantenha-se inalterada 
(sao esses quatro ministros que assinam a Exposi~ao de Motivos 
n. 770, encaminhando ao Presidente da República, para aprova
~ao, os resultados do Grupo de Trabalho), em alguns pontos 
percebe-se a configura~ao de urna nova esfera decis6ria: a) os 
membros da equipe reuniram-se na secretaria-geral · do CSN, 
dispondo de local, meios e assessoramento técnico direto deste 
organismo; b) outros órgaos federais com atua~ao na Amaz6nia 
- como é o caso dos Ministérios Militares e do Ministério da 
Fazenda (questoes alfandegárias e de taxa~ao) - deram urna 
''valiosa contribui~áo" aos trabalhos (PCN, p. 07) e tiveram 
"efetiva participa~áo" na formula~ao daquela proposta (EM 770, 
p. 2); c) a SEPLAN, ainda que fomialmente possua a coordena~áo 
deste Grupo de Trabalho, dado a natureza dos problemas e 
preocupa~óes colocadas, bem como ao pequeno volurne de re
cursos a ela alocados, limita-se a gestao financeira e ao repasse 
das verbas destinadas aos órgáos executores; d) nao há qualquer 
men~áo a colabora~áo de representantes de govemos estaduais 
da regiao, embora essa possibilidade esteja expressamente colo
cada na EM 018 (vide p. 4). 

Esse é o documento que será aprovado pela Presidencia da 
República através da EM 770, em 19/12/1985, que se constituí 
na pe~a mais acabada para análise do Projeto Calha Norte. Em 
termos de materializa~áo para todos os demais componentes da 
administra~ao pública, esse Projeto se atualiza apenas mediante 
planos anuais de aplica~ao de recursos, publicados no Diário 
Oficial como Aros da Secretaria de Planejamento/Presidencia da 
República. As razóes que motivaram e embasaram a confec~ao 
da EM 018, indicadas no Estudo n. 010 da 3ª Sec~áo da SG/CSN, 
datado de 31/05/1985, só se tomaram acessiveis e conhecidas 
em outubro de 1987 através de sua remessa ao Congresso 
Nacional para juntar-se a docurnenta~áo a ser consultada por 
urna Comissao Parlamentar de Inquérito que investigava as 
acusa~óes feítas pelo jornal O Estado de S. Paulo ao Conselho 
Indigenista Missionário (CIMI). 

UM PROJETO MILITAR? 

A primeira característica do Projeto Calha Norte é a sua 
condi~ao de assunto sigiloso, elaborado por urn grupo reduzido, 
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sem conhecimento e participa~ao de outros integrantes dos 
Poderes Públicos. O Congresso Nacional nao foi chamado a 
opinar nem informado da matéria, que só lhe chegou como 
comunica~ao oficial em outubro de 1987, quase dois anos após 
a sua aprova~ao e inicio. A opiniao pública tomou conhecimento 
da sua existencia através de denúncias e críticas formuladas por 
integrantes do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), em 
outubro de 1986, 15 meses após a EM 018 e transcorrido quase 
um ano da aprova~ao do Projeto. 

Em resposta a jomalistas, porta-vozes da SEPLAN e de 
outros Ministérios civis minimizaram a sua participa~áo no PCN 
e argüiram que os esclarecimentos deveriam partir do CSN. O 
general Bayma Denis, procurado insistentemente pelos joma
listas, rejeitou como improcedentes e fantasiosas as críticas 
movidas ao Projeto, mencionando a precariedade da ocupa~áo 
pelo Brasil daquela regiao de fronteira e indicando que era para 
resolver os problemas já existentes (seguran~a dos limites, con
trabando, narcotráfico e proximidade de áreas com guerrilhas) 
que se delineara o Projeto. 

Daí em diante, o debate ficou polarizado entre duas retóri
cas, de um lado os que acusavam o PCN de acarretar graves 
prejuízos (e talvez até o exterminio) dos povos indígenas da 
regiao, e do outro lado as raras manifesta~óes dos que qualifi
caram as críticas como inteiramente infundadas e panfletárias, 
argüindo que o Projeto era uma simples defesa dos interesses 
nacionais. 

Como pode o PCN manter-se tao desconhecido de outras 
esferas administrativas e da própria opiniao pública durante um 
período efervescente da vida política brasileira, onde ocorria a 
transi~áo democrática, se mobilizava a Constituinte e o Govemo 
se sentia amplamente respaldado pela popularidade de sua 
política econ6mica (o chamado Plano Cruzado)? A resposta para 
isso está no Decreto 79.099m, do Govemo Geisel, que precede 
o início do processo de "abertura política" e que estabelece 
normas e diretivas para a circula~ao de documentos tidos como 
sigilosos. 

A. diferen~a da EM 018 (em geral, as Exposi~óes de Motivos 
tem um circuito reduzido de circula~áo, raramente chegando a 
ser publicadas no Diário Oficial), o relatório do Grupo de Traba
lho Interministerial está marcado duplamente por um carimbo 
de "confidencial", no alto e embaixo de cada página. Segundo a 
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classifica~ao imposta pelo Decreto 79.099m, os assuntos sigi
losos dividem-se em ''ultra-secretos" (que podem ser manuscri
tos, pois nao passam sequer por datilógrafos), "secretos", 
"confidenciais" ou "reservados", a todos esses só sendo permitido 
o acesso a quem tenha credencial de seguran~a e tenha necessi
dade específica de conhecer o problema. Ainda mais restritivo 
que os "reservados", os documentos classificados como "confi
denciais" sao aqueles "cujo conhecimento por pessoa nao auto
rizada possa ser prejudicial aos interesses nacionais", ou que 
"venham a criar importantes embara-;os administrativos". 

A prática de administrar sob sigilo inclui ainda todo um 
repertório de atos administrativos que entram em vigencia sem 
cumprir qualquer requisito de publicidade, como é o caso de 
decretos sigilosos (dos quais é indicado apenas o número no 
Diário Oficial, sem desvendar o conteúdo da matéria), de progra
mas secretos (caso do programa nuclear paralelo), de planos 
considerados de "interesse nacional", e até mesmo de contas 
· bancárias sigilosas, poi:s, focalizam assuntos considerados de 
"seguran~a nacional". De acordo com um levantamento recente 
realizado por uma jomalista de Brasilia, tais práticas, apesar de 
sua antigüidade Cuma d~cada) e de h3:verem sido geradas em 
outro contexto político-institucional, continuam em pleno vigor 
durante o período da Nova República, chegando até os dias de 
hoje (vide SIMONETTI 1987). 

Em segundo lugar, cabe observar que o PCN nao possui a 
estrutura rígida e sistemática de um programa ou de um plano, 
nem institui um grupo ou unidade que atue de modo permanente 
na sua elabora~áo ou execu~áo. Trata-se da formula~áo de um 
conjunto coerente de orienta~óes e metas com as quais devem 
vira compatibilizar-se todas as iniciativas govemamentais vol
tadas para aqueta regiáo. Contrastando com o modelo de outras 
interven~óes govemamentais, o PCN náo tem um foro definido 
para as suas tomadas de decisáo (como o amplo Conselho, 
integrado por diversos Ministérios e institui~óes. que se manifes
ta sobre as questóes cruciais do Programa Grande Carajás). Nem 
em tal momento constitui um corpo técnico que implemente as 
suas a~óes em situa~óes específicas (como é o caso do GETAT e 
do GEBAM, que se caracterizam basicamente como unidades 
executoras). Acrescido ao seu caráter sigiloso, isso toma ao PCN 
algo de dificil visualiza~ao, para a qual inexiste um agente 
claramente responsabilizado, que sirva como um possível inter
locutor para as for~as sociais aletadas' por suas inten~é>es e 
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decisoes. Quem decide, em última instfulcia, é o Presidente da 
República, e é com todo o peso de sua autoridade, de urna 
maneira direta, compulsória e exclusiva que vem chanceladas 
todas as medidas a serem executadas. 

Em urn esfor~o de apagar-se e tornar-se indevassável, tal 
Projeto se decompoe em projetos especiais, que fkam a cargo de 
órgaos executores específicos, para os quais a SEPLAN, encarre
gada de urna mera gerencia financeira, carreia os recursos 
destinados. As metas e a programa~ao financeira foram estabe
lecidas pelo Grupo de Trabalho lnterministerial proposto na EM 
018. Em principio, os ajustamentos e detalhamentos ficariam sob 
a responsabilidade isolada dos Ministérios encarregados de cada 
projeto especial. Mas como se procede aos reajustamentos 
anuais, as reprograma~oes, corre~ao e avalia~ao regular de 
objetivos e valores se nao há urn claro sujeito dessa vontade? 
Nada está rígidamente estipulado, mas nao parece nao haver 
confusáo administrativa, urna vez que na avalia~ao e acompá
nhamento existe urna outra sólida e poderosa estrutura de 
assessoramento, a da Secretaria-geral do CSN. Este, por sua 
condi~ao de órgao de assessoramento direto da Presidencia da 
República, nao tem poderes para manifestar-se ou decidir por si 

. próprio, agindo sempre em nome do mandatário máximo do país. 

Ao se analisar os recursos previstos para os diferentes 
órgaos executores transparecem com clareza as prioridades fun
damentais do Calha Norte. A maior parte das verbas é canalizada 
para o Ministério do Exército ( 46% do total) e destina-se a 
atividades como: a) constru~ao, amplia~áo e melhoria de quar
téis (48,4% deste projeto especial); b) aquisi~áo de equipamen
tos militares (27,4%); c) aquisi~ao de embarca~óes fluviais para 
transpone (6,2%); d) infra-estrutura social básica - educa~áo, 
saúde e lazer (7,90A>); e) convenios para eletrifica~ao rural, 
telecomunica~óes e constru~ao de trecho da BR-307, ligando Sao 
Gabriel da Cachoeira a Cucuí (10,1 %). O Ministério da Marinha 
vem em seguida, ocupando 21,4% das verbas do Calha Norte, 
que sao destinadas a tres finalidades: a) constru~ao e opera~ao 
de navio-patrulha fluvial (71,2% deste projeto especial); b) base 
naval de Val-de-Cans, em Belém do Pará (23,1%); c) esta~ao 
naval dó Rio Negro (5,7%). Para o Ministério da Aeronáutica sao 
destinados 10,5% do montante total do PCN, alocados a duas 
atividades principais: a) melhoria, constru~ao e amplia~ao de 
aeroportos e pistas de pouso ( 40% deste pro jeto especial); b) 
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manuten~ao de linhas de apoio aéreo as unidades de fronteira 
(60%). 

Urna breve aprecia~áo das atividades previstas e dos valores 
envolvidos nos conduz a constata~áo de que - no jogo de pressóes 
e interesses diversos que compunham o Projeto na forma que 
assumiu em 1985 - havia urna clara predominfulcia dos objetivos 
militares. Assim é que, reunidos, os Ministérios Militares consu
miam 78,2% das verbas do Calha Norte. Partes menores cabiam 
ao Ministério das Rela~óes Exteriores (2,1 %), para diversas 
finalidades (demarca~ao de fronteiras, amplia~ao da rede consu
lar, coopera~ao técnica e secretaria pró-tempore do Tratado de 
Coopera~ao Amazfü'lica), e a SEPLAN (0,8%) para administra~fü> 
e acompanhamento financeiro geral. 

Poucas justificativas sao apresentadas para essa enfase no 
aumento da presen~a militar brasileira na área de fronteira, afora 
algumas men~óes esparsas a coopera~ao internacional para com
bate ao narcotráfico; a existencia de comércio fronteiri~o e 

·contrabando, ao caráter.rarefeito da demarca~ao das fronteiras. 
Igualmente na EM 770 nao figuram razóes militares que justifi
cassem o destaque deste aspecto na ocupa~ao brasileira das 
fronteiras . 

Retornando aos primórdios da elabora~ao do Calha Norte, 
poderemos obter copiosas informa~óes sobre isso. A EM 018 
menciona que é conhecida a ''possibilidade de conflitos frontei
ri~os entre alguns países vizinhos" e que isso pode vir a conju
gar-se "a presente conjuntura no Caribe", tornando possfvel "a 
proje~ao do antagonismo Leste-Oeste na parte norte da América 
do Sul". 

No estudo n. 010/3° SC/85, a preocupa~ao dos militares 
brasileiros está formulada de maneira direta por repetidas vezes 
(p. 4, 5, 12, 14 e 15). Apontam a indefini~ao de fronteiras entre 
Venezuela/Guiana e Guiana/Suriname e a possibilidade de par
ticipa~ao externa nessas questóes com a repercussao do conflito 
Leste-Oeste em zona contigua ao território nacional. Caracte
rizando a situa~ao política na Guiana e Suriname como de 
presen~a de lideran~as ''personalistas", "calcadas politicamente 
em suas próprias etnias", argumentam que a instabilidade inter
na nao permite descartar a perspectiva de um alinhamento ªº 
Bloco do Leste por qualquer dos dois" (p. 4). 

Os autores desse estudo, formados nas concep~óes geopo
líticas da divisáo do mundo em dois blbcos antagonicos e na 
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defini~áo de um alinhamento naturál do Brasil com os países do 
Ocidente, explicitam com clareza as preocupa~óes estratégicas 
as quais deve responder o PCN: "em vista do componente ideo
lógico marxista dos movimentos revolucionários na regiáo do 
Caribe, a vulnerabilidade da Guiana e do Suriname a influ~ncia 
cubana, ensejando a possibilidade de uma "interven~áo consen
tida" nesses países, tomam premente a rearticula~áo e a reorga
niza~áo do dispositivo militar" (p. 16). 

Uma terceira característica do Calha Norte é de ser um 
projeto de impacto, isto é, que concentra a maioria dos seus 
investimentos em uma fase inicial, posteriormente havendo uma 
grande redu~áo prevista de gastos, que ficam ao nivel da simples 
manuten~áo. Do montante total de recursos estimados para o 
PCN, que correspondem a 628.892 milhoes de cruzados a pre~os 
de outubro de 1985, a distribui~áo anual indicava para 1986 um 
percentual de 35,1%, os investimentos aumentando em 1987 
para 40,2%. Declinam fortemente a partir daf, apresentando-se 
em 1988 na ordem de 12,4%, em 1989 como de 6% e em 1990 
sendo de 6,3%. 

Nos dois primeiros anos de exist~ncia, o PCN aplicou 75,3% 
do seu montante total de verba, cumprindo as obras básicas de 
infra-estrutura (constru~áo e amplia~áo de quartéis, aeroportos 
e bases navais), promovendo o reequipamento das instala~oes 
militares e a aquisi~áo de barcos para transporte. 

Essa fase em que a natureza de sua previsáo or~amentária 
convergía nítidamente para finalidades militares, coincidiu com 
um periodo em que, devido ao seu caráter de confidencialidade 
e ao escasso grau de visibilidade que possufa, o PCN era, ou 
quase, inteiramente ignorado, ou debatido ainda com muito 
poucos dados disponfveis. 

O PROBLEMA INDÍGENA NO CONTEXTO DO PCN 

Entre as finalidades básicas de ataque imediato a que este 
projeto se propóe - aumento da presen~a militar na área, demar
ca~áo das fronteiras, incremento nas rela~óes bilaterais - figura 
explicitamente "a defini~io de uma política indigenista apropria
da a regiáo" (PCN, p. 4 e EM 770, p. 3). Tal destaque se expressa 
também no plano financeiro, cabendo ao MINTER/FUNAI uma 
propor~io de 18,9% do or~amento total do projeto. 
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Na sua parte relativa aos indios, o Calha Norte mantém as 
mesmas caracterfsticas gerais já mencionadas. A a~áo indigenista 
passa a ser tratada como um assunto sigiloso, sob a justificativa 
de que envolve um tema de "alta sensibilidade política", e que 
poderla vira suscitar "expectativas domésticas exageradas" (PCN 
p. 2). Mais adiante, vol ta a esclarecer que "os temas de política 
indigenista estáo entre os de maior responsabilidade política e, 
no passado recente, foram explorados em detrimento da boa 
imagem do país" (p. 4). Com isso, a~oes desenvolvidas pela 
FUNAI na faixa de fronteira ingressam no regime da confiden
cialidade, só sendo transmitidas aos jomais através de notas e 
entrevistas de funcionários gabaritados ou porta-vozes do órgáo 
tutelar. Na ótica que se pretende impor aos outros organismos 
públicos, os crfticos da política indigenista ou os que trabalham 
com grupos indíge~as desta regiáo sem pertencerem aos quadros 
da FUNAI sao caracterizados como inimigos do país, pois prati
cam a~oes contrárias aos chamados "interesses nacionais". 

O volume de converg~ncia das a~oes indigenistas propostas 
configuram igualmente um Projeto de impacto. Para o primeiro 
ano do Projeto, a prioridade maior era concedida a área de 
Roraima, que isoladamente receberia 49% das verbas que a 
FUNAI teria para distribuir entre as diferentes regioes do Calha 
Norte._Em 1987, a aflu~ncia maior de recursos beneficiaria o Alto 
Río Negro (36,4%) e a regiio do Amapá/Tumucumaque 
( 44,4%). O restante das verbas seria aplicado de modo uniforme, 
voltado para gastos de manuten~áo. 

Dentro de cada regiáo, o ritmo de atividades também 
expressa tal metodología de impacto. Do total de recursos desti
nados a Roraima, 56,5% sáo alocados no primeiro ano, nos 
quatro anos consecutivos o valor caindo para 1O,9%. Do total a 
ser investido no alto Río Negro, a maior concentra~ao de recursos 
ocorre em 1987, com 32%, nos tr~s anos seguintes declinando 
para 16,1%. Na regiáo do Amapá/Tumucumaque, a aflu~ncia 
maior de dota~óes é em 1987, correspondendo a 41,1% do total 
reservado a esta área, reduzindo-se a um nivel de 12l4% nos anos 
posteriores. O alto Solimoes, segundo as previsoes do PCN, 
recebe um afluxo maior de verbas em 1986, correspondendo a 
22,9% do total para essa regiao, e nos quatro anos seguintes 
declina para 19,3%, voltados para a manuten~io da infra-estru
tura estabelecida ou reformada. 

Ao leitor atento nao passa desapercebido o descompasso 
que existe no PCN entre anunciada postura de uma nova política 
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indigenista e a auswia de discussáo quanto aos principios que 
a fundamentariam. lsso discutiremos mais adiante. Até mesmo 
no que conceme a dizer como seria a estrutura idealizada do 
6rgao indigenista, o PCN nao vai além de poucas e esparsas 
indica~oes, colocando-se inclusive nessa condi~ao as atividades 
concretas para as quais sao carreadas as verbas. 

Quanto ao primeiro aspecto, dos princfpios da nova política 
indigenista, discutiremos mais adiante, urna vez que incide 
principalmente sobre os critérios e normas para demarca~ao das 
terras indígenas, estando ausente no projeto de 85 e envolvendo 
urna discussao mais complexa (e cronologicamente posterior) 
sobre urna política govemamental de ocupad~ao da Amaz6nia. 
Quanto ao segundo aspecto, da estrutura desejada para a FUNAI, 
há um grau de explicita~áo bem maior no PCN, na medida em 
que isso se compatibiliza com os objetivos militares do Projeto, 
enquadrando a expansao da atua~ao indigenista como urna 
forma de "aumento da presen~a brasileira" e de "fortalecimento 
das express0es do Poder Nacional" nas regioes de fronteira (EM 
770, p. 3 e 4). É esse aspecto que passaremos a discutir a seguir. 

O texto enfatiza a precariedade da infra-estrutura do 6rgao 
tutelar naquela regiao, omitindo refer~ncias a mudan~as quali
tativas e apontando como objetivo "a amplia~ao e intensifica~ao 
da a~ao da FUNAI" (EM 770, p. 3). Somente alguns indicios sao 
fomecidos quanto a possível reordena~ao da ª~ªº indigenista: 
afirma-se que ela deva decorrer de ''uma experi~ncia de campo 
intensificada" (PCN, p. 5 e 23). Destaca-se a necessidade "da 
presen~a permanente na área", ao mesmo tempo em que se 
observa que existem situa~oes e reservas "que merecem trata
mentos especiais" (PCN, p. 23). Mais adiante, fala-se ''no princi
pio básico de fortalecimento dos Postos indígenas", destacando 
a necessidade de cria~áo de unidades administrativas descen
tralizadas (p. 24). 

A distribui~ao dos recursos destinados a a~áo indigenista 
toma ainda mais clara a impressao de continuidade entre a 
estrutura proposta e a que se quer superar. Os gastos com as 
unidades convencionais da a~io indigenista - Postos indígenas, 
Frentes de atra~ao, Administra~oes regionais e Casas do indio -
incluindo a sua constru~áo, reforma e manuten~áo (27,2%), bem 
como a conseqüente amplia~áo de pessoal (28, 7%), a constru~áo 
de campos de pouso (19,3%) e a aquisi~ao de equipamentos 
(1,6%) - chegam a atingir 77,3% do or~amento total assegurado 
A FUNAI pelo PCN. 
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Em tennos da descri~ao de atividades concretas a serem 
implementadas pelo PCN nao há qualquer inova~ao substantiva 
face as práticas já existentes da FUNAI. Postos indígenas Casas 
do indio e unidades regi9nais fazem parte, de há muÍto da 
infra-estrutura assistencial da FUNAI, constituindo-se na e:xPres
sao mais patente da fal~ncia de um modelo de a~ao indigenista 
que nao beneficia os indios nem influi favoravelmente sobre as 
suas condi~óes de vida. O problema de um tal esquema de 
atua~áo nao é somente estender-se até onde a FUNAI nao age, 
mas principalmente o seu viés autoritário e burocrático, o seu 
desconhecimento das necessidades e das aspira~oes indígenas, a 
sua babea capacidade de conviver (ou mesmo de permitir) com 
iniciativas e formas de organiza~áo que prov~m da popula~ao, 
que é objeto da administra~ao. 

Esta estrutura é anacronica e· deficitária nao em tennos 
somente de sua distribui~ao concreta por regioes, mas por sua 
ineficácia em beneficiar concretamente a sua popula~ao-alvo (as 
chamadas "comunidades ,indígenas") e em criar alternativas 
dignas para a continuidade sociocultural e o desenvolvimento 
destes povos de maneira compatível com as suas tradi~oes e suas 
expectativas atuais. 

É importante registrar que todos os pontos mencionados 
no PCN estao contemplados no chamado processo de reestrutu
ra~áo da FUNAI, que se torna de conhecimento público em 
fevereiro de 1986, com a forma~áo de um Grupo de Trabalho 
Interministerial (MINTER, SG/CSN, MJ, SEPLAN, MIRAD, MA, 
MEC, MS, MT) encarregado de elaborar uma proposta de "mo
demiza~ao e fortalecimento da FUNAI". Estudos preliminares 
foram realizados por iniciativa do MINTER ainda no segundo 
semestre de 85, sendo criada ainda em dezembro a primeira 
unidade administrativa descentralizada para a regiao Sudeste. 
Os critérios que presidiram tal reestrutura~áo sao a busca de 
ampliar a efici~ncia e a racionalidade administrativas, apoiando
se para isso numa análise abstrata de sistemas e organiza~0es. 
Tanto os estudos como as primeiras medidas sao simultAneos a 
elabora~áo e reda~ao do PCN, onde figura explícitamente "a 
necessidade de refonnular a estrutura organizacional da FUNAI" 
(p. 23), chegando inclusive a tratar as unidades descentralizadas 
pelo nome que teráo no novo Estatuto da FUNAI, ou seja, 
"ad.ministra~oes regionais" (p. 24). 

Na sua perspectiva de intensificar a presen~a brasileira na 
faixa de fronteira, o PCN conduziu a um reordenamento da 
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atua~áo da FUNAI, que toma a organiza~áo militar como o 
paradigma da a~áo indigenista. O texto justifica que novos 
recursos financeiros sejam repassados a FUNAI, porque imagina 
esta dotada da mesma competencia técnica e de quadros quali
ficados para tratar com os problemas indígenas, a semelhan~a 
da especializa~áo que as For~as Armadas tem para lidar coma 
questao da defesa do território nacional. Ocorre, porém, que, 
além dos desacertos e da evidente perda de credibilidade social 
pela FUNAI nos últimos anos, essa homologia entre FUNAI e 
For~as Armadas é inadequada pela própria natureza das fun~oes. 
Um Posto indígena pode servir como urna unidade de vigilAncia 
da fronteira, um bastiáo avan~ado dos interesses nacionais, mas 
a sua fun~áo primária é prestar assistencia aos indios e garantir 
o seu habitar. 

Em uma completa inversáo, o que o PCN parece pretender 
é assegurar a presen~a nacional, esquecendo-se de garantir a 
terra ocupada pelos indios; é aumentar o controle sobre os 
nativos, nao elevar os padroes de assistencia. A rede de 34 Postos 
indígenas, 11 pistas de pouso e 4 escritórios regionais já por si 
mesma reproduz uma lógica militar de ocupa~áo e defesa de 
territórios coloniais, que apoiando-se no princípio da hierarquía 
e no estabelecimento de circuitos de intercomunica~áo, compa
tibiliza a descentraliza~áo de cerras esferas administrativas com 
a constitui~áo de uma unidade de comando que chega aos 
escritórios regionais e aos agentes locais dispersos situados 
próximo as aldeias. 

No que resguarda a realiza~áo de estudos para identifica~áo 
das terras indígenas, de custeio das demarca~oes ou ainda da 
regulariza~áo fundiária (o que incluí a retirada dos ocupantes 
nao-indios, pagamento de benfeitorias e reassentamento) o Pro
jeto calha Norte previu apenas verbas da ordem de 12,2% do 
total destinado as a~óes da FUNAI na regiáo. Enquanto em outros 
aspectos o projeto tem urna metodologia de impacto, na atua~ao 
fundiária o percentual é distribuido de modo constante entre os 
5 anos. 

No que conceme ao controle sobre os mdios, há que 
mencionar dois mecanismos cuja ativa~áo está prevista. De um 
lado promove-se a contrata~áo de quase 200 novos funcionários 
para o 6rgáo indigenista: sáo 30 para Roraima, 84 para o alto 
Rio Negro, 42 para o alto Solimoes e 40 para a área do Ama
pá/Tumucumaque. Como integrantes do servi~o público, ou seja, 
como "servidores da FUNAI", tais pessoas devem entrar em 
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contato com os indios, acumular e transmitir informa~oes, cum
prir as ordens que receberem de seus superiores. No seu relacio
namento assimétrico com os indígenas, constroem urna rede de 
rela~oes pessoais, viabilizando a aceita~áo de seus papéis (ofi
ciais) por meio da constitui~áo de clientelas locais. Tem sempre 
o dever de obedecer aos seus superiores hierárquicos e de calar 
sobre os assuntos ou eventos que possam ser considerados como 
inconvenientes a administra~áo, principalmente aqueles que 
estáo classificados como sigilosos. 

De outro lado existem também os projetos de desenvolvi
mento comunitário da FUNAI, para os quais é repassada urna 
verba constante e correspondente a 6,3% do or~amento da 
FUNAI na regiáo. No plano ideal; os pro jetos pretendem melhorar 
as condi~oes de vida de uma coletividade, nao havendo expecta
tiva do Govemo quanto ao seu reembolso (sao conceituados 
pelos economistas do órgáo tutor como ''investimentos a fundo 
perdido"). Na prática, sáo elaborados de forma mais precária 
possivel, por quadros que ou desconhecem a realidade local ou 
náo possuem capacidade para fazer planejamento, funcionando 
de maneira mais irracional possível, como doa~oes individuais 
que visam criar dependencias, aliciar e corromper as lideran~as 
indígenas, neutralizar os críticos e dividir os grupos. 

Concluindo, pode-se dizer que essa reestrutura~áo da FU
NAI de modo a adequar-se as peculiaridades das remotas fron
teiras amaz6nicas náo significou qualquer avan~o nos padroes 
de atua~ao do órgáo indigenista. Corresponde de fato a uma 
tentativa de amplia~áo da presen~a brasileira e dos órgáos 
federais na regiáo, vigiando os limites físicos e mantendo um 
controle direto sobre as aldeias. 

O DIAGNÓSTICO PARA A RHGIÁO 

Na elabora~áo do PCN foram priorizados 4 pontos básicos: 
a) aumento da presen~a militar na fronteira; b) incremento das 
rela~óes bilaterais; c) demarca~áo das fronteiras; d) política 
indigenista apropriada a regiáo. Isso correspondeu a uma op~ao 
seletiva realizada pelos planejadores, tendo em vista uma dada 
conjuntura política e a mútua inter-rela~áo entre as preocu
pa~0es dos diferentes Ministérios que integravam aquele Grupo 
de Trabalho. Era mais seguro para os representantes do CSN 
enveredar pela discussáo de finalidades estratégicas, chamando 

333 



ª. participa~áo igualmente °.s Ministérios militares, do que discu
nr o planeJamento econom1co e as a~óes voltadas para o desen
vol vimento da Amazonia corn técnicos da SEPLAN e MINTER. o 
Calha Norte foi delineado como um Projeto essencialmente 
militar, na es~era dos limitados e sacralizados principios da 
seguran~a nacional. A reduzida participa~áo de outros órgáos de 
Govemo e a ausénci~ de representa~óes dos Estados da regiáo 
decorreram dessa tánca adorada, que só irá mudar já no curso 
do ano de 1987. 

Mas os interesses militares/ estratégicos sáo apenas uma 
parte das ~ten~óe~ originárias do CSN, aqueles objetivos que 
ficaram acima da linha d'água, visualizados e priorizados pelo 
texto do PCN e pela EM 770. Existem outras ''necessidades 
fundamentais e imediatas" para a regiio da Calha Norte levan
tadas através de estudos anteriores do CSN, e que figur~ na EM 
018 com o mesmo destaque que os quatro pontos acima mencio
nados. Sáo a amplia~áo da infra-estrutura viária; a acelera~áo na 
produ~áo _de energía hidrelétrica; a interioriza~áo de pólos de 
des~~vol~ento economico; e a amplia~áo da oferta de recursos 
soc1a1s básicos (p. 3). Referem-se a processos de maior enverga
dura, que envolvem muitos outros órgios da administra~áo 
federal (Mf, DNER, MME, ELETRONORTE, MA, COBAL, EMA
TER, EMBRAPA, BASA, DENTEL, SESP, SUCAM, FUNDA<;ÁO 
EDUCAR, MEC etc.), cuja atua~áo precisa estar integrada dentro 
de um plano diretor economico (SEPLAN/IPEA) e de um plane
jamento regional (SUDAM/MINTER). 

~m do~umento interno já mencionado, o CSN apresenta 
~ d1agnósnco dos problemas economicos e psicossociais rela
nvos ao p~ocesso atual d~ °.cupa~io da Amazonia. A primeira 
caracterísn~~ destacada é o imenso vazio demográfico" configu
rado na regiao, que representa 14% do Brasil e abriga somente 
1.62~-~ habitantes (correspondendo a 1,2% da popula~áo 
brasileira), sendo que mais de 6()% está o concentrados nos 
núcleos urbanos. A densidade demográfica da regiio como um 
todo é muito bai.xa (1,2 habitantes/km~, convergindo a popu
~a~á°. para a ocup~~ªº. das áreas ribeirinhas, deixando os espa~os 
mtenores quase mab1tados. O texto indica que embora exista 
crescimento populacional, o que é positivo, isso corresponde 
apenas a um aspecto quantitativo, "de baixo nivel" em detrimen
to de fator mais importante, que é a qualidade da popula~áo" 
(E~tudo n. 010/3° S<y-85, p. 9). Cabe anotar a postura precon
ce1tuosa de tal anáhse, tanto face aos indios (cujo habitar é 
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identificado como um perigoso vazio demográfico, a evitar na 
faixa de fronteira) quanto a popula~io amazonica ribeirinha e 
os migrantes nordestinos (estes ditos "seres carentes em busca 
de novas oportunidades, pouco acrescentando ao já precário 
nivel da grande maioria da popula~ao nativa", p. 8). 

Outro ponto importante desse diagnóstico é a sua avalia~áo 
das perspectivas das fronteiras amazonicas quanto ªº desenvol
vimento da agricultura. É indicado que o solo da regiáo, urna vez 
perdida sua cobertura vegetal, toma-se sujeito a erosáo e ao 
rápido declfnio de seu rendimento agrícola (p. 2). De maneira 
diferente dos ideólogos da ocupa~áo agrícola da Amazonia, que 
vém de Tavares Bastos a Vianna_ Moog, os analistas do CSN nao 
consideram a via agrícola como a prioritária para o desenvolvi
mento da regiáo. No texto do PCN, _a razáo para isso é explicitada 
claramente: "as ~xperiéncias no Peru e na Bolfvia apontam ainda 
para a perspectiva de que qualquer iniciativa na área agrícola 
sempre será menos rendosa do que a planta~áo de coca. Em 
outros termos, qualquer_projeto de reloca~áo de pequenos agri
cultores na Calha Norte poderá redundar em incremento na 
planta~áo de epadu" (PCN, p. 11). 

Contrastando com as atividades primárias, que seriam 
marcadas pelo ''rudimentarismo de suas formas produtivas'' no 
extrativismo e na agricultura de subsisténcia, os analistas do CSN 
indicam o potencial mineral da regiáo. "As pesquisas geol6gicas 
realizadas pelo Projeto RADAM confirmam a existéncia de con
sideráveis reservas minerais em diversas áreas da regiáo em 
estudo" (Estudo n. 010/3° SC/85, p. 7). Indicam iniciativas como 
a Reserva nacional de Cobre, na área de atua~áo do GEBAM, a 
extra~áo de manganés na Serra do Navío (AP), as reservas de 
cassiterita no alto Rio Negro, de caulim nos ríos Jari e Capim 
(AP/PA),jazidas de ouro, diamantes e cassiterita no território de 
Roraima, na Serra dos Surucucus e nas cabeceiras dos ríos 
Uraricaa e Uraricoera, nos ríos Uaicas e Ara~aca. 

Um fator limitativo, prossegue o diagn6stico, é a auséncia 
de uma infra-estrutura capaz de viabilizar as iniciativas positivas 
de desenvolvimento economico. A energía elétrica é insuficiente 
para as necessidades da regiao, baseando-se nas hidrelétricas de 
Coaracy Nunes (AP) e Balbina (AM), esta entáo ainda em fase 
de constru~áo. A infra-estrutura de transportes é igualmente 
deficitária, especialmente no que conceme as vías terrestres, que 
se constituem de dois grandes eixos: a liga~áo Jari (AP)/Oiapo
que (AP) com 812 km; a Manaus-Caracaraf/Boa Vista/marco 
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BV~, na fronteira Brasil-Venezuela, com 800 km; a BR-210, 
Penmetral Norte, apresenta menos de 500 km trafegáveis (p. 7). 
Refere-se ainda a incipi~ncia dos recursos sociais abrangendo 
a~oes educacionais e sanitárias disponíveis somente em centros 
urbanos de maior expressáo (p. 9). 

UMA NOVA POLÍTICA INDIGENISTA 

É dentro do quadro aciina tra~ado que tal estudo discute a 
questáo indígena. A priineira dificuldade registrada é devido a 
'1ocaliza~io de reservas indígenas em áreas coincidentemente 
ricas em minérios" (p. 13). "O grande problema da explora~áo 
mineral no Territ6rio de Roraima, bem como em outras áreas na 
calha dos rios Solí.inoes e Amazonas, reside no fato das regioes 
cadastradas como mais ricas emjazidas minerais situarem-se em 
áreas indígenas, ou presumivelmente indígenas, ressaltando-se 
a regiáo habitada pelos indios Yanomami" (p. 7). 

O cerne da questáo é o paradoxo entre a exist~ncia de 
grandes riquezas e a iinpossibilidade legal de ex:plorá-las. Ou 
seja, como aponta mais adiante esse mesmo documento "a 
limita~áo da explora~áo dos recursos minerais nas áreas indÍge
nas face a legisla~áo atual sobre política indigenista" (p. 14). É 
nesse sentido que a implementa~ao do PCN estaria exigindo urna 
revisáo de disposi~oes legais e administrativas que emolduram a 
política indigenista, qualquer que seja o eventual mandatário do 
órgáo tutelar. 

Assim, além de propostas localizadas de a~ao, o CSN de
senvolveu intenso lobby na Constituinte e a~áo junto a FUNAI, 
no que concerne ao assunto minera~ao em terras indígenas. Em 
fases preliminares da elabora~áo do novo texto constitucional, 
na Subcomissáo e na Comissáo de Ordem Social, as gest0es do 
CSN, incluindo as emendas substitutivas apresentadas através de 
alguns deputados (José Louren~o, líder do PFL; Nilson Gibson e 
outros) sempre convergiam para a viabiliza~áo legal da atividade 
mineradora em áreas indígenas, enquanto os parlamentares 
assessorados por entidades científicas e de defesa ao indio pro
curavam delinear e fazer aprovar critérios que limitassem os 
efeitos negativos dessa ex:plora~ao. Essa atua~áo junto ao Poder 
Legislativo estava articulada com gestoes realizadas junto ao 
Executivo, resultando na Portarla n. 01/87 da FUNAl/DNPM, 
assinada em 18/05/1987, que permitía as empresas estatais, e 
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em casos excepcionais também as empresas privadas nacionais 
a minera~ao em terras indígenas. Com isso, dá-se urna direti~ 
empresarial a administta~ao que a FUNAI realiza do Patrim8nio 
indígena, o 6rgáo tutor vindo a beneficiar-se com royalties 
advindos do uso de riquezas nao-renováveis de seus tutelados. 

Os estudos do CSN criticam seguidamente a extensáo - que 
consideram excessiva - das áreas indígenas. Argumentam que, 
na regiao da Calha Norte, a popula~ao indígena, que estimam 
em 40.500 individuos, é detentora de "enormes reservas territo
riais", apesar de representar apenas 2,5% da popula~áo total 
desta regiáo (Estudo n. 010/3° SC./85, p. 9). Adiante, este mesmo 
documento afirma que as áreas indígenas, s6 no T errit6rio de 
Roraima, somam 26 milhóes de hectares (p. 10), ponderando que 
"de um modo geral constata-se urna forte pressio no tocante a 
regulariza~áo das diversas áreas indígenas situadas na regiáo em 
estudo, de modo a minimizar a expansáo da sociedade envolven
te, provocando o surgimento de graves focos de tensao" (p. 11). 

As solu~oes para esse ponto nao decorrem igualmente de 
iniciativas voltadas exclusivamente para a regiáo da Calha Norte 
e os encaminhamentos af realizados visaram o Poder Legislativ~ 
e o Executivo. Em entrevista a imprensa (O Estado de S. Paulo, 
24/09/1987) e ein cart.á distribuida aos constituintes, e datada 
de 25/09/1987, o presidente da FUNAI, Romero Jucá Filho, 
baseia-se em um conjunto de dados quantitativos e em analogia 
numérica entre a superficie e a popula~ao das áreas indígenas e, 
de outro lado, Estados da Federa~áo e países estrangeiros, para 
investir contra o artigo 198 da Constitui~áo em vigor, o qual 
garante o reconheciinento dos direitos indígenas ao seu habitat. 
Em manifesta contradi~áo com sua fun~áo de tutor oficial, o 
presidente da FUNAI afirma explícitamente que as terras indíge
nas "em termos absolutos e relativos", apontam para montantes 
e dados ''positivamente exagerados". Imbuindo-se da autoridade 
e da legitimidade que, é de supor, o cargo que ocupa lhe darla, 
ele contrapóe-se a manuten~io do art. 198 e endossa o substi
tutivo do deputado Bernardo Cabral (PMDB/ AM), elaborado em 
agosto de 1987, o qual reverteu todo um importante trabalho 
realizado em comissóes e subcomissóes anteriores. 

Umjornalista disse - certamente com urna propriedade que 
sequer imaginava - que os dados quantitativos apresentados 
provinham de urna pesquisa que aterrizou na mesa do presidente 
da FUNAI (Correio Braziliense, 27 /09/.1987. Na realidade, as 
analogias entre o tamanho de áreas indígenas e Estados da 
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Federa~áo ou países estrangeiros - tal como o quadro onde 
aparece a rela~áo ha/fndio, por unidade da Federa~áo - podem 
ser encontradas no Estudo n. 007 /3° SC/86 (p. 4, 6, 11 e Anexos) 
da SG/CSN. 

Este documento, em sua conclusáo, deixa patente isto: 
aquilo que os seus analistas consideram como urna nova e mais 
apropriada política indigenista, significa de fato urna nova pos
tura quanto a delimita~ao das terras indígenas e ªº uso dos seus 
recursos naturais: ·> . 

''Para que náo haja o prejuízo para as gera~oes futuras de 
esfacelamento do Território Nacional, há necessidade de 
urna decisao histórica, que interrompa, especialmente na 
Faixa de Fronteira, o processo, que tem respaldo na Cons
titui~áo em vigor, de conceder e demarcar os limites de 
territórios indígenas, e inicie pronta e firmemente o cum
primento da verdadeira política indigenista de integrar os 
silvícolas, progressiva e harmoniosamente, a comunhao 
nacional" (p. 17). 

Attavés de dois decretos assinados pelo Presidente da 
República em 23/09/1987, sáo introduzidas importantes modi
fica~oes nas normas que norteiam o processo de regulariza~áo 
das terras indígenas. Pelo Decreto 94.945 é modificada a com
posi~áo do Grupo de Trabalho lntenninisterial que aprecia os 
processos de delimita~ao das áreas indígenas: a coordena~áo 
sobe de nivel hierárquico, passando a ser privilégio do Ministério 
do Interior, enquanto a FUNAI permanece apenas na condi~áo 
de membro; o CSN passa a integrar em caráter permanente este 
grupo; os institutos estaduais de terra passam a ter assento e 
poder de voto, tal qual o MIRAD, em todas as vezes que os 
processos debatidos estejam em seus respectivos Estados. Ainda 
por este mesmo decreto, a participa~áo de órgáos fundiários 
estaduais náo se limita aos contextos de decisáo final, mas deve 
ocorrer também nas fases iniciais, 'inclusive durante o processo 
(duplo), que é a identifica~áo (a qual abrange tanto a condi~áo 
étnica quanto a defini~ao de seu território). O segundo decreto 
cria uma nova figura jurídica que pode ser aplicada as terras de 
posse imemorial dos grupos indígenas, pretendendo assim regu
la.mentar o art. 17 da Lei 6.001/73 (o Estatuto do fndio). Trata-se 
da "colania indígena", conceitua~áo que deve ser usada para as 
terras pertencentes a "fndios aculturados" ou em avan~ado está
gio de acultura~áo, distinguindo-se das "áreas indígenas", que 
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envolvem terras de "fndios nao aculturados" ou em fase incipien
te de acultura~áo (vide Decreto 94.946/87). 

Os dois decretos sao complementares nas preocupa~oes e 
interesses que privilegiam. O primeiro - que foi norteado por 
estudos anteriores do SG/CSN, que detalhou inclusive as modi
fica~oes recomendadas (Estudo n. 007/3º SC/86, p. 17-18) -
introduz no processo de defini~ao das áreas indígenas duas 
instAncias que deveráo ser capazes de corrigir as delimita~óes 
consideradas "an6malas": as considera~oes de ordem estratégica, 
com a presen~a do CSN, e o crivo crítico das esferas fundiárias 
locais, de tal modo que as terras indígenas nao sejam definidas 
sem passar por acertos e compromissos comos poderes regionais~ 
Ou seja, o poder central, através de sua assessoria especializada 
(SG/CSN), náo deseja que a legisla~áo indigenista seja aplicada 
de modo rígido, chocando-se visceralmente com os interesses 
polf tico-econ6micos regionais e acarretando choques que pos
sam ter repercussoes negativas em alian~as político-eleitorais ou 
na estrutura~áo partidária. 

' ' 

. Já o segundo decreto parece visar outra questáo - a de como 
compatibilizar a delimita~áo de áreas indígenas com a utiliza~áo 
de suas riquezas naturais (do solo e subsolo) dentro de projetos 
de des}!nvolvimento regional. Ele se situa em linha direta de 
continuidade com a Portarla conjunta FUNAI/DNPM, acima 
mencionada. Como argumenta esquematicamente a EM 054, que 
acompanha este decreto, existem duas posturas possíveis: "Aque
les que desejam que o silvícola viva isolado da comunháo nacio
nal preconizam que a simples demarca~áo de terra garantirá a 
sua sobreviv@ncia. Os que desejam a integra~áo progressiva e 
harmoniosa do silvícola defendem que além da demarca~áo da 
terra há necessidade de apoiá-lo com recursos sociais básicos". 
A FUNAI atual, seguindo as recomenda~óes do CSN em outros 
estudos, investe firme na segunda dire~áo. A classifica~áo das 
terras indígenas em col6nias ou áreas, com a conseqüente supo
si~áo de que seus moradores sao aculturados ou náo, náo passa 
de um estratagema administrativo que distingue graus e papéis 
distintos para a FUNAI e outros órgáos de governo, na tarefa 
comum a todos de recolocar em utiliza~áo econ6mica plena os 
recursos básicos do habitat indígena (madeira, minérios ou 
outros). 

Essa normatiza~áo abre caminho para justificar a exist«!ncia 
de a~oes econ6micas que visam o lucro, em áreas indígenas, 
baseando-se em possíveis indicadores de acultura~áo para con-
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cluir que os útdios já dispoem de consci~cia da repercuss~o de 
seus atos na sociedade brasileira e, portanto, da capac1dade 
jurídica para celeb;ar diretamente . acordos .e contratos com 
outros órgios púbhcos ou com enndades pnvadas. Por outro 
lado se os recursos naturais existentes nas áreas indígenas 
pod~m ser explorados economicamente, assegurando aos seus 
possuidores o acesso a ganhos inesperados e novas formas de 
remunera~io, os territórios tribais nao precisam ser tao grandes 
quanto seria previsto em delimita~oes anter:iores, que apenas 
consideram os nativos como coletores ou agncultores. 

O NOVO CAMPO INDIGENISTA 

Há um outro ponto que deve ser destacado nas formula~oes 
dos documentos do CSN sobre a presen~a indígena na regiio da 
Calha Norte: é manifestada uma grande preocupa~io com a 
possibilidade de que interesses externos viessem a for~ar delimi
ta~oes de grandes reservas na faixa de fronteira, que poderiam 
vira transformar-se em nacionalidades que buscassem separar-se 
do território brasileiro. No estudo n. 010/3º SC/85 é mencionada 
a cria~io do Parque Yanomami como uma iniciativa que, por 
afetar 500 km de fronteira Brasil/Venezuela, traz "sério compro· 
metimento A integridade territorial", além de representar uma 
"amea~a A soberanía nacional", pois decorre da ''prete~áo de 
interesses externos na delimita~io de uma área destinada a 
preservar uma na~io indígena" (p. 11). No mesmo documento é 
referido igualmente o "perigo latente de transforma~io de comu
nidades indígenas em Estados independentes" (p. 15). 

Id~nticas preocupa~oes se atualizam no próprio texto do 
PCN onde se afirma: "há bastante tempo observam-se pressoes, 
tant¿ de nacionais quanto de estrangeiros, visando constituir -
As custas do atual território brasileiro e venezuelano - um Estado 
Yanomami" (p. 5). Em um outro documento, uma minuta da 
Exposi~ao de Motivos que acompanha o Estudo n. 029/3° SC/86, 
as acusa~0es se tornam mais amplas e ferinas: "a. suspeita da 
existéncia da manipula~io em amplia~oes de terras indígenas se 
consolida através da observa~io da alta freqü~ncia com que essas 
áreas se dilatam e se unificam em dire~io a regi0es onde foram 
descobertos ricos jazimentos minerais e em dire~io a trechos de 
fronteira onde já existem grupos da mesma etnia no país limítro
fe". 

340 

Os desdobramentos de tais preocupa~0es vieram a público 
em um conjunto de a~oes desencadeadas no ano de 1987, 
iniciando-se com urna campanha contra o CIMI desenvolvida 
principalmente pelo jornal O Estado de S. Paulo (que inclusive 
reproduziu diversos estudos da SG/CSN sobre o assunto no 
intuito de conferir. As suas afirma~c5es um maior poder de credi
bilidade). Teve prosseguimento coma instaura~io de uma Co
missio Parlamentar de lnquérito que pretendía apurar a 
veracidade dessas denúncias e que logo ficou polarizada entre 
conservadores (que em geral criticavam as a~oes sociais da 
Igreja) e os liberais (que observaram logo o caráter fraudulento 
das ditas provas). Os responsáveis pelo jornal depuseram na CPI 
negando dispor de meios para comprovar suas acusa~oes, com 
base no que foi preparado um relatório final dos trabalhos. 
Apesar disso, os conservadores ·continuaram a realizar novas 
sessoes da CPI, utilizando-a como um meio de mobiliza~ao de 
for~as parlamentares contrárias ao bloco de deputados e senado
res que criticavam a atua~io recente da FUNAI e as inger~ncias 
do CSN na política indigenista. Novas iniciativas no sentido de 
retirar missionários e pesquisadores das áreas indígenas, bem 
como de articular campanhas de descrédito e intimida~io poli
cial contra entidades de atua~io localizada, sucederam-se já em 
1988 (como ocorreu como Centro d~ Trabalho Indigenista (en), 
o Projeto Kaiová-Nandeva e o MAGlITA (Centro de Documenta
~ªº e Pesquisa do Alto Solimoes). 

Todas essas iniciativas estio descritas e preconizadas nos· 
documentos e estudos elaborados pela SG/CSN. Assim, apenas 
para exemplificarmos, citamos as conclus0es do estudo n. 029/3° 
SC/86: refere-se de inicio A mobiliza~io "das diversas correntes 
políticas que apóiam o Govemo para se contraporem aos grupos 
de pressio nacionais e estrangeiros que apóiam as reivindica~oes 
indígenas" (p. 29). Logo após fala do desencadeamento de 
"campanhas de esclarecimento da opiniáo pública quanto aos 
crescentes e graves riscos para a Na~io brasileira causados pela 
manipula~ao nociva da problemática indigenista efetuada por 
grupos de pressio estrangeiros e nacionais" (p. 30). Sugere em 
seguida a cria~io de mecanismos ad~quados de contr?le da_s 
atividades destas organiza~oes no Brasil, recomendando inclusi
ve a "instaura~áo de processos de a~áo penal Aqueles que possam 
ser responsabilizados por delitos como ofensa As autoridades, 
insufla~io A resist~ncia passiva ou rebeldia declarada, incitamen
to a formas reivindicatórias mais agressivas" (p. 30-31). 
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Retomando, percebe-se agora, através dos desdobramentos 
ocorridos no ano de 1987, quais os componentes da nova política 
indigenista preconizada no texto do PCN: a reformula~ao da 
sistemática de delimita~ao das terras indígenas e a normatiza~ao 
da explora~ao de meios de utiliza~ao do Patrimonio indígena 
para fins de desenvolvimento economico e refinanciamento do 
órgao tutor. Tais pontos sao compatíveis com o já mencionado 
processo de reestrutura~ao da FUNAI, ampliando a sua infra-es
trutura na regiao, aumentando o grau de controle sobre as 
aldeias, hostilizando e proibindo a presen~a de missionários ou 
pesquisadores, promovendo a completa substitui~ao de quadros 
do órgáo tutelar formados pelo antigo indigenismo. Completada 
a cirurgia e definidas pelo CSN as novas normas de atua~áo, só 
cabe a atual gestao da FUNAI proceder as apari~oes públicas e 
verbalizar os argumentos e denúncias repertoriadas nos estudos 
do CSN. 

CONSIDERA'16És FINAIS 

No início desse texto dissemos que o PCN nao tinha as 
mesmas origens que os demais programas ou planejamentos 
estabelecidos para a Amazonia como um todo ou para regióes 
circunscritas. Mostramos a seguir como no ato de seu nascimen
to, com o documento de dezembro de 1985, ele se afunila na 
dir~áo dos interesses militares, evitando a publicidade e redu
zindo a participa~áo, sendo aprovado como um projeto sigiloso, 
na esfera da seguran~a nacional. Nessa condi~ao ele se mantém 
por um periodo de um a dois anos, cumprindo as suas metas 
básicas, logo atingidas através de a~óes e investimentos de 
impacto. Desde já menciona a necessidade de uma nova política 
indigenista, mas de fato limita-se a promover a expansao (e uma 
certa racionaliza~ao) da infra-estrutura da FUNAI, enquadrando
a como um modo de fortalecimento das expressóes do Poder 
nacional na regiáo. 

A partir de meados de 1987, com urna outra conjuntura 
política, onde a Alian~a Democrática desmorona rapidamente e 
o poder dos partidos (especialmente o PMDB) é substituido pelo 
fisiologismo de um bloco suprapartidário de apoio ao Presidente 
e as teses conservadoras, a Calha Norte passa a ser algo bem 
distinto. Ele se propóe a ajustar a política indigenista aos inte
resses de órgáos públicos e de empresas privadas na explora~áo 
da Amazonia, evitando qualquer antagonismo entre a FUNAI e o 

342 

TERRAS INDÍGENAS NA AREA DO CALHA NORTE 

t. lcan.Aiatl 
2. Peri·cachO.ift 
3. l~•r•tt' 
~- Cut.• 
5, lcan<t-Xi• 
6. Yanon.mi 
7. l~•Aiar-i 
8. VMdo.t.vari 
a. Uml-iOO 

10. Sio~do 

11. Tikurwi "ºº .. 
12. Ev.re 1 
13. Evwe 11 
14. Vui·l>at>ln 
15. .. ..,,.. 
16. Uati-P•ene 
17. Uneiux i 
18. Miratl.I 
19. Kulina do Mtdío .Ju'tM 
20. K~I 

21. O.ni 
22. Zun.itha 
23. Apufint do leer• Pene11 
24. Apurina do lger_,. Sio Joio 
26. Apufine ~ l¡ar. T.uamirlm 
28. Callltu 
27. Juru4i 
28. Camiaa-
29, Rlo 81• 
30. Campi'* 

,_; T~ lndl,_. no lte•il 
CEOI,..._, Nadonel l~o di 1987) 
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poder regional. Passa a atuar publicamente, estabelecendo cone
xóes com os govemos estaduais e municipais, buscando suporte 
das lideran~as políticas e inserindo-se no debate de empresários 
e planejadores sobre as formas de desenvolvimento para a regiáo. 
Nessa fase, inclusive, o CSN passa da condi~áo de um mentor 
invisível para a fun~áo formal de coordena~áo do PCN, a SEPLAN, 
perdendo até mesmo a gestáo financeira. No ano de 1988, a 
libera~áo das verbas do PCN, que antes era assinada pelo secre
tário-geral da SEPLAN, passa a ser atribui~áo de uma unidade de 
menor nivel hierárquico, a Secretaria Especial de Coordena~áo 
Econamico-Social. 

Acompanhar a g~nese e as transforma~óes do Calha Norte 
nao significa, porém, conseguir estabelecer a que linhagem 
socioló~ca pertence, ou seja, quais as suas raízes econamicas e 
sociais. É isso que gostaríamos de tentar ao concluir este traba
lho. 

O Calha Norte, a meu ver, nos remete na dire~áo dos Grupos 
Executivos, sob supervisao direta do CSN, como o GETAT e o 
GEBAM, na linha interpretativa indicada por ALMEIDA (GETAT. 
Seguran~ Nacional e Revigoramento do Poder Regional, 1980), 
cujas fonnula~óes incorporamos e com as quais debatemos a 
seguir. Tal como os demais, o PCN é constituido para lidar com 
interesses estratégicos. Ou seja, como compatibilizar uma escas
sa popula~io regional, grandes reservas indígenas, ricos jazimen
tos minerais, desenvolvimento econfünico e seguran~a das 
fronteiras. Sendo um órgao de assessoramento do Presidente da 
República, o CSN recolhe dados e fomece análises sobre os 
problemas envolvidos. 

Urna vez aprovados os principios gerais, tais grupos passam 
a ter o poder de arbitrar conflitos dentro de uma certa esfera, no 
caso resultante da converg~ncia dos assuntos aciina indicados. 
Situa-se assim na área de converg~ncia de outros órgios de 
administra~ao pública, mas conseguem caracterizá-los como 
ineficazes ou desarticulados, impondo-se aos atores sociais da 
regiáo e outros poderes públicos como única via para a resolu~ao 
daquelas pendencias. 

Apesar de sua conexáo, náo podem ser entendidos como 
identicos ao CSN. A competencia deste último, como órgao de 
assessoramento, é apenas de recolher dados e elaborar análises 
sobre temas que sejam de relevAncia do ponto de vista do 
Govemo federal. Já os grupos executivos tem por fun~áo especf-
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fica, privando da confian~a e da pro:ximidade com o núcleo maior 
do poder, resolver conflitos, isso incluindo nao somente o deli
neamento de atividades policiais/militares, mas o contato e a 
negocia~áo com as diferentes partes envolvidas. Sua presen~a 
nao é tanto militar, como política. 

Tal como os óutros grupos Executivos, o PCN está referido 
primariamente a um espa~o geográfico, chegando até a precisar 
mais a área abrangida. Como toda máquina de poder que nao se 
subordina a um controle direto de outros poderes da República, 
ignorando as difusas críticas da sociedade, o PCN nao se encerra 
em rígidos limites espaciais, ora normatizando uma política 
específica (como a indigenista), ora ampliando suas conside
ra~oes para a faixa de fronteini ou a Amazania em geral. Como 
na.o se instituem. a partir. de forma~oes ou especialidades pró
pnas, nem constítuem urudades estruturalmente definidas, tais 
grupos tem tendencia a estender progressivamente a sua esfera 
de influencia até encontrar forte resistencia. Nunca estabelecem 
critérios gerais e impe~soais, nem operam com uma linha de 
prioridade pré-definida. A sua atua~áo mantém um alto compo
nente de escolha, exercido a cada caso em fun~ao de um certo 
diagnóstico da situa~áo e de uma constela~ao particular de 
alian~as. 

Visto nesta perspectiva, o Calha Norte é uma janela pela 
qual se consegue enxergar alguns dos ajustamentos e reestrutu
ra~oes ocorridos no núcleo central do Poder. Resulta da expe
riencia acumulada por militares do CSN no gerenciamento de 
problemas fundiários e de desenvolvimento regional, avocado em 
fun~áo de fortes conflitos de interesse e de impasses legais, 
resultando na e:xist~ncia de urna situa~áo de tensáo social, 
entendida como urna amea~a a ordem pública e a seguran~a 
nacional. Trata-se de um modelo de atua~ao govemamental 
elaborado nos últimos anos do Govemo militar, como urna forma 
do Poder central combater a violencia no campo, articulando-se 
diretamente com os poderes regionais, obtendo suporte político 
para o chamado "processo de abertura", e a estrutura~ao locali
zada de agremia~óes partidárias que garantem apoio eleitoral ao 
Govemo. No intuito de debelar os focos de tensáo social, também 
dialogam diretamente com movimentos reivindicatórios, fome
cendo solu~óes tópicas que lhes possibilitem dividir e manipular 
lideran~as. É essa a genealogía do PCN, assim como o local de 
onde procedem alguns de seus quadros executores já identi-
ficados. ' 
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Com o inicio da Nova República, tal grupo de interesses, 
que nao chegou a ter urna clara expressao na sucessáo do general 
Figueiredo, náo ficou propriamente como vencido nem vencedor, 
passando a urna posi~áo periférica em urn poder civil conduzido 
por diretivas partidárias e com postura absolutamente diversa 
junto a administra~áo pública. Em urn primeiro momento, s6 lhe 
foi possível garantir a lentidáo na desativa~áo do GETAT (ao 
invés de sua extin~áo surnária, pedida por lideran~as sindicais e 
partidárias) e o Comando Militar da Amaz6nia, para onde se 
transferiu o general Otávio Medeiros. 

O Calha Norte foi urn baláo-de-ensaio para a progressiva 
retomada da influ~ncia do CSN junto a Presid~ncia da República, 
com urna temática que parecía de compet~ncia dos militares e 
prescindindo de consulta ou mobiliza~áo das for~as políticas. A 
medida em que a transi~áo democrática enfrentava maiores 
obstáculos políticos, o CSN conseguiu recuperar seu prestigio 
como 6rgáo de assessoramento direto e de plena confian~a do 
Presidente, um papel que os intelectuais e técnicos vinculados 
aos partidos náo perceberam ou náo quiseram desempenhar. É 
essa estrutura, heran~a de um outro Brasil e de um outro projeto 
político (o da "abertura gradual e consentida", náo o da ''transi
~ao democrática"), alimentada pela ideologia da seguran~a e por 
técnicas pragmáticas de a~áo social (que váo da negocia~áo a 
coopta~áo de lideran~as. passando pela intimida~áo), que dirige 
a política govemamental para a regiáo de fronteira, ao mesmo 
tempo que comanda a atua~áo da FUNAI e determina os rumos 
da política indigenista brasileira. 

NOTA 

Em setembro de 1988 foi nomeado para a Presidéncia da FUNAI o advo· 
gado Iris Pedro de Oliveira, que atuou em Marabá durante vários anos como 
coordenador do GETAT. Alguns coronéis do CSN, enroo em vias de extin91o, o 
acompanharam assumindo as diretorias cruciais da FUNAI. O que indica que o 
processo de controle militar sobre a FUNAI continuou em marcha, atingindo um 
novo patamar. 

Em outubro de 1988, As vésperas da promulga9io da ConstituiQio, a 
Presidéncia da República antecipou-se As novas leis e instituiu por decreto a 
SADEN (Secretaria de Assessoramento sobre Assuntos da Defesa Nacional), que 
veio manter a infra-estrutura de pessoa1, assim como o mesmo espa~ político e 
as áreas de interesse do CSN. O novo órgao vero se destacando especialmente no 
debate sobre a que:stao ambiental e na elabora91o e diwlga~o de programas e 
iniciativas ofidais, retomando a campanha contra as entidades internacionais de 
prote9io aos fndios e A ecologia, acusadas de integrarem uma grande ofensiva dos 
pa&es industriali7.ados que visaria ero última inst!ncia a "intemacionali7.a~ da 
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Amaz&üa•. Obtendo mais espa~ nos jornais e apoiando-se em uma superficial 
temática nacionalista, o antido CSN vem ampliando o seu poder e se adapmndo 
a novas conjunturas políticas, e mantendo um controle quase completo sobre a 
explora~o de recursos naturais da Amai.ónia. 
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o Grande Carajás (com seus 
projetos agropecuários, suas 
represas hidrelétricas, suas mi
nas, suas fábricas), o Programa 
Polonoroeste (com a abertura 
de estradas, constru~o de hi
drelétricas, projetos de coloni
za~áo) e a Calha Norte - te
mas respectivos das trés partes 
que compOem esse livro. 
Como excelentemente a carac
teriza José de Souza Martins, a 
invasáo do Grande Projeto re
presenta para indios e campo
neses "a chegada do estra
nho". Do outro que vem sem 
ter sido desejado, convidado, 
acolhido; que náo se ofereceu a 
um processo de amansamento, 
mas como estranho se encra
vou. Náo impunemente porém: 
a Amazónia nunca se deixou 
violentar passivamente: que os 
portugueses do século XIX o 
digam! Os povos indigenas -
os "nativos" - sabem acolher 
e irmanar-se quando respeita
dos na sua identidade e auto
nomia. O estranho, sim, sai ar
ranhado, ferido na sua preten
siosidade, alterado na sua in
transigéncia. 
Embora nem sempre o perce
bam com clareza, indios e cam
poneses travam urna luta co
mum, exercem urna resisténcia 
solidária ao estranho, com 
graos diversos de mobiliza~o e 
organiza~áo. A resist~ncia pas
sa por processos diversificados, 
se desenvolve em ritmos dia
crónicos, assume expressoes di
versas e se traduz em represen
ta~áo própria a cada grupo. 

lean Hébette 




