
ste livro é uma introdu~áo 
geral as economías 

~indígena~ na Amazonia 
Legal e as experiencias com 
projetos concebidos em torno ri 

delas. Resultado de urna 
consultoría para o Projeto 
1 ntegrado de Prote~"ª-g · as 
Populac_;oes e Terras lndígetias da 

.. ·Amazonia Legal (PPTAL), r ·.eto 
demarcatório no am ªº 
Programa Piloto para a · rotec_;áo 
das Florestas Tropicais no, Brasil 
(PPG7), sua linguagem é 
propositadamente mais técnica 
Que teórica. O livro dirige-se 
principalmente a iniciantes em 
economía indígena, como 
estudantes de cursos de 
antropologi~ ou ciencias sociais, 
mas tambem a pessoas Que 
trabalham com projetos indígenas . ""' .... em organ1zac_;oes nao 
governamentais, órgaos 
governamentais e agencias de 
coopera~ao técnica internacional. 

""IW""""""' 

ISl:lN R5-7315- 195- I 

S1 aa~áo Atual e Problemas 
~l<.lcionados a Projetos Indígenas 

~ Comercializa~áo na Amazonia Legal 

Peter Schrüder 

Editora · ~~ 
Universitária~" UFPE 



~te 
~ =-E-
(lJ - • l a:: > -~ • - -- c.:> 

111 (lJ 
~.a -=a:: 

D. Q -c.:> ' 

la. o ECD 
:> ... ~--~ 
..... "' c..> • -CD :> o -=~ llJ c. 

a:: -

ECONOMIA INDÍGENA 



ECONOMIA INDÍGENA 

SITUA<;ÁO ATUAL E· PROBLEMAS 
RELACIONADOS A PRO JETOS INDÍGENAS 

DE COMERCIALIZA<;ÁO NA AMAZONIA LEGAL 

P eter Schroder 
Programa de Pós-Graduas;ao em Antropologia (PPGA) 

U niversidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Editora ~f 
Universitária~, UFPE 

Recife 2003 

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



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
Reitor: Prof. Geraldo José Marques Pereira 
Vice-Reitor: Prof. Yony Sam_paio 
Diretor da Editora: Prof' Ana Maria de Franc,:a Bezerra 

COMISSÁO EDITORIAL 
Presidente: Prof ' Célia Maria Médicis Maranháo Campos 
Titulares - Professores: Ana Maria de Franc,:a Bezerra, Aurélio Agostinho Boaviagem, Benício de 
Barros Neto,_ Carlos Teixeira Brandr, Dilosa Carvalho de Alencar Barbosa, Gilda Lisboa 
Guimaráes, José Dias dos Santos, Nelly Medeiros de Carvalho, Roberco Gomes Ferreira,,Gabriela 
Marrin, Valderez Pinto Ferreira. 
Suplentes - Professores: Ana Cristina Brito Arcoverde, André Vicente Pires Rosa, Carlos Alberto 
Cunha Miranda, Edir Carneiro Leáo, Gilda Maria. Whitaker Verri, Josélia Pacheco de Santa.na, 
Leonor Costa Maia, Nour-Din El Hammouci, Pedro Lincoln C. L. Matos. 

Todos os direitos reservados. Proibida a reproduc,:ao total ou parcial, por qualquer meio ou 
processo, especialmente por sistemas gráficos, microfílmicos, fotográficos, reprográficos, 
fonográficos e videográficos. Vedada a memorizac,:áo e/ ou a recuperac,:áo total ou parcial em 
qualquer sistema de processamento de dados e a inclusáo de qualquer parte da obra em qualquer 
programa juscibernético. Essas proibic,:óes aplicam-se também as características gráficas da obra e a 
sua editorac,:áo. 

EDITORA FILIADA A ABEU - Associac,:áo Brasileira de Editoras Universitárias 

Capa: Sérgio Siqueira 
Fotos: Peter Schroder I PPTAL 
Revisa.o final: o autor 
Diagrama9ao: Maria do Carmo Guerra 

Schroder, Peter 
Economia Indígena : Situai;ao atual e problemas relacionados a projetos 

indígenas de comercializa9ao na Amazónia Legal I Peter Schroder. - Recife: 
Ed. Universitária da UFPE, 2003. 

177 p.: il., fig., tab., mapas. 

Inclui bibliografia. 

l. Amazonia Legal - Economia regional - Indígenas. 2. Produtividade -
Distribui9ao regional - Amazonia. 3. Economia - Indígenas - Fatores de 
produ9ao. 4. Desenvolvimento regional - Amazonia - Projetos económicos 
- Política governamental. l. Título. 

332. l 3 
333. l 

CDU (2.ed.) 
CDD (20.ed.) 

UFPE 
BC2003-123 

Agradecimentos 

Este estudo foi elaborado como produto de urna consultoria 
financiada pela Deutsche Geselíschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) GmbH (agéncia ale1na de cooperas:áo técnica) como contribuis:ao 
pa-ra o Projeto Integrado de Protes:ao as Populas:oes e Terras Indígenas da 
Amazonia Legal (PPTAL), projeto no ambito do Programa Piloto para a 
Protes:ao das Florestas Tropicais no Brasil (PPG7). 

Agrades:o tanto a GTZ-Brasília quanto ao PPTAL pelo apoio 
institucional e financeiro para sua realizas:áo e, em particular, a Drª 
Carola Kasburg pelas sugestóes críticas e o desembargo institucional 
imediato para sua publicas:áo nesta editora. 



.. · 

Für Claudia und Iguinho 
In Liebe 

7 



·Sumário 

Siglas ................................................................................................... 11 

Resumo .............................................................. ..-................................ 13 

Introdu<ráo ........................................................................................... 15 

1. Economia indígena: questóes gerais ............................................ 19 
1.1. Questóes conceituais ......................................................... 19 
1.2. A situa<ráo dos estudos ....................................................... 23 

2. Formas tradicionais contemporaneas de economia indígena ....... 27 

3. A integra<ráo das economias indígenas na economia de mercado 
e seus impactos ........................................................................... 61 

4. Experiencias de projetos economices .com popula<róes 

indígenas .................................................................................... 79 

5. Conclusóes e recomenda<róes .......................... : ........................ 105 

Anexos 
I. Referencias bibliográficas ......................................................... 113 

II. Mapa 1: T erras indígenas na Amazonia Legal .......................... 14 5 
III. Mapa 2: Localiza<ráo dos pavos indígenas mencionados no 

Estudo ..................................................................................... 147 
IV. Mapa 3: Localiza<ráo dos projetos economices comparados 

no Brasil .................................................................................. 149 
V. Mapa 4: Localizas;áo dos projetos economices comparados 

nos outros países da América Latina ........................................ 151 
VI. Bibliografia sobre economia indígena ...................................... 153 



Al 

CCPY 

CEDI 

CIMI 

CIMI-MA 

CTI 

CVRD 

ELETRON.ORTE 

FUNAI 

GTZ 

ISA 

ONG 

PD/A 

PDPI 

PPGAS/MN 

PPG7 

PPTAL 

SIL 

Siglas 

Área Indígena 

Comissao Pró-Yanomami 

Centro Ecumenico de Documentac;ao e In
formac;áo 

Conselho Indigenista Missionário 

Conselho Indigenista Missionário - Maranhao 

Centro de Trabalho Indigenista 

Com panhia V ale do Río Doce 

Centrais Elétricas do Norte do Brasil 

Fundac;áo Nacional do Índio 

Oeutsche Gesellschaft für Technische Zusam. 
menarbeit (agencia alemá de cooperac;áo técnica) 

Instituto Socioambiental (Sao Paulo e Brasília) 

Organizac;ao nao governamental 

Projetos Demonstrativos/ Tipo A 

Projetos Demonstrativos para Povos Indígenas 

Programa de Pós-Graduac;ao em Antropología 
Social/ Museu Nacional/ Universidade Federal do 
Rio de J aneiro 

Programa Piloto para a Protec;ao das Florestas 
Tropicais no Brasil 

Projeto Integrado de Protec;ao as Pop~lac;óes e 
T erras Indígenas da Amazonia Legal 

Summer lnstitute of Linguistics 

1 1 



SPI 

UFRJ 

USP 

12 

Servicro de Protecrao aos Índios ( 1910-1967) 

U niversidade Federal do Rio de J aneiro 

U niversidade de Sao Paulo 

Resumo 

Este estudo é sobre as economias indígenas na Amazonia Legal e 
as experiencias com projetos concebidos em torno delas. Apresenta-se 
urna sinopse das formas tradicionais contemporaneas de economia 
indígena na Amazonia Legal e dos impactos da integra<;ao das economias 
indígenas na economia de mercado. Depois, as diversas experiencias de 
projetos económicos com populacróes indígenas, em particular as 
experiencias com a comercializa<;ao de produtos indígenas, sao avaliadas. 
Finalmente, sao apresentadas conclusóes e recomendacróes com relacrao a 
qualidade de projetos economicos com populacróes indígenas. O estudo é 
completado por urna bibliografia que representa os conhecimentos atuais 
sobre as economías indígenas na Amazonia Legal. O caráter geral do 
estudo é comparativo. 
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lntrodu~ao 

Dos anos 70 para cá, o número de projetos com populac;óes 
indígenas na América Latina cresceu consideravelmente, especialmente 
durante a década de 90. A maioria desses projetos teve e ainda tem a ver 
com economia, seja com o objetivo de incentivar e apoiar a 
comercializac;áo de produtos indígenas, seja com o de promover a 
subsistencia indígena. Quanto ao Brasil, a situac;ao nao é diferente. Há 
urna gama ampla de experiencias com projetos governamentais e nao
governamentais, nacionais e de cooperac;ao internacional bilateral e até 
multilateral. Para urna parte desses projetos, a organizac;ao economica 
indígena foi levada em considerac;ao sistematicamente, em outros casos 
menos ou nao. Quem procurar por estudos comparativos sobre formas 
contemporaneas de economia indígena e/ou experiencias com projetos 
economicos com populac;óes indígenas no Brasil, nao achará muitos. Ou 
os estudos nao se referem específicamente ao Brasil, como no caso do 
trabalho importante de Roper et alii (1997) 

1
, que analisaram apenas um 

exemplo brasileiro entre 42 latino-americanos, ou os escudos tratam 
apenas dos projetos de urna instituic;ao ou organizac;ao ou de um 
programa, como no caso do trabalho de Little ( 1998). 

Um escudo de visao geral sobre as economias indígenas no Brasil 
e as experiencias com projetos concebidos em torno delas é um 
desideratum pouco atendido até agora (e nao só pelos antropólogos), mas . 
que se tornou premente com os projetos indígenas no ambito do 
Programa Piloto para a Protec;ao das Florestas Tropicais no Brasil 
(PPG7). Este estudo é urna contribuic;ao para atender a essa demanda. 

Ele é resultado de urna consultoria financiada, em 2000, pela 
GTZ (Deutsche Gesellschaft far Technische Zusammenarbeit! agencia 
alemá de cooperac;ao técnica) no ambito do PPTAL (Projeto Integrado 
de Prote<;ao as Populas:óes e T erras Indígenas da Amazonia Legal), mas 

1 
T odas as referencias bibliográficas do texto enconrram-se no Anexo I. 
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nao visa apenas para as terras indígenas do PPTAL
2

• O referencial 
regional é a Amazonia Legal, como a grande maioria dos projetos 
indígenas do PPG7 tem sido e será realizada nesta regiao. 

Os objetivos do estudo sao: 
(l)apresentar urna sinopse das formas tradicionais contemporaneas de 
economía indígena na Amazonia Legal; 
(2)apresentar urna sinopse dos impactos da integracrao das economías 
indígenas na economia de mercado; 
(3)analisar e avaliar as diversas experiencias de projetos economicos com 
populacróes indígenas, em particular as experiencias com a 
comercializacrao de produtos indígenas; 
(4)elaborar recomendacróes e sugestóes com relacrao a qualidade de 
projetos economicos com populacróes indígenas; 
(5)apresentar urna bibliografia que representa os conhecimentos atuais 
sobre as economias indígenas na Amazonia Legal, para facilitar estudos e 
perícias futuros. 

Desse modo, o estudo visa subsidiar vários projetos 90 ambito do 
PPG7: tanto o próprio PPTAL quanto o PO/A (Projetos 
Demonstrativos/ Tipo A) e o PDPI (Projetos Demonstrativos par~ Povos 
Indígenas). Sua utilidade, no entanto, extende-se para além do PPG7. 

A estrutura do estudo é a seguinte: primeiro aborda-se questóes 
relacionadas com o conceito de economia indígena para depois 
apresentar a situacrao dos estudos nessa área, a qual tem implicacróes 
práticas para projetos indígenas. No capítulo 2, as diversas formas 
tradicionais de economia indígena sao apresentadas e analisadas 
comparativamente, enquanto no capítulo 3 sao analisados os impactos da 
integracrao dessas economías na economia de mercado. No capítulo 4, 
projetos economicos com populacróes indígenas no Brasil e em outros 
países latino-americanos sao comparados e analisados, principalmente se
gundo critérios economicos, para, finalmente, apresentar conclusóes e 
recomendacróes no capítulo 5. 

2 Agrades:o em particular a Carola Kasburg, da GTZ, pela leicura atenta e crítica da primeira 
versáo desre escudo. 
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Nos anexos encontram-se quatro mapas. O mapa 1 (Anexo II) 
mostra as terras indígenas na Amazonia Legal, indicando as terras no 
ambito do PPTAL, enquanto no mapa 2 (Anexo III) o leitor pode ver a 
localizac;ao dos pavos indígenas amazónicos mencionados neste estudo. 

Escolher a Amazonia Legal como referencial regional deste 
estudo é proveitoso nao só pela lógica e pelos enfoques regionais do 
PPG7: a regiao abrange 372 terras indígenas com urna área total de 
99.256.011 hectares, representando 98, 70/o da área total das terras indí
genas formalmente reconhecidas no Brasil e 19,8% da área da Amazonia 
Legal (ISA 2000). Nessas terras vivem pelo menos 161 povos indígenas 
oficialmente conhecidos, que representam 61 º/o da populacrao indígena 
do país. 

O caráter do estudo é comparativo e, por isso, ele foi efetuado 
principalmente "em gabinete", com exce<;áo de duas viagens: urna para o 
Río de J aneiro e Sao Paulo, em abril de 2000, e a outra para o Maranhao, 
em maio e junho de 2000. A primeira viagem serviu principalmente para 
levantar informac;óes bibliográficas, enquanto a segunda foi realizada para 
aprofundar os conhecimentos sobre o caso exemplar dos índios 
Guajajara. Este caso nao é usado como base referencial ou "fio" 
etnográfico do estudo, mas para ilustrar diversos aspectos apresentados 
por um exemplo concreto, conhecido pelo autor por pesquisas anteriores. 
Por isso, nao se dará urna descri<;ao geral da situa<;áo dos Guajajara como 
um capítulo do estudo. 

As informas:óes que formam a base do estudo foram levantadas 
nos lugares seguintes: 

+ no Rio de Janeiro: no Museu Nacional/ Universidade Federal do Rio 
de J aneiro (UFRJ); a biblioteca do PPGAS (Programa de Pós
Graduayao em Antropología Social) constituí urna das melhores 
bibliotecas antropológicas (talvez até a melhor) do Brasil, facilitando 
consideravelmente o levantamento de informa<;óes etnográficas e 
etnológicas; 

+ em Sao Paulo: no Instituto Socioambiental (ISA) e na U niversidade 
de Sao Paulo (USP); as consultas dos arquivos do ISA serviram 
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principalmente para levantar informac;:óes sobre projetos com 
populac;:óes indígenas; a viagem para Sao Paulo também foi 
aproveitada para entrevistar a gerencia local da Artíndia sobre as 
mudanc;:as recentes da filosofia da loja e seu sucesso na comercializac;:áo 
de artesanato indígena; 

+ em Sao Luís: no arquivo do CIMI-MA (Conselho Indigenista 
Missionário - Maranhao), que é um dos melhores lugares para se 
informar sobre os índios no Maranháo, e na Administracráo Regional 
da FUNAI; 

+ em Barra do Corda~ na Administracráo Regional da FUNAI; 
+ nas AI's Cana Brava e Lagoa Comprida, dos Guajajara, nos 

municípios de Barra do Corda, Grajaú e Jenipapo dos Vieiras (MA), 
por entrevistas e observacróes nas aldeias Cana Brava, Cocalinho, 
Cacimba Velha e Felipe Bone; 

+ em diversos sites na internet. 

É importante ressaltar que nao há estudos disponíveis para todas 
as q uestóes relacionadas com o tema do estudo. Se fosse assim, muitas 
perícias antropológicas seriam muito mais fáceis e rápidas. Se em alguns 
casos faltarem informac;:óes sobre populacróes indígenas na Amazonia 
Legal, estas seráo compensadas, provisoriamente, por trabalhos que se 
referem a populacróes indígenas de países vizinhos na Amazonia. No caso 
dos projetos económicos até foi muito recomendável lanc;:ar mao de 
trabalhos sobre experiencias em outros países latino-americanos para ter 
urna base comparativa mais ampla. 
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1. Economia indígena: questóes gerais 

Embora este estudo nao tenha orientac;:ao teórica, é necessário 
primeiro abordar questóes que tem a ver com o próprio conceito de 
economía indígena e com a situa<fáO geral dos escudos, como estas 
questóes influem nas análises a seguir. 

1.1. Questóes conceituais 

A primeira vista, parece ser claro, o que se quer dizer com 
"economia indígena". Infelizmente, nao é tao fácil. Como definir esta(s) 
economia(s)? É possível usar as definicróes clássicas de economia? O que é 
indígena na economía indígena e quais sao as diferen<ras principais entre 
economia(s) indígena(s) e nao-indígena(s)? 

Em primeiro lugar é importante real<rar que o conceito de 
economia indígena muitas vezes devia ser usado na forma plural, 
quando se fala das diversas formas de organiza<rao económica das 
sociedades indígenas. Economia indígena, entáo, nao é nenhuma coisa 
homogenea. 

Ela pode ser definida segundo diversos critérios estruturais, 
organizativos e. sociais, porém muitas vezes nao explicitados na lite.ratura 
especializada: 

+ pelos participantes (índios e só excepcionalmente náo-índios que se 
adaptaram a ela); 

+ pelas formas de produc;:ao (agricultura de corte-e-queima, cac;:a e 
coleta, pesca, etc.); 

+ pelas unidades de produc;:ao e consumo que quase sempre sao étnicas 
(principalmente unidades domésticas e grupos de parentes); 

+ pela ausencia de institUÍ<)'.Óes formais de prodU<faO e distribUÍ<faO OU, 
pelo menos, por seu baixo nível organizativo; 

+ pelo baixo grau de especializa<rao nos processos produtivos (formas 
simples de divisao do trabalho); 
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+ pelo baixo grau de especializa<;áo profissional; 

+ pelas dimensóes reduzidas de circula<;áo de produtos 
(majoritariamente aos níveis local e interlocal); 

+ pelas tracas nao monetarizadas (barter exchange); 

+ pelo objetivo principal dos sistemas económicos (auto-sustento versus 
comércio); 

+ pelas dimensóes gerais dos sistemas econón1icos (dimensóes étnica e 
interétnica e nao nacional, internacional ou global). 

Geral1nente, usa-se todos esses critérios ou urna parte deles, mas 
poucas vezes um critério só. Usar, por exemplo, as formas de produ<;ao 
como único critério é erroneo, como elas também sao comuns de 
diversos grupos nao-indígenas. As limita<;óes dos critérios, no entanto, 
ficam evidentes quando comparados com a situac;ao de povos indígenas 
em outros países da América Latina, em particular da regiao andina e da 
América Central, mostrando que os critérios para definir economias 
indígenas no Brasil tem urna forre dimensao nacional, que pode ser 
chamada ao menos de reducionista. 

Para os fins deste estudo, será usado o conjunto total de 
critérios apresentados. 

A prática discursiva com relac;ao a economía indígena merece 
alguns esclarecimentos: 

(1) É necessário questionar que economía indígena seja um sinonimo de 
economia de subsistencia, como se os índios tradicionalmente nao 
produzissem excedentes. Na verdade, eles produzem-nos, por 
exemplo, para as tracas interlocais e interétnicas, mas o modelo 
básico entre os povos indígenas na Amazonia costuma ser voltado 
principalmente para o auto-sustento. Desse modo, o conceito de 
economía de subsistencia é relativizado, atribuindo a ele um valor 
meramente descritivo por caracterizar urna parte da economía 
indígena. O conceito, aliás, implica tantos equívocos que ele 
atualmente costuma ser evitado na maioria dos estudos de 
campesinato, sendo substituído pelo conceito de economía familiar, 
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o que, evidentemente, nao é a mesma coisa, por colocar o enfoque 
na dimensao nas unidades sociais de produ<;ao e consumo e nao no 
objetivo superior pretensamente subjacente da economia. 

(2) Em diversas monografias e livros didáticos é feita urna distin<;áo 
entre "obten~áo e produ~áo de alimentos" e "organiza~áo 
economica"' como se se tratasse de duas áreas distintas de atividades. 
Esta distins:ao nao só é muito arbitrária, mas também falsa, como as 
formas de obter e produzir alimentos fazem parte da vida económica 
indígena. Por isso, essa distinc;ao nao será usada no estudo presente. 

(3) Muitos autores clássicos tem definido a economía como formas de 
lidar com recursos escassos em geral. Esta defini<;ao, no entanto, é 
insuficiente para caracterizar muitas economías indígenas, as quais 
podem dispar de urna gama ampla de recursos naturais que muitas 
vezes nao sao esparsos. Há imagens distorcidas, muitas vezes de 
cunho colonialista, que atribuem pobreza material e organizativa a 
economías indígenas em geral. Estas imagens populares, mas 
também sustentadas por diversos cientistas, foram criticadas 
severamente há muito tempo por autores como Marshall Sahlins 
(1968; 1972: 1-39). A contra-imagem (ou "antítese", se quiser) de 
"sociedades de abundancia original", construída em particular por 
Sahlins (veja também Bergman 1980), no encanto, comes;ou a ser 
criticada com os debates revisionistas surgidos no ambito da Antro
pología nos anos 80 e 90 (veja como um exemplo o artigo de 
Headland 1997). A tendencia atual é relativizar as duas posic;óes 
apostas, vendo tanto a abundancia quanto as carencias das 
sociedades indígenas nao ou pouco atingidas pela economía de mer
cado. 

(4) Outra questao diz respeito aos índios que vivem no meio urbano, 
muitas vezes em bairros realmente "étnicos", como em Manaus 
(Romano 1982), Boa Vista (Ferri 1990), Porto Velho ou Sao Paulo 
(os Pankararu da favela Real Parque, no bairro do Morumbi). Estes 
grupos estáo integrados no meio social urbano de tal maneira que 
sua organizac;ao económica mal se distingue ou nao se distingue· 
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" mais da de seus vizinhos nao-indígenas, restando como critério da 
"indianidade" de sua economia quase que exclusivamente a 
identidade étnica dos participantes, o que praticamente impossibilita 
ainda falar de economias indígenas em termos de formas étnicas de 

' • A ' organ1zacrao econom1ca. 

Enquanto a economia costuma ser definida como um domínio 
(domain) separado por motivos epistemológicos e heurísticos, tais limites 
conceituais nao correspondem as práticas culturais indígenas e aos 
si~temas cognitivos indígenas, os quais geralmente nao tem repre
senta~óes do conceito ocidental de "economia". 

A organizacrao económica de um grupo indígena sempre está 
inter-relacionada com outras áreas de sua cultura, sendo estas em 
particular: 

+ o meio ambiente físico e biótico (ecologia cultural); 

+ a organizacrao social (divisao e organizacrao do trabalho por critérios 
sexuais e de parentesco, por exemplo); 

+ a organizacrao políti~a (direcrao de atividades económicas comunitárias 
e con trole de certas atividades eco no micas por lideran eras, por 
exemplo); . 

+ a cosmología (influencia dos conhecimentos das constelacróes nos 
calendários económicos e ciclos anuais, por exemplo); 

+ religiao (nórmas de comportamento legitimadas por mitos de origem, 
por exemplo). 

Na literatura especializada, especialmente a antropológica, pode 
se verificar que os aspectos mais estudados e elucidados até agora tem 
sido os ecológicos e sociais. Urna área especial de estudos tem se dedicado 
aos impactos culturais da integracrao de s~:i~dades indígenas na 
e~onomia de mercado, operando muitas vezes com os conceitos antigos 
-de acultura~ao e assimilas:ao. 

U ma nova abordagem relaciona o estudo de economías indígenas 
com questóes de sustentabilidade. Nao é fácil abordar essas questóes, 
porque "sustentabilidade" é um conceito ocidental relativamente recente 
que permite interpretacróes e entendimentos diferentes e até 
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contraditórios, dependendo muito das posicróes sociais e políticas das 
pessoas (Elliott 1994). O conceito tem várias dimensóes (ecológica, 
económica, social, etc.) , mas geralmente leva-se em consideracrao apenas 
urna. Diversas definicróes de sustentabilidade (por exemplo, enfoque 
ecológico versus enfoque económico) implicam em avaliacróes diferentes 

de economías indígenas. 

Um dos maiores problemas desse tipo de estudos tem a ver com 
pressupostos simplistas sobre as práticas económicas indígenas. A 
agricultura de corte-e-queima, por exemplo, nao pode ser considerada 
como prática impecável do ponto de vista ecológico, mas quase todas as 
sociedades indígenas no Brasil a praticam. Poucas pessoas, no entanto, 
pensariam em acusar os povos indígenas de ser grandes degradadores 
ambientais. O problema fundamental é, na verdade, que a agricultura de 
corte-e-queima pode causar impactos ambientais negativos em muitos 
casos, mas isto depende de vários fatores, entre os quais figuram, por 
exemplo, a densidade demográfica, o tamanho das áreas queimadas ou os 
padróes do sistema rotativo das lavouras. Em determinadas situacróes 
ambientais e demográficas, a agricultura de corte-e-queima pode ser 
considerada como sustentável, enquanto em outras ela nao pode, como 
foi demonstrado de forma exemplar num estudo sobre camponeses no 
estado mexicano de Chiapas (Bellon 1995). 

Trabalhos importantes que oferecem orienta~óes gerais sobre 
economia indígena do ponto de vista da Antropología Económica, e nao 
só limitados a situacrao no Brasil, sao Narotzky (1997), Ortiz (1983), 
Plattner (1989), Rossler (1999) e Wilk (1996). 

1.2. A situafáo dos estudos 

A bibliografia no Anexo VI representa a situacrao atual dos 
estudos sobre economías indígenas na Amazonia Legal. Nao foram 
incluídos todos os tipos de trabalhos jamais escritos. Os critérios de 
inclusao foram: (1) preferencia de trabalhos nao anteriores a 1980 e (2) 
também incluir trabalhos sobre grupos indígenas em países vizinhos, se 
urna parte do grupo habita terras no Brasil. Nao foram incluídos 
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" trabalhos anteriores a 1970, porque estes podem ser consultados por 
outras bibliografias especializadas. 

U ma avalias:ao quantitativa da bibliografia produz achados 
interessantes. No total, sao 220 trabalhos escritos por 140 autores. Dos 
autores, 78 (= 55,7o/o) sao brasileiros e 62 (= 44,3%) estrangeiros, e 
desses 40 (= 28,8%) sao americanos (ou, respectivamente, 64,5°/o de 
todos os autores estrangeiros). Isto indica que a área considerada nao é 
dominada exclusivamente por brasileiros e que, do ponto de vista dos 
conhecimentos antropológicos, o papel dos americanos ainda é 
importante. Se comparamos as línguas dos trabalhos, percebemos que há 
quase tantos trabalhos em línguas estrangeiras (109 = 49,5%) quanto em 
portugues (111 = 50,5%). Entre os primeiros, predominam claramente 
os trabalhos em ingles (89 = 4Q,4°/o), relegando para o segundo plano os 
em espanhol (13 = 5,9%), frances (5 = 2,3°/o) e alemáo (2 = 0,9%). 

Avaliar os trabalhos segundo suas abordagens teórico
metodol6gicas também é interessante, porque mostra que apenas 33 (= 
15,0%) tem como referencial a Antropología Económica, enquanto 92 
( = 41,8%) o tem na Antropologia Ecológica (em particular nas aborda
gens da Ecología Cultural, Ecología Humana e Etnoecologia). Estes 
números nos mostram que urna grande parte dos conhecimentos atuais 
sobre economia indígena foi produzida por estudos de caráter ecológico, 

,... A ' e nao econom1co. 

Nem todos os trabalhos da bibliografia terri caráter 
antropológico, sendo urna parte (33 = 15,0%) relatórios de projetos. 

A situas:ao geral dos estudos em economía dos povos indígenas 
no Brasil merece alguns comentários, porque ela tem conseqüencias para 
a disponibilidade de especialistas e peritos par~ ~ cooperas:ao técnica e a 
implementas:ao e realiza~ao de projetos indígenas. 

Embora a Antropologia Economica seja urna área muito 
importante da Antropología, ela evidentemente nao faz parte das 
preferencias temáticas e metodológicas atuais da Etnología Indígena 
brasileira, o que foi percebido durante os levantamentos bibliográficos 
para o estudo presente e já se manifestou na lista de referencias sobre 
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povos indígenas no Brasil 1991-1995, publicada pelo ISA (Galvao 1996) 
e em Grupioni (1995). Atualmente, os aspectos econó1nicos de culturas 
sao mui to mais estudados na área de campesinato, o qual costuma ser 
definido, pelo menos parcialmente, por critérios económicos. Talvez seja 
por causa disso que existam diversos estudos excelentes sobre a 
organiza~áo económica dos povos indígenas no Nordeste, que 
geralmente é parecida com aquela dos camponeses vizinhos. Entre as 
atividades económicas de índios, as menos conhecidas sao as no meio 
urbano. 

Parece que para muitos antropólogos já foi dito e escrito rudo 
sobre economía indígena no Brasil, mas isto é urna ilusáo. H á urna 
multiplicidade de aspectos da vida economica de grupos indígenas que 
só se revela1n por conhecer as categorías indígenas. Assim, urna lavoura, 
por exemplo, nao só é um lugar de plantar para garantir a sobrevivencia 
física dos produtores, mas também pode ser um espa~o cultural com 
múltiplas fun~óes e significados intricados, construído pelos saberes 
locais (ou "tradicionais") dos índios. Um exen1plo destacado da utilidade 
dessas abordagens pelos conhecitnentos locais, contudo da área de 
campesinato, é o estudo etnográfico de sitiantes sergipanos por Ellen e 
Klaas Woortmann (1997), revelando a racionalidade e o simbolismo das 
lavouras. 

A situa~ao dos estudos em economía indígena no Brasil também 
pode ser explicada, pelo menos parcialmente, pelos referenciais teóricos 
preferidos dos antropólogos: os estudos de etnología amazónica estáo 
referenciados principaln1ente ao estruturalismo e pós-estruturalismo 
frances e seus desdobramentos atuais, pouco voltados para questóes eco
nómicas, enquanto os estudos de etnología indígena no Nordeste situam
se, na maioria dos casos, em urna convergencia entre a Antropología 
Política e os escudos de etni~idade (Oliveira 1999). Dos antropólogos 
brasileiros especializados em Antropologia Económica, muitos preferem 
abordagens neomarxistas de cunho frances. Entre os autores americanos, 
no en tanto, prevalecem o u tras abordagens (formalistas, 
neofuncionalistas, adaptacionistas, por exemplo), em particular entre os 
provindos da U niversity of Florida em Gainesville. 
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2. Formas tradicionais 
indígena 

" contemporaneas de • econom1a 

Quando se fala de formas tradicionais de economía indígena, é 
necessário explicar o atributo "tradicional". Aquí só tem um significado 
mínimo: formas socialmente transmitidas por várias geras:óes. Em outros 
textos e discursos, no encanto, a tradicionalidade de manifestas:óes 
culturais indígenas refere-se implícitamente a tempos imemoriais, 
atribuindo a elas um caráter primordial e incólume de influencias 
culturais nao-indígenas. o motivo de interpretas:óes desee tipo sao 
equívocos, porque muitas manifestas:óes culturais que nao sao ori
ginalmente indígenas já fazem parte de "tradis:óes" de povos indígenas. 
Muitas sociedades já foram integradas em sistemas de economía de 
mercado há várias geras:óes, senda que a economía dos "brancas" 
transformou pelo menos urna parte das economías indígenas. Por 
exemplo, nao faz nenhum sentido dizer que a coleta de borracha faz parte 
da "tradis:ao" dos seringueiros no Acre, enquanto a dimensáo histórica 
dessa atividade é a mesma para muitos grupos indígenas da regiáo. 

Neste capítulo, fala-se apenas das formas tradicionais de 
economia indígena nao ligadas a atividades comerciais, porque os 
impactos da integras:ao de economías indígenas na economía de mercado 
sao tema do capítulo a seguir. 

Quanto as atividades produtivas, elas abrangem a agricultura 
(que costuma ser urna agricultura de corte-e-queima), a pesca, a coleta, a 
cas:a e diversas atividades domésticas, como a produs:ao de artefatos. É 
possível observar urna distribuis:ao heterogenea dessas formas de 
produs:ao e obtens:ao de alimentos pelas diversas áreas culturais, de que se 
fala mais adiante. As unidades de produs:ao sao quase sempre étnicas e 
locais e sao formadas principalmente por unidades domésticas e grupos 
de parentes (o que nem sempre é a mesma coisa). A produs:ao em geral 
nao é institucionalizada fórmalmente ou só apresenta baixos níveis 
organizativos. O grau de especializ~s:ao nos processos produtivos é_ baixo, 
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" 
iinplicando em formas relativamente sin1ples de divisáo do tra.balho. Só 
urria minoría de pessoas costun1a ter urna especializac;áo profiss1onal, que 

111 uiras vezes ren1 pouco a ver con1 arividades econornicas, como, por 

exemplo, a func;áo de xarna (pajé) . O padrao b<ísico é ~u~ ~todos sabe1n 
fazer as 111es1nas arividades produtivas, ressalvando a div1sao sexual do 
rrabalho, mas que há diferenc;as qualitativas de execuc;áo e efetividade. 

A forn1as de distribui~áo e redistribui~áo também estáo marcadas 
por falta ou nível baixo de instirucionalizac;ao formal. A organizac;ao 
social e política, con10 redes de parentesco e de lealdade, e. as normas 
correspondenres dererminatn principalmente seu ~unc1~nam~nto. 
Produtos circulan1, ein sua maioria, em di1nensóes reduz1das, isto e, aos 
níveis local e interlocal. Isto, no encanto, nao in1plica que nao haja e nao 

houvesse relac;óes e redes de troca interétn icas a longa distancia. 

O consun10 acontece quase se1npre e1n nível tnenor. As unidades 

geralmente sao domésticas ou locais. Ele pode . ser. formalizado. no 
contexto de determinadas festas, ceri1n6nias ou ntua1s, transgred1ndo 
muito 0 nível comum, como, por exernplo, durante atividades festivas 
que acompanham abundancias alimentícias sazonais. Apenas em poucas 
sociedades indígenas foi observado um nível elevado de consumo de 
bens, cornparável as sociedades nao-indígenas, mas geral1nente estava 
influenciado pelo acesso facilitado a bens industriais, como no caso de 
alguns grupos Kayapó nos anos 80 e 90. Um nível baixo de consu1no, no 
encanto, nao devia ser entendido como indício de escassez de recursos ou 
des nutric;ao: um baixo consumo de bens pode coexistir com um alto 

consumo de alimentos. 

As tecnologias geralmente sao adaptadas as necessidades sociais 

locais de produc;ao, distribuic;ao e consumo e quase sempre sao re~lizadas 
manualinente. Algu1nas sao sin1ples, especialmente aquelas relac1~nadas 
com a agricultura, enquanto outras pode1n ser bastan te sofist~cadas , 
como as técnicas de pesca ou produc;ao artesanal. Há bons manua1s bem 
ilustrados que informam sobre a diversidade de tecnologías indígena~ : 
como, por exetnplo, Ribeiro (1986) ou, de 1nodo geral, Feest et al11 

(1999). 
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Economias indígenas a1naz6nicas nunca sáo inonótonas, inas 
sen1pre representan1 un1a cGn1binac;áo de diversas atividades, resultando 
ein economias mistas. A grande n1aioria dos povos tern sua base 
produtiva na agricultura de corte-e-quein1a, scndo as sociedades de 
cac;adores e coletoras un1a n1inoria rnuito pequena. Pozzobon (1998: 19-
20) apresenta informa~óes econo1nicas básicas sobre 56 povos indígenas 
com terras incluídas no PPT AL, que poden1 ser avaliadas segundo as 
atividades econórnicas, que os povos considerados (n=56) praticarn como 
prin1árias, secund~írias e só en1 terceiro lugar: 

Atividade Atividades praticadas em Total 
/\ . 

econom1ca 1 º lugar 2º lugar 3º lugar (n=56) 

Agricultura 44 6 4 54 

Cac;a e colet;1 5 30 19 54 

Pesca 7 20 25 52 

Do total de 56 pavos , 54 ( = 96,4°/o) praticarn agricultura e 44 ( = 
78,6°/o) sao principalmente agricultores; 54 (= 96,4o/o) cac;am e coletam, 
rnas apenas 5 (= 8,9%) sao principalmente cac;adores e coletoras; e 52 (= 
92,8%) pescam, mas apenas 7 (= 12,5º/o) sao pescadores ern prirneiro 
lugar. 95,2º/o combinam tres dessas atividades, enquanro só quatro con1-
bina1n apenas duas (agricultura + pesca: 2; agricultura + cac;a e coleta: 2). 
No caso de grupos com base economica em principalmente urna 
atividade (quer dizer, 80% ou mais) trata-se de especializac;óes raras que 
se formara1n , por exemplo, em situac;óes de si1n bioses inrerétnicas, como 
e1n algun1as partes do Noroeste Arnazonico. 

Entáo, quando se le que "os índios fulanos sao agricultores", isto 
geraln1ente quer dizer apenas que sáo principalrnente agricultores, 
representando a agricultura pelo menos 50% de suas atividades 
econ61nicas. Generalizac;óes desse t ipo sao freqüentes, mas inexaras. Além 
disso, muitas classificac;óes segundo critérios economicos sao 
representa~óes distorcidas causadas por observac;óes insuficientes. Assim, 
alguns grupos Je dos cerrados forarn descritos por diversos autores ou 
con10 agricultores ou como cac;adores e coletores, dependendo das 
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atividades sazonais desenvolvidas pelos índios durante as estadas dos 
pesquisadores e viajantes entre eles. Sem conhecer o ciclo anual de um 
grupo indígena, sua econo1nia acaba sendo representada e descrita 
insuficiente e erronea1nente. 

Assim, a apresenta~ao separada de formas diversas de economia 
indígena neste capítulo tem meramente utilidade heurística, mas nao 
acontece na realidade nesta forma. 

Há urna verdadeira "mitología" popular e pseudocientífica em 
torno do caráter dessas formas tradicionais de economía 'indígena por 
denominá-las de "economia de subsistencia". É necessário, neste passo, 
fazer as mesmas ressalvas e críticas já feítas no capítulo 1.1 com relac.;:ao ao 
conceito de economía indígena. Sobre a crítica da idéia e do conceito de 
economía de subsisténcia veja também Silva .(1995: 341-343). 

Produzir excedentes nao só visa obter recursos que podem ser 
usados para tracas e comércio, mas também pode ser urna estratégia para 
reduzir riscos. Robert 5=arneiro (1973), por exemplo, observou entre os 
Kuikuro do Alto Xingu que a área plantada com mandioca era superior 
as necessidades efetivas do grupo, e descobriu que os Kuikuru plantavam 
calculando as perdas eventualinente causadas por formigas ou porcos-do
mato. Essas estratégias indígenas para reduzir riscos (risk minimizing 
stratagies) representa1n un1a área muito importante e prometedora para 
projetos indígenas, einbora os conhecimentos sobre elas muitas vezes 
sejan1 deficitários, tanto do lado governamental quanto d~ náo
governan1ental (con10 um trabalho exemplar veja Baksh & Johnson 
1990). 

Embora as economías indígenas costumem gerar excedentes, de 
qualquer forma, e nao sirvam para apenas satisfazer necessidades 
imediatas, as atividades consideradas neste capítulo visam principalmente 
a obtenc.;:ao e produc_;:áo de alimentos para garantir o auto-sustento de 
indivíduos, famílias e comunidades. A diversidade dessas atividades e os 
excedentes produzidos podem garantir urna alimentas:ao 1nuito rica e 
variada, como foi mostrado por Coimbra Jr. (1985) no caso dos Suruí 
(Paíter) de Rondonia. Urna situac.;:ao parecida foi relatada por Lizot 
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( l 980a) para os Yanomami, onde a agricultura e a cac.;:a eram responsáveis 
por 90,6o/o das calorías e por 83,0% das proteínas ingeridas, apesar de só 
ocupar 55,0°/o do tempo de trabalho. 

Entre os povos indígenas na Amazonia, a cac.;:a é principalmente 
um complemento, como indicou também a amostra de Pozzobon 
(1998), sendo o complemento principal em 53,6% dos casos e o 
complemento secundário em 33,9%. O número de povos que sao 
principalmente cac.;:adores e coletoras é muito reduzido na Amazonia. Isto 
costuma ser explicado por fatóres ecológicos, alegando (a) a densidade 
populacional relativamente baixa da cac.;:a em muitos ecossistemas 
oligotróficos ·da Amazonia, (b) comportamentos migratórios de diversas 
espécies, que podem representar um fator de inseguranc.;:a alimentícia, e 
(c) os tamanhos relativamente baixos das espécies, comparados com a 
situac.;:ao nas florestas tropicais africanas e asiáticas (Morán 1990). 
Diversos autores até debateram a questao se · é possível viver apenas de 
ca~a e coleta na Amazonia e em outras regióes de florestas húmidas 
tropicais e neotropicais, sem ter pelo n1enos grupos vizinhos de 
agricultores, com os quais se possa trocar produtos (por exemplo, Bailey 
& Headland 1991, Bailey et alii 1989, Headland -1987). Quanto a 
Amazonia, esta possibilidade geralmente é posta em dúvida. 

A, cac.;:a é muito mais importante para os povos indígenas que 
habitamos cerrados, onde a cac.;:a e coleta eram, e parcialmente ainda sao, 
atividades sazonais com deslocamentos migratórios de vários meses das 
aldeias permanentes. Essa importancia também costuma ser explicada 
por qualidades ambientais dos cerrados: por um lado, limitac_;:óes 
ambientais para a agricultura indígena, dada a acidez dos solos, a alta 
saturac.;:ao de alumínio, o baixo teor de fósforo e urna drenagem muito 
eficiente; por outro lado, as formas de vegetac.;:ao: as savanas sao mais 
vantajosas para cac.;:ar, nao por apresentar maior biomassa animal, mas por 
melhores condic_;:óes de visibilidade e o maior número de ecotonos que 
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podern ser explo rados (Mor;in 1990; ecotono = zona transicional entre 
do is bion1as, caracterizada pela presenc;a de espécies dos do is biomas) . 

H.egióes onde a cac;a desernpenha un1 papel in1portante entre as 
arividades econornicas sao, em panicular, o N oroeste Amazónico (grupos 
Maku) , An1ap;1/ Norte do Pará, o Alto J uru;i, o Vale do J avari e a regiáo 
entre Tocantins e Xingu. 

A cacra geralmente é urna atividade masculina, representando as 
cac;adoras excec;óes dos padróes culturais gerais, enquanto a coleta 
costun1a ser principalrnente urna atividade feminina. Por isso, 
recon1cnda-se falar de cacradores-coletoras. Como un1 exen1plo de índias 
cacradoras, pode se citar os Matsé da Arnazonia peruana (Ron1anoff 1983) 
ou os Apurina do Alto e M édio Purus (Schroder & Costa Júnior 2001). 

Apesar de sua i1nport1ncia geral 1nenor, en1 co1npan1<;áo com a 
agricultura, h,i un1 grande número de estudos sobre a cacra e coleta entre 
os pavos indígenas da Amazonia e de regióes vizinhas. Isto te1n a ver, 
antes de rudo, co1n seu papel para o macroreorias antropológicas. Estas 
nao interessan1 no contexto <leste escudo, 111as os pesquisadores 
especializados nelas tan1bén1 abordara1n algumas questóes interessantes 
com rela~ao as terras indígenas e suas áreas: 

(1) Os grupos indígenas adaptam-se culturaln1ente aos comportamentos 
e a disponibilidade dos animais cac;ados? Cerras normas de 
alimenta<;áo ou diversos padróes de deslocamentos, por exemplo, 
podiam ser interpretados co1no reguladores ecológicos, diminuindo 
a pressáo hun1ana sobre a cacra. As respostas dos especialistas, no 
en tanto, sao controvertidas (Alvard 1993, 1995, Hames 1980, 1987, 
Hill & Hawkes 1983, McDonald 1977, Redford & Robinson 1987, 
Ross 1978, Vickers 1980). Quanto a existencia de padróes de 

' rotac;ao das áreas exploradas, no encanto, há unanimidade (veja 
Han1es 1980, como u1n exe1nplo etnográfico) . 

(2) A introdus:áo de armas de fogo contribuí para a diminui<ráo da 
fauna nas cerras indígenas? Neste caso, os especialistas também nao 
sao unanirnes, corno foi inostrado por várias observa<róes e 
experiencias que a inova<ráo tecnológica nao implica automatica-
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mente em ma1or sucesso quantitativo (Hames 1979, Redford & 
Robinson 1987). 

(3) Quais sao as áreas necessárias para um auto-sustento garantido 

baseado em ca<ra e coleta e é possível fazer generalizas;óes expressas 
em quilómetros quadrados ou hectares? Alguns autores, como 
Pozzobon (1992), apresentam cálculos gerais para florestas 
eq uatoriais, mas, na realidade, nao é possível generalizar esses dados, 
como a área mínima depende muito de fatores ambientais, como 
mostraram, de maneira convincente, Hill & Hawkes (1983) e Hill 
et alii ( 1984). 

Quanto as descri<;óes etnográficas, há trabalhos sobre os Ka'.apor 
(Balée 1985), Kaxinawá do Rio Jordao (Aquino & Iglesias: 10~-117), 
Maku (Silverwood-Cope 1990), Makuna (Árhem 1976) e Yanomami 
(Good 1989) Hames 1980, Saffirio & Scaglion 1982, Smole 1989). 
Quanto as regióes amazónicas de países vizinhos, há informa<;óes 
complementares sobre os Aguaruna, do Equador (Brown 1984); Barí, da 
Colombia (Beckerman 1980); Machiguenga (Baksh 1985), Matsé 
(Romanoff 1983) e Piro (Alvard 1993, 1995), todos do Peru; Sirionó 
(Stearman & Redford 1992) e Yuqui (Stearman 1989), da Bolívia; e 

Yekuana, da Venezuela (Hames 1980). Observa<róes gerais sobre o papel 
da cac;a para o auto-sustento nos rios de água preta, nas florestas da terra 
firme e nas savanas de terra firme encontram-se em Morán (1990: 177-
182, 210-212, 266-277; 1991). 

A situac;ao atual dos Guajajara é representativa de muitas terras 
indígenas. No decorrer da colonizac;ao aconteceu urna reduc;áo das terras 
originalmente habitadas e um insulamento das terras que restaram, hoje 
situadas num ambiente nao-indígena que exerce diversas pressóes sobre 
os limites territoriais. A ca<ra foi reduzida consideravelmente na maioria 
das cerras guajajaras por vários fatores: (a) a diminui<;ao territorial, (b) o 
estabelecimento permanente das aldeias, implicando em maior pressáo 
humana sobre o meio ambiente imediato, (c) a ca<ra indígena por fins 
comerciais e (d) a concorrencia nao-indígena, muitas vezes dentro das 
cerras indígenas. Em 1990/91, ca<radas costumavam ser empreendidas, na 

33 



Peter Schroder 

"' Al Cana Brava, apenas por urna minoria dos homens, que muitas vezes 
perambularam as matas por urna semana inteira ou mais temp9 para 
voltar com rendimento diminuto, enquanto nos anos 50 as mesmas 
cac;adas geralmente nao duravam mais de dois dias. Desse modo, ficou 
afetado em partes o auto-sustento dos Guajajara que precisaram 
substituir progressivamente as proteínas animais de sua dieta por outras 
fon tes. 

Em 2000, no entanto, a situac;ao está muito melhor na Al Cana 
Brava. O consenso generalizado sobre os controles dos limites e da 
entrada de nao-indígenas a partir de meados dos anos 90 fez com que 
muitos animais tenham voltado, aumentando consideravelmente a 
disponibilidade de cac;a. Atualmente, sao cac;ados pelo menos 24 espécies 
diferentes, por grupos de dois a quatro homens em cacradas de dois a tres 
dias pouco distantes das aldeias, sempre voltando com bons resultados. A 
pressao humana sobre a fauna ainda é baixa, como nao só diminuiu a 
concorrencia nao-indígena, restringindo-se a infracróes clandestinas e 
isoladas, mas também o número dos homens que cacram ainda é relativa
mente baixo (em torno. de 300/o por aldeia). 

Em situacróes desse tipo, projetos que visam para urna melhoria 
do auto-sustento podem estar baseados em duas estratégias diferentes: 
ou criar zonas de recuperacrao da fauna dentro das terras indígenas, ou 
estimular a substituicrao das bases protéicas por outras, implicando a 
última em mudanc;as culturais mais profundas do que a primeira. 

Coleta 

A coleta cosi:uma ser referida junto com a cacra, como se ela só 
fosse um complemento desta e nao de outras atividades também. Na 
verdade, nao há nenhum povo indígena na Amazonia Legal que ·nao 
coleta alimentos de qualquer maneira, sendo as diferencras· apenas no 
tempo alocado e na importancia para o auto-sustento. Sendo 
principalmente urna atividade feminina, ela remete a duas questóes 
cul~urais com dimensóes concretas: (1) a contribuicrao feminina ao auto-

Economia indígena: situar;éio atual e projetos indígenas na Amazónia Legal 

sustento e (2) aos impactos culturais da integracráo de grupos indígenas 
em sistemas extrativistas sobre a divisáo sexual do trabalho e os valores 
relacionados com ele, porque sao os homens que, em muitos casos, · 
comecram a exercer "trabalhos femininos". A segunda questao é tema do 
próximo capítulo, enquanto a primeira merece urna ressalva especial 
neste lugar: na maioria dos grupos que praticam cas:a e coleta, o papel 
da coleta é mais importante para o auto-sustento, tanto do ponto de 
vista quantitativo quanto qualitativo. Até entre. os grupos de cacradores e 
coletoras, a coleta geralmente garante pelo menos 50% do auto-sustento 
alimentício e em muitos casos até 75% ou mais. A importancia atribuída 
a ca~a muitas vezes é meramente ideológica, sendo super-representada 
·tanto nas auto-representacróes indígenas . masculinas quanto nas 
representacróes etnográficas de viés masculino . . 

É difícil generalizar sobre a coleta, porque os produtos coletados 
variam de acordo .com as características da vegetacrao. Os produtos 
geralmente sao frutas, raízes, insetos e larvas de i.nsetos. A castanha-do
pará (Bertho/letia excelsa) desempenh~ um papel especial entre muitos 
grupos por causa de ~eu alto teor protéico e gorduroso. Entre os 
Guajajara, os produtos mais coletados sao diversas frutas, como o cajá, o 
bacuri (Platonia insignis) ou frutas de diversas palmeiras, como baba~u 
( Orbygnia martiana) ~uriti (Mauritia vinífera) ou macaúba (Acrocomia 
sclerocarpa), e vários tipos de ~el. 

O mel representa um atrativo especial da coleta, sendo 
particularmente coletado o produzido por espécies sem ferrao (família 
Apidae, subfamília Me/iponinae) por cortar as árvores onde se encontra o 
mel. Muitas vezes nao só se retira o mel, mas também se consome as 
larvas e se aproveita a cera (para produzir adornos e enfeites, por 
exemplo). Os Guajajara, por exemplo, ainda conhecem diversas espécies 
de abelhas melíferas, enquanto os Kayapó sao conhe.cidos por urna 
verdadeira apicultura (Posey 1983, Posey & Camargo 1985). . 
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O con'~umo de insetos (entomofagia) como fonte de alimentas;ao 
muitas vezes é subestimado. Dufour (1987), por exemplo, observou que 
os Tukano da Colombia obtinham entre 12 e 26o/o de suas proteínas 
animais de 20 diferentes espécies de insetos numa determinada época do 
ano. As quantidades obtidas podem ser impressionantes: 26 a 29 kg por 
pessoa por mes de agosto a setembro (principalmente espécies de 
lagartas). Formigas e cupins eram os maiores contribuintes protéicos no 
total anual. · 

A maioria das informas:óes etnográficas sobre a coleta está 
contida em monografias gerais, de modo que só há poucos trabalhos 
especiais sobre atividades coletoras, sendo estes sobre os Guajá (Forline 
1986), Kaxinawá (Aquino & Iglesias 1994), Kayapó (Posey 1983, Posey 
& Camargo 1985), Nambiquara (Setz 1991) e Tukano (Dufour 1987). 
Além disso, há um trabalho sobre etnoentomologia e entomofagia 
indígenas na Amazonia em geral (Posey 1987b). 

Para projetos que visam melhorar o auto-sustento de grupos 
indígenas ou a comercializas;ao de produtos indígenas, as atividades 
coletoras mais interessantes sao a apicultura e a fruticultura. 

Pesca 

A pesca também é principalmente um . complemento. Na 
amostra em Pozzobon (1998), ela é o complemento primário em 35,7% 
dos casos e secundário em 44,6%. As regióes mais destacadas pelas 
atividades pesqueiras sao o Noroeste Amazónico e o Alto Xingu. Dentro 
da regiáo cortada pelo Tocantins e Xingu, os Karajá e Javaé representam 
povos fora do padráo predominante por serem principalmente 
pescadores. Os Paumari do Médio Purus sao um exemplo de um povo 
basicamente pescador. 

A pesca é urna fonte de proteínas que rende mais por hora 
aplicada do que a ca~a na maioria dos casos documentados na Amazonia. 
Com algumas exces:óes de grupos localizados longe de um rio produtivo, 
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a maioria das populas;óes indígenas em florestas de terra firme depende 
mais da pesca do que da ca<fa. Na época das enchentes, porém, o volume 
e o aspecto turvo da água dificultam tanto a pesca que a ca<ra se torna 
urna fonte mais certa nessa época. Ela pode ser urna atividade tanto 
masculina quanto feminina, como entre os Guajajara. 

As descris:óes etnográficas da pesca indígena na Amazonia 
brasileira, especialmente de seus aspectos técnicos e sociais, concentram 
se nas sociedades do Noroeste Amazónico. Há trabalhos sobre os Desana 
(Ribeiro 1995), Kaxinawá (Aquino & Iglesias 1994), Makuna (Árheni 
1976), Tukano (Chernela 1989, 1994), Wanano (Chernela 1982, 1983, 
1985, l 986a, 1987, 1993), sobre a regiáo do Alto Rio Negro em geral no 
Brasil (Morán 1991) e na Venezuela (Clark & Uhl 1987, Sponsel & 
Loya 1993) e sobre os Barí (Beckerman 1980, 1983a, 1983?), da 
Colombia, e qs Cocamilla (Stocks l 983b), do Peru. 

Os Guajajara, por exemplo, costumam pescar até 36 espécies 
diferentes, mas esta diversidade depende muito da regiáo habitada, como 
as aldeias nao situadas próximas a rios se abastecem col_Tl um número 
reduzido de espécies de peixes em lagoas . naturais ou em barreiros 
chamados "as;udes". Nas aldeias da Al Cana Brava, a pesca e a 
piscicultura já representam a principal fonte de proteínas animais, tendo 
diminuído consideravelmente ou até substituído o papel da cas;a. 

As técnicas mais diversificadas e sofisticadas sao relatadas do 
Noroeste Amazónico (Ribeiro 1995: 166-202) e das várzeas altas e baixas 
(Morán 1990: 230-250). Os Desana, por exemplo, distinguem entre 17 
sistemas aquáticos adequados para pescar e aproximadamente lq9 peix~s 
que costumam ser capturados em armadilhas sofisticadas. Entre as técni
cas indígenas amazonicas, no entanto, a aplica~áo de substancias 
piscicidas contidas em determinados cipós chamados timbó ( Caryocar 
glabrum; Clibadrium sylvestre; Euphorbia cotinifolia; Lonchocarpus uruc~; 
Phyllanthus brasiliensis; Ryania speciosa) talvez seja urna das ma1s 
conhecidas. 
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Entre alguns grupos pratica-se um tipo de "piscicultura em 
sistemas abertos" como manejo de recursos: os Cocamilla, por exemplo, 

jogam o lixo org~nico doméstico em determinados lagos de vá~·zea ~ox
bow lakes), que desaparecem durante as enchentes, para atra1r . pe1xes 

regularmente. 

A pesca é urna atividade muito interessante tanto para projetos 
que visam melhorar o auto-sustento quanto para aqueles ·com objetivos 
comerc1a1s. Diversas técnicas indígenas podem ser divulgadas 
("estendidas") sem necessidade de recorrer a tecnologias nao-indígenas. 

Agricultura 

A agricultura de corte-e-q ueima é a atividade económica 

principal entre os povos indígenas na Amazonia Legal. Outras categorias 

usadas na literatura especializ_ada sao horticultura e agricultura incipiente, 
mas estes últimos sao evitados neste estudo por causa de suas implicac;óes 

específicas no contexto de modelos de evoluc;ao cultural. 
. ' 

Na amostra - citada de Pozzobon (1998), 54 de 56 povos 

indígenas (= 96,4o/o) praticam agricultura de qualquer forma. Quanto aos 

produtos principais, a amostra fornece as informac;óes quantitativas . 
, segu1ntes: 

Cultura Povos que a plantam 
Povos que a plantam 

em primeiro lugar 

mandioca 30 30 . 
38 21 macaxe1ra 

tubérculos diversos 37 2 
Milho 

' 

40 1 

banana 39 o 
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A tabela mostra com clareza o papel importante da mandioca 

(Manihot esculenta Crantz; ou mandioca amargosa) na agricultura 
indígena amazonica: se ela é plantada (em 53,6% dos casos), ela é ao 

mesmo tempo a cultura principal. O segundo lugar é ocupado pela 
macaxeira (ou mandioca-doce, mandioca mansa ou aipim), com 37,5 % . 

Outros tubérculos, o milho e a banana estáo representados em 94,4% 
dos casos apenas como culturas secundárias. A banana como cultura 
.principal nao está representada na tabela, porque a amostra nao inclui o 

caso excepcional dos Yanomami, que tem diversas espécies de banana 

como alimento básico. A tabela mostra também que a agricultura 

indígena amazonica nao é monocultora, mas que a média de culturas 

plantadas é pelo menos 3,3. Esta média, no entanto, nao diz nada sobre a 
diversidade verdadeira das lavouras indígenas, como a tabela contém 

apenas categorias muito gerais das culturas mais conhecidas, sem 

informar sobre o plantio de abacaxi, batata-doce, amendoim, cará, 
inhame, algodao, fumo, pimenta e outras. 

Nao é por acaso, en tao, que o plantio da mandioca é o mais bem 
estudado na literatura especializada (Boster l 984a, l 984b, Carneiro 
1983, Chernela l 986b, Oole. 1978, Dufour l 984a, 1985, McKey & 
Beckerman 1993, Ribeiro 1995) . A vantagem da mandioca é que ela 

produz enormes quantidades de calorias .por caloría investida na sua 

produc;ao (cerca de 15 calorias por cada caloría despendida na sua 

.produc;ao) e por unidade de terra (7-12 t/ha) na terra firme amazonica 
(Morán 1990: 208). O papel dominante da mandioca na agricultura 
indígena pode ser interpretado como adaptac;ao aos tipos predominantes 

de solos na regiao, como ela é urna das poucas plantas capazes de 
produzir abundancia de calorías em solos pobres e ácidos. 

As formas de escolher os lugares das lavouras, preparar o 
plantio, consorciar, conservar e proteger as lavouras e finalmente 

abandoná-las diferem de grupo para grupo. A agricultura indígena nao é 
a ~esma para todos os povos da Amazonia. Fora das florestas húmidas da 

AmazÓnia, nos cerrados, a agricultura indígena concentra-se principal
mente nas matas ciliares dos cursos d' água. 
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Há boas descri~óes etnográficas da agricultura dos Bororo (Serpa 
1988), Desana (Ribeiro 1995), Kaxinawá (Aquino & Iglesias 1994), 
Kayapó (Kerr & Posey 1984, Posey 1982), Kuikuro (Carneiro 1973, 
1983, Dole 1978), Suruí de Rondónia (Coimbra Júnior 1989), Tukano 
(Dufour 1984, 1985), Urubu-Ka'apor (Ribeiro 1980), Waiapi (Grenand 
& Haxaire 1977) e Yanomami (Carneiro 1979, Chagnon 1973, Good 
1995, Lizot 1980b, Smole 1989) e sobre os Barí (Beckerman 1983c, 
1983d), da Colombia, e Aguaruna (Boster 1983, l 984a, l 984b, Brown 
& Van Bolt 1980), Amuesha (Salick 1989), Candoshi (Stocks l 983a) e 
Cocamilla (Stocks 1983a), todos do Peru. Observac;óes gerais sobre a 
agricultura indígena em diversas regióes e biomas da Amazonia e dos 
cerrados encontram-se em Morán (1990). 

Os Guajajara representam um bom exemplo de um povo tupi
guarani que conseguiu conservar seu sistema agrícola em suas 
características gerais, mas adaptou-o parcialmente ao ambiente nao
indígena quapto as culturas plantadas. As culturas principais sao a 
mandioca, o milho e o arroz de sequeiro, senda este último plantado~ 
desde o século XIX, tanto para o auto-sustento quanto para a 
comercializac;ao. Além disso, planta-se batata doce, melancia, macaxeira, 
feijao, abóbora, melao, fava, inhame, cará e amendoi~ (na ordem de 
importancia). As áreas plantadas eram muito pequenas em 1990/91, 
quando o autor realizou urna pesquisa de "c;;ampo entre os Guajajara de 
Cana Brava (Schroder 1993): em seis aldeias, 226 unidades domésticas 
com urna média de 4,33 membros por unidade plantavam eni média l ,2 
ha por unidade, o que significava urna média de 0,28 ha por indivíduo. 
Essas pequenas áreas plantadas serviam principalmente para o auto
sustento. 

Atualmente, as médias por unidade variarr1 entre 1,25 ha e 3,55 
ha por unidade doméstica ou entre 0,25 ha ou 0,71 ha por indivíduo, 
dependendo ·principalmente do envolvimento das comunidades e dos 
indivíduos na comercializac;áo de produtos agrícolas. 
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A agricultura indígena também está marcada por diversas divisóes 
sexuais do trabalho. Desse modo, atividades masculinas em geral sao a 
derrubada e a queimada, enquanto as femininas costumam ser o plantío e 
a colheita. Outras atividades podem ser realizadas pelos dois sexos. As 
regras exatas variam de sociedade para sociedade, inibindo fazer 
generalizac;óes mais detalhadas. Entre os Guajajara, para citar apenas um 
exemplo, as atividades masculinas sao, nesta seqüencia, "broca", 
derrubada, aceran1ento, queima, encoivaramento, "li1upeza

11 

do terreno, 
plantío, capina, colheita e farinhada, enquanto as femininas sao 
encoivaramento, "limpeza" do terreno, plantío, capina, colheita dos 
primeiros frutos, colheita do arroz, feijáo e outros frutos e o 
carregamento dos produtos. No entanto, nem no caso de um povo, este 
quadro pode ser generalizado, sendo necessário fazer distinc;óes entre 
determinadas comunidades. Na aldeia Cacimba Velha, dos Guajajara, 
por exemplo, as únicas atividades femininas ligadas a agricultura tem a 
ver exclusivamente com a mandioca: o plantío e a colheita da mandioca e 
a farinhada. 

Além da divisáo do trabalho há outro aspecto de genero: as 
plantas cultivadas podem ser classificadas como "masculinas" e 
"femininas", significando que determinadas plantas · só podem ser 
cultivadas por um sexo, como foi observado na regiáo do Alto Rio Negro 
(Ribeiro 1995: 118-121). 

Urna das características principais da agricultura indígena, em 
comparac;áo com a agricultura nao-indígena, é sua alta diversidade. Balée 
& Gély (1989) documentaram isto em todos os detalhes para o caso dos 
Ka'apor. Estes índios classificam a vegetac;áo em seis zonas principais para 
atividades economicas. Ém lavouras novas, eles plantam pelo menos 28 
espécies diferentes de plantas alimentícias, medicinais e outras. Nos 
"quintais" ou "jardins" próximos das casas, sao 50, nas lavouras antigas, 
19, e nas lavouras abandonadas para se formar capoeira, ainda sao _tiradas 
pelo menos 23 espécies diferentes. Os Ka'apor distinguem entre 19 
variedades de mandioca, cinco de batata-doce e tres de inhame, enquanto 
em algumas lavouras indígenas no Acre foram observadas cerca de 40 
variedades de mandioca numa área de menos de um hectare. Alguns dos 
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estudos mais interessantes quanto a identifica<ráo dessas variedades de 
Manihot esculenta, do ponto de vista. metodológico, sao os trabalhos de 
Boster (1983, 1984a, 1984b), os qu_ais indicam implicitamente caminhos 

I • • • • para usar tecn1cas parnc1panvas. 

A diversidade das lavouras indígenas levou alguns autores a 
interpretá-las. como tentativas de imitar a diversidade da cobertura 
vegetal original (Beckerman 1983c, 1987, D~nevan 1984, Hames 1983, 
Vickers 1983). Nao há consenso entre os especialistas quanto a questao 
da imita<rao consciente, mas eles chegaram a unanimidade que a grande 
diversifica<ráo agrícola representa urna estratégia para reduzir riscos, 
como urna invasao de pragas ou outros animais silvestres apenas afetaria 
urna parte da safra. T ambém há unanimidade com rela<ráo aos efeitos 
adaptivos das sele<róes. sistemáticas de plantas agrícolas (Kerr 1986, Kerr 
& Clement 1980). Por isso, as potencialidades da agricultura indígena 
sao avaliadas como muito grandes para projetos agroecológicos (Ameli~ia 
1999). 

Manejo de recursos edáficos e florestais 

Por muito tempo pensava-se que o manejo de recursos indígenas 
estaria marcado por rela<róes passivas com o meio ambiente, sem tentar 
manipulá-lo além das atividades para satisfazer as necessidades imediatas. 
Esta visao nao só ~ erronea, mas também preconceituosa, como os índios 
manipulam ativa e conscientemente o meio ambiente, como se sabe 
hoje em dia. Eles nao ·só intervem, por exemplo, nos processos 
bioquímicos dos solos pelas queimadas, com efeitos em curto e médio 
prazo, mas também modificam as qualidades dos solos em longo prazo 
em diversas regióes da Amazonia. Os exemplos mais conhecidos sao os 
solos antropogenicos de denomina<rao TPI ou "terra preta do índio", 
resultado de ocupas:ao prolongada por populas:óes da terra firme e de 
acumula<rao de dejetos domésticos, restos de carváo e material lítico 
(Morán 1990: 205-206). Bons exemplos de manejo de solos encontram
se na literatura sobre os Kayapó (Hecht & Posey 1989), Kuikuro 
(Carneiro 1986) e Shipibo, do Peru (Behrens 1989). 
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Nao só os solos, mas também a vegeta<rao floresta! é manipulada 
pelas interven<róes indígenas, de modo que é possível falar de um manejo 
floresta! indígena. A idéia do manejo de recursos florestais geralmente é 
aceita, mas há grandes divergencias quanto a suas dimensóes. Os 
exemplos mais bem documentados e convincentes sao representados 
pelos Ka' a por e Kayapó, sendo seus advogados principais os antropólogos 
William Balée e Darrell Posey, respectivamente. 

Segundo Posey, os Kayapó-Gorotire, que antigamente 
mantinham um padrao de vida seminomade, criaram, durante suas 
migra<róes sazonais, verdadeiras "ilhas de recursos", marcadas por grupos 
de árvores, nas zonas de savana de sua área. Estas "ilhas" chamada.s apéte 
("cerrado plantings ') foram es tu dadas por Anderson & Posey ( 1989). Em 
u~a amostra foram coletadas e identificadas 120 espécies, tendo, 
segundo os. informantes, 98o/o delas utilidade para os Kayapó: como 
plantas .medicinais (72%), para atrair a ca<ra (40°/o), alimentícias (25%), 
lenhosas (12%), para adubar (8%), para oferecer sombra a outras plantas 
(3°/o) e para outras utilidades (30%). 75% dessas plantas seriam 
plantadas. O complexo sistema Kayapó de manejo floresta! foi descrito 
detalhadamente por Anderson . & Posey (1985, 1989, 1991) e Posey 
(1984a, l 984b, 1984c, 1985, 1987, l 992b), mas foi criticado de ser urna 
representa<ráo exagerada (Parker 1992, 1993; veja a resposta em Posey 
1992a). 

Quanto as dimensóes do manejo floresta! indígena na Amázonia, 
a estimativa de Balée (1989) é a mais conhecida. Este autor a~entou que 
11,8% das florestas de terra firme sao antropogenicas, entáo, florestas 
culturais, contestando a idéia que as florestas amazonicas eram primárias 
e "intocadas" antes da chegada dos brancos e levantando, inclusive, a 
questao de redefinir o conceito de "floresta primária" . . 

Há urna série de trabalhos sobre o manejo floresta! indígena, 
além dos citados: Balée (1987, 1993, 1994), Dufour (1993), Ribeiro & 
Kenhíri (1989) e, como escudos de outros países e de caráter geral, 
Chicchón (1992), Clay (1988), Costa (1991), Denevan et alii (1984), 
Descola (1986, 1994), Hecht (1982), Padoch & De Jong (1987), Solarte 
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(1991) e Treacy (1982). Quando se fala de manejo floresta! indígena, 
isto nao só diz respeito as florestas primárias, mas também as florestas 
secundárias e a sucessao secundária, como as lavouras indígenas nao 
costumam ser abandonadas depois das colheitas, ainda sendo aprovei
tadas para diversos fins por vários anos (Balée & Gély 1989, Grenand 
1992, lrvine 1989). A sucessáo secundária faz parte dos processos 
economicos indígenas. Os Guajajara, por exemplo, em geral fazem uso 
intenso de urna lavoura por dois anos, deixando voltar, depois, a 
vegetas:ao floresta! para se formar urna capoeira. Esta, no entanto, 
costuma ser usada por mais do is a q uatro anos para col her mandioca e 
para atratr a cas:a. 

Também faz parte desses processos a arboricultura indígena, cuja 
grande diversidade foi documentada para várias partes da Amazonia 
(Balée 1994, Carneiro 1978, Frikel 1978). 

O manejo indígena de recursos naturais florestais e fluviais 
garantiu a muitos povos indígenas um auto-sustento confortável, até em 
áreas oligotróficas (Chernela 1989, Hill & Morán 1983, Ribeiro & 
Kenhíri l 989a, Sponsel & Loya 1993). Sua compreensao no contexto 
das políticas de projetos, no entanto, nos coloca perante sérios problemas 
metodológicos, como ele muitas vezes é abordado ideologicamen~e, sem 
o esfors:o necessário de conhecer seus detalhes locais e regionais. Por isso, 
bons estudos detalhados, tao úteis para projetos que visam a 
sustentabilidade ecológica e economica, sao tao raros. 

Economía doméstica 

Em contraposic;:ao a economía de subsistencia, a economía 
doméstica muitas vezes nao é representada e conceituada como tal nos 
trabalhos que relatam sobre atividades na esfera doméstica. Muitas vezes 

é versado sobre ela de forma parcelada, sob categorías como "cultura 
material" ou "tecnología e ergologia" . A maioria das monografias que 
ten tam descrever a cultura de um grupo indígena em sua totalidade 
contém algum capítulo ou urna série de parágrafos que informam sobre 
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os diversos aspectos de economia doméstica, de modo que a procura de 
informas:óes sobre esta esfera economica pode se tornar demorada. 

A monografia de Aquino & Iglesias (1994) sobre os Kaxinawá do 
Rio Jordáo é urna das poucas com um capítulo dedicado a economia 
doméstica, entendendo por ela a divisao sexual do trabalho, a colocas:ao 
das aldeias, as casas, o ambiente imediato das casas, certos lugares 
próximos da aldeia, os caminhos e como tudo isso se manifesta no ciclo 
anual. É evidente que o conceito de economía doméstica tem que incluir 
mais assuntos, co1no aspectos qualitativos e quantitativos da produs:ao de 
utensílios domésticos·, a produc;:ao artesanal, as diversas formas de 
consumo doméstico, alimentas:ao, etc. 

Conhecer a economia doméstica de urna populas:ao indígena 
pode ser importante para diversos tipos de projetos economicos e nao 
económicos, ~orno as unidades domésticas geralmente sao as unidades 
mais importantes de produc;:áo e consumo em sociedades indígenas na 
Amazonia Legal. 

Redes de troca 

As relac;:óes economicas além do nível doméstico e local 
manifestam-se muitas vezes em redes de troca interlocais, interétnicas, 
regionais ou inter-regionais. É errado pensar sobre sociedades indígenas e 
seus grupos locais como sistemas fechados autárquicos. Até os grupos 
chamados "isolados", no vocabulário indigenista, costumam manter, na 
sua maioria, relac;:óes de troca com outros grupos. Há urna série de trocas 
interétnicas tradicionais, regulares e simétricas (igualitárias), bem 
conhecidas pela literatura antropológica, em particular no Noroeste 
Amazonico (entre os diversos grupos Arawak e Tukano, que vivem ao 
longo dos ríos da regiáo, e entre estes e os Maku; Ribeiro 1995), no 
Macic;:o Güianense de Roraima (entre os Yanomami e os Yekuana, dos 
dois lados das fronteiras nacionais, por exemplo; Ferguson 1995) e no 
Alto Xingu (entre os diversos grupos locais, tendo cada um urna 
especializa<;áo produtiva). 
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As tracas sao realizadas em escala menor, mas podem implicar em 

valores. simbólicos muito altos, dependendo da valoriza<;ao cultural dos 
objetos. Na regiao do Alto Xingu, as tracas interétnicas sao regulares e 
desempenham fun<;óes soc1a1s e políticas importantes, como 
contribuíram essencialmente ao estabelecimento de rela<;óes interétnicas 
pacíficas. Tradicionalmente, cada grupo especializou-se em UI1l ou 
poucos objetos, que sao produzidos com exclusividade, como num nicho 
economico estável que nao está amea<;ado por nenhuma concorrencia 
regional. As tracas geralmente sao diretas e costumam se desenrolar 
durante visitas a aldeias, acompanhadas de cerimonias. Em outras 

regióes, as tracas podem ter caráter informal. 

No Noroeste Amazonico, elas sao manifesta<;óes das simbioses 

entre os grupos ribeirinhos e das florestas da terra firme e entre os 
diversos grupos locais de um povo. As tracas entre os Maku e os grupos 
Arawak e Tukano, por exemplo, envolvem ca<;a e produtos florestais 

coletados; por um lado, contra produtos agrícolas e peixes, por outro 
lado. Entre os diversos grupos locais de um pavo, elas podem ser 
realizadas sob a forma de permitir a um grupo de pescar em urna zona 
rica em recursos aquáticos, mas controlada por outro grupo, contra a 
entrega de urna parte da pesca. Nos dais casos, as tracas contribuem para 

man ter .rela<;óes sociais pacíficas. 

Conhecer as rela<;óes e redes de tracas, em particular entre grupos 

ainda pouco integrados na economia de mercado, pode ser importante 
para projetos economices para saber quais sao os valores atribuídos a 
determinados objetos e q uais sao as formas de ·negociar objetos e valores. 

' 

AlocafáO de tempo 

Outro fator importante para a organiza<;ao economica, além da 

combina<;ao de atividades, é a questao de como organizar o tempo p~ra 
realizá-las e quanto tempo dedicar a cada urna: a questao da aloca<;ao do 
tempo (time allocation). Há quase um consenso geral entre os autores que 
as horas de trabalho por dia em sociedades indígenas nao ou pouco 
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integ:adas na e~onomia de mercado sao poucas, em compara<;áo com os 
ptdro:s de sociedades complexas e industrializadas. Os estudos sobre 
a o~as:ao de tem~o náo sáo freqüentes, como o levantamento de dados 
P1~ e ser complicado. Os mais importantes sao estudos de ecologia 
a imentar. 

Setz (1?83), por ex~mplo, comparou dois grupos Nambiquara e 
chegou aos calculas segu1ntes: os Alentesu, um grupo da fl 
trabalharam em média 2 horas e 38 . d. oresta, minutos por ia para o auto-

su~~-nt~'. , e_n~an to b ~s J uína, um grupo do cerrado, perfizeram urna 
me ia . iana e tra a ho de 4 horas e 18 minutos, porque as distancias 

~rcomdas por ~te g~~o eram 4,4 vezes maiores do que no caso dos 
entesu. As m~d~as dianas, em minutos, para as atividades mensuradas 

(ca<;:ar, coletar, ir a ros:a e processar) foram 67 (42 4o/o) 39 (24 ?DA) 44 
(27,8o/o) e 7 (4,4%) para os Alentesu e 48 (1·8 6o/o) i61 (62,4<>Ao), 59 
(22,9%) e 48 '(18,6°/o) para os Juína. ' ' ' 

0 

' 

, . ~i;?t (1980) verificou entre alguns grupos Yanomami urna 
m~d1a diana de 1 hora e 58 minutos para as mulheres e 2 horas e 51 
minutos para os homens para garantir o auto-sustento. 

. Para os Guajajara, Zannoni (1999: 112) apresentou os números 
segu1ntes: 

~ 

Atividades Tempo (em dias) 

' Home ns Mulheres 

Broca 5 o 
Derrubada 5 o 
Aceramenro e queima 3 o 
Encoivaramenro 10 10 
Limpeza do rerreno 5 5 
Planrio 15 15 
Ca pina 5 5 
Colheira: primeiros frutos o 15 
Colheita do feijáo o 10 
Trabalhos diários na ro~a 36 72 
Colheita do arroz e oucros produtos 30 30 
Trabalhos conjuntos: farinhada 18 o 
Carregamento dos produros o 48 
Total 132 210 
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Segundo estes números, os homens Guajajara dedicam 36,3°/o 
dos dias do ano solar a atividades agrícolas, e as n1ulheres 57,7°/o, o que 
indica que os homens passam mais tempo com atividades nao agrícolas. 

Outros estudos de alocas:ao do tempo em sociedades amazónicas 
foram realizados por Behrens (1981), Dufour (1983, 1984b, 1985) e 
Johnson (1975). Como vimos que os estudos deste tipo sao raros, nao 
será possível dispor de dados exatos sobre a questáo do tempo de trabalho 
da grande maioria dos grupos indígenas, mas para projetos que visam 
melhorar a situas:ao do auto-sustento pode ser urna vantagem evidente 
ter- pelo menos algumas informas:óes sobre essa questao, que pode afetar, 

por exemplo, os cronogramas desenvolvidos. 

Calendários económicos e ciclos anuais 

Outro aspecto da temporalidade de economías indígenas sao os 
calendários economicQs ou ciclos anuais. Embora seja relativamente fácil 
levantar e apresentar tais ciclos (com recursos visuais, por exemplo), o 
tema é pouco tratado na literatura antropológica brasileira, bem diferente 
das etnografias sobre a regiáo andina, por exemplo. De urna maneira 
geral, os fatores principais que influenciam na organizas:ao dos ciclos 
anuais sao climáticos e ecológicos, mas os excelentes trabalhos de Ribeiro 
& Kenhíri (1985, 1989a, 1989b, 1991) sobre os Desana (Dess3:no) 
revelaram outro aspecto pouco percebido até entao nos calendários 
economicos: a influencia das constela\Óes estelares sobre as atividades 
sazonais e a aloca~áo do tempo destinado a elas, exemplificada 
principalmente pela pesca e coleta de insetos. Outros trabalhos que 
mostram bem as relas:óes entre economía e cosmología sao de Barros 

(1994) e Reichel-Dolmatoff (1975). 

O conhecimento dos calendários económicos é importante para 
projetos economices com grupos indígenas, porque as atividades 
previstas tem que se encaixar no ciclo anual para nao ameas:ar o sucesso 
dos projetos. ·Urna incompatibilidade entre calendário economice 
tradicional e atividades do projeto pode fazer com que os pretensos 
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beneficiários do projeto desistam dele. Nao é difícil verificar c~endários 
economicos aproximativos e representá-los em forma de ciclos anuais. 
Trata-se de um trabalho que, em alguns casos pode ser feíto em apenas 
um dia. · 

Organizafáo do trabalho 

Quanto a organizas:ao do trabalho, precisa-se levar em 
consideras;ao principalmente tres aspectos: (1) a divisáo sexual do 
trabalho, (2) as unidades básicas e (3) as formas de cooperas:ao: 
(1) Qualqu~r º .rganizas:ao de trabalho em sociedades indígenas está 

caractenzada por normas de genero, que podem implicar exclusóes· 
claramente marcadas~ As atividades definidas culturalmente como 
11 

masculinas" · e 11 femininas" variam de sociedade para sociedade, 
embora seja possível fazer algumas observas:óes gerais sobre a 
subsistencia, supracitadas oeste capítulo. 

(2) As unidades básicas sao grupos domésticos . e outros grupos de 
parentes definidos culturalmente como 

11

famílias 11 (o conceito de 
família é culturalmente variável), de modo que é possível ver nas 
economías indígenas em primeiro lugar economías familiares 
organizadas dentro de fronteiras étnicas. 

(3) Há urna gama ampla de formas . de trabalho cooperativo 
culturalmente enraizadas, mas é necessário avisar logo que elas hao 
implicam nenhuma 11 mentalidade de cooperativismo" e nenhuma 
predisposis:ao cultural ao trabalho em cooperativas. Elas podem 
englobar atividades, como expedis:óes de ca~a, coleta e pesca, 
preparo de ros:as comunais ou construs:ao de casas, e podem ·ser 
organizadas segundo diversos critérios, como sexo, parentesco, 
grupos de idade ou grupos cerimoniais. Na maioria dos casos, elas 
sao estimuladas ou organizadas informalmente por pessoas influentes 
(liderans:as ou chefes de famílias extensas) e algumas até sáo 
parecidas com o mutirao nordestino. No entanto, em algumas 
regióes, como en.treos rios Juruá, Jutaí e Purus e entre o Tapajós e o 
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Madeira, vivem muitas sociedades indígenas integradas em sistemas 
económicos regionais, o que causou a individualiza<;áo dos processos 
de trabalho em muitos casos. Entre os povos que conseguiram 
conservar até agora muitas formas de organiza<;áo cooperativa 
destacam-se os da regiáo abrangida pelos sistemas fluviais do To
cantins e Xingu. 

RelafÓes entre organizafáO económica e organizafáO social 

Quanto as relac;óes entre organizacrao económica e organizac;áo 
social é interessante voltar de novo a amostra de Pozzobon (1998) e 
cruzar os dados sobre atividades económicas principais com os sobre 
composic;áo das famílias, filiac;áo (descendencia) e formas predominantes 
de alianc;as ao nível local. Os resultados sao os seguintes: 

+ Com relac;áo aos povos que vivem principalmente da cac;a e coleta e da 
pesca, nao há nenhuma correlac;ao significante entre os dados 
cruzados, impossib.ilitando deduzir regras. 

+ Entre os agricultores, 750/o dos povos tem grupos locais compostos 
por famílias extensas relativamente estáveis que reconhecem líderes 
locais, 65,5°/o reconhecem a descendencia em duas linhas (filiac;áo 
bilinear ou cognática, na terminología antropológica). e 48,4o/o 
preferem alianc;as em forma de parentelas indiferenciadas vivendo em 
torno de urna pessoa mais velha ·( organizac;áo bilateral em kindreds, na 
terminología antropológica). 

+ Os resultados com relac;áo aos agricultores, no entanto, representam 
menos características específicas de sociedades indígenas de 
agricultores, mas urna tendencia geral entre as sociedades indígenas 
amazónicas: dos casos totais da amostra, 68,5% estáo organizados em 
grupos locais compostos por famílias extensas relativamente estáveis e 
52,6% manifestam filiacráo cognática e 39% kindreds bilaterais; estas 
características gerais das sociedades indígenas amazónicas foram 
apresentadas num estudo anterior (Schroder 1999a). 
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Desse modo, nao é possível verificar correla~óes estatísticas 
significantes entre determinadas formas :de. organiza~áo economica e 
organiza~áo social, o que, no entanto, nao significa que as duas áreas nao 
tem nada a ver urna com a outra. Isto foi confirmado pelas observac;óes 
sobre genero, a divisáo sexual do trabalho, as unidades básicas de pro
duc;ao e consumo. e as formas de trabalho cooperativo. 

Outra questáo que diz respeito as relac;óes entre organiza<;áo 
económica e ·social ·tem· a·ver ·com·o ·controle ·dos ·processos ·de ·produ9áo, 
distribuic;áo e consumo: as economías indígenas possibilitam o 
surgimento de desigualdades sociais? As sociedades indígenas permitem 
a determinadas pessoas tirar vantagens da organizac;ao económica para 
dominar os outros membros dos grupos? Há grupos económica e 
socialmente privilegiados? E é possível acumular bens materiais para 
marcar diferenc;as sociais com eles? 

As r~spostas tem que ser procuradas náo só na organizac;ao·social, 
mas também na política. As sociedades indígenas amazónicas e dos 
cerrados podem ser caracterizadas como relativamente igualitárias. As 
diferenciac;óes sociais geralmente sao pequenas e limitadas por diversos 
fatores que contribuem para o controle social, como: 

+ os processos descentralizados de produc;áo, distribuic;áo e consumo, 
sem instituic;óes formais; 

+ a instabilidade relativa dos grupos locais, permitindo separac;óes e 

recomposic;óes; 

+ a instabilidade geral do poder político~ que depende principalmente 
das q ualidades individuais das lideranc;as; 

+ e as normas de redistribuic;áo muito comuns impostas a lideranc;as 
locais, chefes de famílias e outras pessoas destacadas. 

Estes fatores foram descritos e analisados com relac;áo a questáo 
da participac;áo indígena em projetos num estudo anterior {Schroder· 
1999a). 

Urna situac;áo diferente, porém, pode surgir, quando alguns 
grupos conseguem controlar zonas ecologicamente favoráveis, o que 
aconteceu no Noroeste Amazónico, onde se pode observar padróes 
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incipientes de estracificac;áo social. Naquela regiáo, dois grupos de paren
tes ou mais, chamados "clas" na literatura antropológica, forman1 
"frátrias" (ou sibs), que sao grupos mais co1nplexos unidos por lac;os de 
parentesco e interesses comuns. As frátrias sao hierarquizadas e ocupam 
posic;óes diferentes ao longo dos rios da regiáo, sendo un1as 1nais 
favorecidas ecologica1nente do que as outras (Chernela 1993). A 
hierarquia das frácrias implica em direicos diferentes a ocupac;áo e 
explorac;áo das zonas ecológicas, privilégios ricuais e o uso de certas 
insígnias para os grupos superiores. Sociedades desee cipo sáo chan1adas 
rank .societies pelos antropólogos. A hierarquia é legici1nada por n1icos de 
origem que sempre fala1n de un1a cobra grande que pariu os seres 
humanos: os chis que nascera1n prirneiro gozarn de rnais privilégios. As 
vantag~ns matena1s desses clas "superiores", no en tanto, sao 
contrabalanc;adas pelas obrigac;óes de rediscribuic;áo, como, por exemplo, 
por dar algum acesso aos clás menos favorecidos as zonas de melhores 
recursos aquáticos ou por distribuir alguma pesca entre os convidados 
dos outros clás durante festas. 

Racionalidade das economías indígenas 

Estas observac;óes, junto con1 as supracitadas sobre calendários 
económicos, indicam que a racionalidade das econon1ias indígenas náo 
pode ser compreendida ern tern1os da racionalidade econón1ica das 
sociedades ocidentais. Elas estáo ligadas a outros domínios de suas 
culturas, como a organizac;áo social e política, a mitologia ou a ecologia 
cultural, impossibilitando explicá-las satisfacoriamente pelos modelos 
clássicos do homo oeconomicus com seu comportamento racional baseado 
numa cosmovisáo social em torno d~ economia. Aliás, esses modelos 
também se revelaram como insuficientes para explicar o comportamentc 
económico nas sociedades industrializadas ocidentais. 

As sociedades indígenas tem um alto nível de integras:ao entrt 
todas as áreas que as compóem. Assitn, é necessário observá-las de um~ 
maneira abrangente para compreende-las 1nelhor. 
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Um bom exemplo da "ancorac;áo cultural'' da economia indígena 
foi publicado por Reichel-Dolinatoff (1975). Este autor interpretou a 
cosmologia, os mitos e os rituais dos Tukano como um cipo de "eco
ética" (un1 conjunto de princípios ecológicos) que resultam em um 
conjunto de regras económicas e sociais que contribuem para garantir 
un1 equilíbrio entre recursos naturais e den1andas da sociedade. 

Desse 1nodo, as econo1nias indígenas nao só estáo marcadas por 
finalidades econo111icas, 1nas os fins superiores dessas economias também 
poden1 ser ecológicas, políticas ou sociais, dependendo do caráter. 
individual de cada sociedade. Por isso, recomenda-se falar no plural, em 
racionalidades das economias indígenas. O comportamento económico 
dos índios pode parecer irracional en1 tennos de modelos formais macro
ou microeconomicos, 1nas pode ser totaln1ente racional no contexto 
cultural. O s . únicos modelos formalizados para tentar representar 
algumas dessas racionalidades 

11

étnicas" foratn desenvolvidos no contexto 
da Ecologia Cultural e Ecologia Hu1nana, mas esses modelos estáo 
limitados, logicamente, a esfera ecológica. 

A contextualizac;ao cultural das economías indígenas também nos 
ajuda a con1preender inelhor a questáo se h;;í cercos valores relacionados 
as diversas formas de econo1nia indígena. Como nas sociedades indígen.as 
a organizac;áo econón1ica geraln1ente nao cen1 o 1nesn10 papel empírico e 
simbólico como nas sociedades industrializadas ocidencais, muitas vezes é 
difícil perceber valores intin1~unente ligados ao comportamento 
económico. A diversidade das racionalidades economicas indígenas 
implica em urna pluralidade de sistemas étnicos de valores relacionados 
com elas. Enquanto Klaas Woortn1ann (1988) definiu urna "ética 
ca1nponesa", baseada na relac;áo tri polar entre os conceitos de "cerra", 
"família" e "crabalho", nao se tentou desenvolver, nos meios científicos, 
um modelo paralelo para as sociedades indígenas, fazendo tais modelos 
gerais e homogeneos apenas parte de práticas discursivas romanticas. 

A diversidade das éticas étnicas, no encanto, nao significa que 
todos os indivíduos de determinada sociedade ou comunidade 
compartilham os mesmos valores e os . seguem invariavelmente. 
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Determinados indivíduos podem entender mais do que outros a 
racionalidade da economia de mercado e até podem aceitar sua lógica, 
pelo menos parcialmente, dependendo das biografias individuais. O que 
se precisa levar em considera<;áo para projetos económicos de 
comercializacrao com popula<;óes indígenas, é que em muitos casos será 
necessário explicar, por meio de oficinas ou outros eventos, a 
racionalidade da economia de mercado, com seu princípio de oferta e 
demanda e seus níveis diferentes, que podem influenciar no sucesso das 
atividades planejadas, como essa racionalidade é muito alheia a realidade 
·cultural de muitos grupos indígenas, com organizas:óes económicas mais 
marcadas por racionalidades sociais, políticas', religiosas, cerimoniais ou 
até ambientais do que propriamente económicas (ou até financeiras). 

Explicafóes da diversidade 

Explicar a alta diversidade das economias indígenas da Amazonia 
é um grande desafio para os antropólogos desde várias décadas. No 
decorrer do tempo, eles aventaram um grande número de teorias 
explicativas, que, no entanto, podem ser classificadas em diversos grupos 
por suas semelhans:as de abordagens, como o fez Balée (1989). Essas 
teorias naó sao . apenas impo.rtantes para o trabalho científico, mas 
também podem ter consequencias práticas para projetos, como estes 
podem estar baseados em pressupostos muitas vezes nao explicitados, que 
podem implicar em avalia<;óes erróneas das economias indígenas. Há tres 
abordagens principais, sendo todas relacionadas com perspectivas 
ecológicas: 

(1) Explica~óes por fatores limitativos: as ec~nomias indígenas sáo 
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. compreendidas como reas:óes circunscritas a disponibilidade de 
determinados recursos naturais. Segundo essas abordagens, o meio 
ambi~nte possibilita o desenvolvimento cultural de grupos humanos 
na Amazonia até certo "nível", geralmente mal definido, em virtude 
da qualidade de alguns recursos naturais, como, por exemplo, a 
qualidade dos solos. No caso da Amazonia, os fatores limitativos 
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1nais citados sáo a qualidade dos solos (porcentagen1 alta de solos 
ácidos, etc.), a lixivia<;ao acentuada, a alta concentra<;ao da biomassa 
na vegeta<;ao arbórea e os problemas da disponibilidade de 
nutrientes, como proteínas (Baksh 1985; Meggers 1977, 1984; 
Spath 1981). A representante mais conceituada desta abordagem é a 
antropóloga americana Betty Meggers. Essas teorias, que costumam 
receber o rótulo de possibilismo, boje em dia sao consideradas 
antiquadas e reducionistas pelos cientistas por simplificar as 
complexas rela<;óes entre seres humanos e meio ambiente na 
Amazonia a poucos fatores, sem apresentar, em muitos casos, os 
obrigatórios dados empíricos. Em determinadas visóes políticas e 
ambientalistas da Amazonia, no entanto, elas ainda gozam de muita 
popularidad e. 

(2) Explica~óes por teorias adaptacionistas: as culturas indígenas 
amazónicas, inclusive suas organizas;óes económicas, sao 
compreendidas como sistemas adaptivos com rela<;ao aos desafios do 
meio ambiente físico e biótico. Segundo estas abordagens, as 
popula<;óes indígenas adaptam-se culturalmente aos ecossistemas 
circunvizinhos por estabelecer, em geral inconscientemente, relas;óes 
nao predatórias que visam equilibrar as demandas humanas com as 
ambientais. Repre.senranres conceiruados do adaptacionismo na 
Antropologia Ecológica sao os americanos Raymond Hames, Emilio 
Morán e William Vickers. Como trabalhos exemplares podem ser 
citados Good (1989), Gross (1983), Hames & Vickers (1983), Hill 
& Morán (1983) e Morán (1983, 1989, 1990, 1991, 1993). Náo é 
por acaso que as abordagens adaptacionistas foram criticadas de ser, 
na verdade, urna procura pelo "selvagem ecologicamente nobre" por 
meios científicos. Urna das críticas mais abrangentes foi feíta por 
Bargatzky (1984), que, entre outras coisas, chamou a atens;ao para o 
fato de o adaptacionismo ter urna visao de passividade das 
populacróes indígenas e, assim, representar outro reducionismo. Mas, 
apesar dessas críticas, ele também tem vários méritos por ter 
mostrado, de forma convincente, em diversos escudos, porque as 
economias indígenas se revelaram como sustentáveis em comparas;ao 
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com a dos colonizadores. O adaptacionismo é considerado como 
antiquado por muitos cientistas, mas ainda nao desapareceu nem do 
meio científico nem de outros meios. 

(3) A terceira abordagem nao tem nome oficial, mas podia ser tachada 
por "teo(ias de manejo dos recursos naturais". Seus representantes 
mais conceituados, como William Balée e Darrell Posey, veem nas 
economias indígenas interven<;óes conscientes e controladas no meio 
.ambiente: os índios ·nao se adaptam ao meio ambiente, mas o 
manipulam com base nos recursos percebidos sem, no entanto, 
degradá-lo: As diferen<;as fundamentais. entre estas abordagens e 
outras, antigas, verifica-se com nitidez, quando se compara duas 
etnografias dos Ka' a por, do Maranhao, senda urna de Darcy Ribeiro 
(1996) e a outra de William Balée (1994), como as manipula<;óes 
ativas e conscientes do meio ambiente pelas popula<;óes indígenas 
nao foram percebidas por muito tempo pelos cientistas. Também 
nao faltam as críticas, como os modelos de manejo florestal kayapó 
apresentados por Posey, por exemplo, tem um cunho de alta 
racionalidade écológica que nao foi observada por urna série de 
outros autores. Pesquisas de manejo dos recursos naturais sao tao 
complicadas quanto as outras abordagens citadas, porque suas linhas 
de argumentas;ao e conclusóes demandam urna abundancia de 
dados. Suas utilidades para questóes práticas, porém, sao muito 
claras, como, na maioria dos casos, se apresenta nelas informa<;óes 
ricas sobre urna área muito importante para abordagens 
contemporaneas de desenvolvimento: os saberes locais indígenas. 
Exemplos de trabalhos com essa abordagem sao Balée (1989, 1993), 
lrvine (1987) e Posey & Balée (1989) 

Além disso, há outras abordagens menos comuns para entender e 
interpretar as econoínias indígenas amazónicas, como, por exemplo, 
teorías neomarxistas ou de materialismo cultural, mas estas, por serem 
muito reducionistas, se revelaram como deficitárias demais para explicar 
a alta diversidade cultural. 
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Para entende-la melhor, urna so1u<;áo podia ser urna síntese das 
principais abordagens apresentadas, ressalvando suas descobertas e 
poderes explicativos, mas sempre levando em considera<;áo as críticas 
levantadas: as economias indígenas pod~m ser vistas· como formas 
culturais altamente diversificadas para manejar recursos naturais, sociais e 
simbólicos, sendo relativamente bem adaptadas (mas nao totalmente 
adaptadas!) aos an1bientes físicos e bióticos locais e regionais, em 
co1npara<;áo co1n as fonnas economica·s regionais nao-indígenas, devido a 
urna gama de fatores de1nográficos, tecnológicos e sociais (por exemplo, 
baixa densidade populacional, tecnologias simples e organiza<;áo social 
nao estratificada, etc.), sendo que esses fatores podem colocar limites 
materiais ou culturais ao desenvolvimento das economías indígenas. 

A questáo da terra 

Essas questóes de como entender e interpretar as economías 
indígenas estao Íntimamente ligadas a questáo da terra: quanta terra, em 
hectares ou quilometros quadrados, é necessária para a organiza<;áo 
indígena funcionar, sem entrar em crise e sem produzir impactos 
negativos, nao sustentáveis, com rela<;ao ao 1neio a1nbiente? É possível 
apresentar cálculos gerais? A resposta é: nao. Nao é possível oferecer 
nenhuma equa<;áo que permitiria calcular a demanda territorial para 
urna economia indígena ficar viável, porque esta é influenciada por 
fatores, como: 

+ as qualidades físicas e bióticas do meio ambiente de determinado 
. , . 

terntono; 

+ a densidade populacional da popula<;áo indígena; 

+ a combina<;áo específica das atividades economicas; 

+ fatores sociais como o tamanho das comunidades, sua localiza<;áo e as 
distancias mínimas tradicionalmente mantidas entre elas; 

+ formas e níveis de integra<;áo das econo1nias indígenas na economia de 
mercado. 
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As necessidades territoriais variam de grupo para grupÓ, mas há 
pelo menos urna correla<ráo estatística significante: as densidades 
populacionais dentro das terras indígenas na Amazonia Legal costumam 
ser muito baixas, o que pode ser visto pelos dados fornecidos para 50 
povos indígenas no estudo de Pozzobon (1998): 

Densidade populacional 
Povos lndívenas (n=50) 

Números ºlo 

0,01-0,09 hab./km2 20 40,0 

O, 10-0,99 hab./km2 22 44,0 

> 1,00 hab./km2 8 16,0 

Total 50 100,0 

Nesta amostra, os povos com a menor densidade populacional 
média dentro de suas terras sao os Kararao-Kayapó (0,01 hab./km2), 

Wayana-Aparai (0,02 hab./km2) e Katukina (0,03 hab./km2), enquanto 
os com a maior densidade sao os Tikuna (6,47 hab./km2), Kambeba 
(11,8 hab./km2) e Mura (13,04 hab./km2), sendo os tres últimos 
principalmente agricultores que complementam o auto-sustento com a 
pesca3

• Fora da Amazonia Legal, nas regióes da Mata Adantica, do 
Agreste ou do Sertáo nordestinos, o quadro é totalmente diferente. 

Há um ramo da Ecologia Humana que estuda a .questao, se 
grupos indígenas exploram o meio ambiente de seus territórios de urna 
maneira otimizada. Esta questao visa saber se estes grupos dispó_em de 
conhecimentos completos de seus ambientes e os exploram da melhor 
maneira possível, dado seu nível tecnológico e suas necessidades de auto
sustento. Tentou-se dar respostas a esta questao pelas teorias de forrageio 
ótimo (optima/ foraging theory; forrageiolforaging é o termo antro
pológico para ca<ra, pesca e coleta), que oferecem urna gama ampla de 
modelos exatos (Smith 1983). O nome destas teorias explica-se também 

.1 A densidade populacional dos Guajajara dentro de suas rerras apresenrada por Pozzobon·é de 2,4 
hab./k1n2, enquanro ela é de 1,3 hab./km2, segundo meus cálculos (pelo menos 11.800 Guajajara 
em nov.e rerras indígenas com uma superfície rnral de 8.982, 11 km2). 
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por sua aplica<ráo primária a grupos de cas;adores e coletoras. A complexi
dade dos modelos e sua alta demanda de dados quantitativos, no entanto, 
provocaram cert9 desestímulo depois dos anos 70 e 80. Além disso, 
restaram muitas dúvidas quanto a relatividade do conceito de otimiza<rao 
(quem determina o que é forrageio ótimo?) e quanto a Possibilidade de 
verificar estratégias otimizadas de forrageio em face de os grupos estu
dados quase nunca viverem isolados de outros grupos (a questao das 
"interferencias" culturais). Como exemplos desses estudos veja 
Beckerman (1983a, 1983b), Hawkes et alii (1982) e Keegan (1986). 

Os problemas com as teorías de forrageio ótimo remetem para a 
questao mencionada no capítulo 1.1, se as economias indígenas podem 
ser consideradas como sustentáveis em geral ou sob determinados pontos 
de vista: a comprovas:ao empírica pode ser muito complicada, demorada 
e dispendiosa, pelo menos com relas:ao a sustentabilidade ecológica. 
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3. A integra~ao das economias indígenas na economia de 
mercado e seus impactos 

O ten1a deste capítulo é un1 ten1a antigo da Antropologia, 
especialn1ente no a1nbito dos chan1ados estudos de "1nudanc;a cultural" e 
"aculturac;áo" , conceitos 1nenos usados hoje en1 dia, n1as se1n perder seus 
valores descritivos e explicativos funda1nentais. Há no Brasil un1a série de 
bons estudos "clássicos" , desenvolvidos e1n particular no a1nbito do 
projeto de "Áreas de Fricc;áo Interétnica", de Roberto Cardoso de 
Oliveira, da Universidade de Brasília, que oferecen1 insights excelentes 
sobre os processos de inregrac;áo das econo1nias indígenas nos sistemas 
econó1nicos nao-indígenas regionais e nacionais e os diversos impactos 
desta inregrac;~o. 

Arualn1ente, os estudos corn essa orientac;áo ternática rornaram-se 
raros, como se rudo já fosse diro, 1nas isro ren1 n1Liito mais a ver com as 
preferencias te1náticas atuais na Antropología brasileira do que com as 
respostas dadas nos estudos das décadas passadas. Foi criticado, com boa 
razao, o uso incauto de conceiros con10 "aculturac;ao" e "assinlila<;áo" , 
co1no a.s décadas passadas nos ensinara1n que os processos de 
transformac;ao cultural das sociedades indígenas desencadeados pelos 
contatos com a sociedade don1inanre envolvente n1uitas vezes nao sao 
nen1 unilaterais ne1n irreversíveis, até causando o surgin1ento de novas 
identidades étnicas, con1 o esrabeleci1nento de novas fronteiras étnicas, o 
que, até agora, se manifestou 1nais no Nordeste do que na Amazonia 
(Oliveira Filho 1999). 

Para tuna avaliac;áo sinóptica dos i1npactos da integrac;áo das 
econornias indígenas nos sisternas regionais e nacionais da economía de 
rnercado, reco1nenda-se fazer un1a distin~áo básica entre os impactos 
gerais da integrac;áo e os i1npactos para as econon1ias indígenas. Sao esres 
últin1os que interessan1 n1ais nesre escudo, enquanto os impactos sociais e 
ambientais interessan1 em segundo lugar, por causa de sua in1portancia 
para as questóes de sustentabilidade an1biental, cabendo a análise de 
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outros impactos (políticos, epidemiológicos, etc.) melhor em outros 

estudos. 

Impactos gerais 

Entre os impactos gerais sobre as econom1as indígenas, foram 

observadas as tendencias seguintes: 

+ inseguranc;:a dos limites das terras indígenas devido a pressóes 

económicas e sociais das diversas frentes· sobre eles; os processos de 

demarcac;:áo levados ao fim muitas vezes nao implicam numa reduc;:ao 

dessas pressóes; 
+ reduc;:óes territoriais com perdas de zonas tradicionalmente exploradas 

com base nos saberes locais, diminuindo as opc;:óes económicas; 

+ necessidades freqüentes de comercializar produtos para adquirir 
determinados produtos, que nao ou apenas dificilmente podem ser 

produzidos pelas próprias comunidades, como remédios, ferramentas 
e outros instrumentos de trabalho, utensílios . domésticos, tecidos, 

vestuário e certos alimentos, e, com isso, dependencias crescentes de 

mercados; 

+ explorac;:ao acelerada das zonas de cac;:a e pesca; 

+ aumento das áreas plantadas e integrac;:ao de novas plantas de cultivo, 

com maior explorac;:ao dos solos; 

+ reduc;:áo da diversidade de estratégias económicas indígenas, 

aumentando os riscos económicos; 

+ no caso da agricultura, reduc;:ao da diversidade de plantas cultivadas, 

fazendo da agricultura policultural urna agricultura pouco 

diversificada ou até monocultural; 

+ individualizac;:ao de muitos processos de trabalho, contribuindo para o 
abandono de formas de trabalho cooperativo e para a reduc;:ao de 

unidades e opc;:óes de trabalho; 

+ abandono de formas tradicionais de divisao sexual do trabalho; 

+ oferta da própria forera de trabalho aos nao-indígenas; 
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+ perda parcial ou total da autonomia e do controle indígenas sobre os 
d d 

- ,, 
processos e pro uc;:ao; 

+ en1 muitos casos, monetarizac;:ao de urna parte das rela~óes económicas 
em prejuízo das comunidades indígenas; 

+ integrac;:áo em sistemas comerciais de dependencia abrangente
(aviltamento); 

+ novas possibilidades de individualizar e controlar o acesso a bens 

materiais de origem nao-indígena e outros recursos, sem atender as 
demandas tradicionais de redistribuic;áo; 

' 

+ abandono de formas tradicionais de distribuic;ao e redistribuic;ao; 

+ novos padróes de consumo, que se manifestam no consumo de 

determinados alimentos e bens, mas também no abandono de 
algumas formas tradicionais de consumo coletivo (durante festas e 

cerimonias, por exemplo); o consumo . torna-se mais individual, 
estando circunscri.to mais as unidades familiares nucleares; 

+ surgimento de pensamentos e comportamentos mais individualistas e 
transformac;áo de sistemas de valores voltados para a esfera local. 

Outros impactos freqüentes sao: 

+ degradac;óes ambientais; 

+ mudan~as nas relac;óes culturalmente definidas da popula~áo indígena 
como meio ambiente (ecología cultural); 

+ maiores chances de diferenciac;:áo social; 

+ no caso da organizac;:áo política, diversas opc;:óes: (a) enfraquecimento 
das lideranc;:as tradicionais, (b) transformac;:á<;> de seus papéis e fun~óes 

ou (c) surgimento de novas lideranc;:as com base em desigualdades 
A • 

econom1cas; 

+ surgimento de novos problemas de saúde causados pelas mudanc;:as 

nos padróes alimentícios (como problemas cardíacos ou dentários, por 

exemplo) . 
• 

Além de descrever as situac;:óes específicas em termos dessas 
tendencias gerais, muitos autores também operam com urna escala com 
diferentes graus de int~gras:ao, determinados pela intensidade de 
contatos entre indígenas e nao-indígenas (por exemplo, Pozzobon 1998). 
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Esta classifica<;áo foi desenvolvida por Darcy Ribeiro ( 1957) e teve 
grande sucesso no 1neio indigenista. Enguanto Ribeiro distinguiu 

originalmente guarro graus (isolado, contato intermitente, contato 

pennanente e integrado), atualmente usa-se apenas os tres prin1eiros. Fica 
claro que a tendencia geral desse modelo é unidirecional: o 
desenvolvimento sempre é de "isolado" para 

11 

integrado", se nao intervier 

a "assin1ilac;ao". Estas categorías descritivas, no entanto, sao muito vagas e 

insuficientes para analisar os processos de integra<;ao económica e social. 

Por exernplo, sen1pre havia pouquíssimos grupos realmente 
11 

isolados", 
con10 os contaros corn os nao-indígenas ta1nbém podem ser indiretos, 
através de outros grupos indígenas. 

Urna abordagen1 alternativa pode ser feita por analisar os 
impactos culturais dos contaros de grupos indígenas con1 diferentes 
segmentos sociais da sociedade envolvente, caraterizados por suas 

atividades econón1icas e/ ou sociais específicas. Esta abordagem, preferida 
para este estudo, já foi aplicada con1 sucesso num estudo sobre os 

impactos do Progra1na Grande Carajás para as populac;óes indígenas em 
seu ambito (Schroder 1989) e en1 estudos anteriores mais conhecidos, 

como os de Laraia & Da Mana (1967) e Melatti (1967). Os diversos 
segmentos sao representados pelas frentes extrativistas, agropecuárias, 

I • • 

m1ss1onanas e governan1enta1s. 

Frentes extrativistas 

As frentes extrativistas pode1n ser de extras:ao vegetal (borracha, 
castanha-do-pará (Berthol!etia excelsa), madeira e outros recursos) e 
mineral (informal-garimpeira e industrial). Os sistemas seringalistas 

estavam e estáo concentrados na parte ocidental-meridional da Amazonia 

(Acre, Vale do Javari, regiáo dos rios Juru(í e Purus), rendo urna presenc;a 
menos acentuada na regiao do Rio Tapajós. A extras:ao castanheira 

concentrava-se por muito tempo na regiáo do Araguaia-Tocantins 
(Sudeste do Pará), enguanto a garin1pagem manifesta concentrac;óes 
regionais no Amapá, Norte do Paní e Roraima, Sudeste do Pará e Norte 
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do Maranháo e na regiao dos rios Tapajós e Madeira e em Rondónia. 
Q uanto as frentes madeireiras, há muitas atividades registradas nas partes 
meridionais da Amazonia, por causa da maior concentra<;áo do mogno, 

mas também no Vale do J avari e na regiáo dos rios J uruá e Purus. As 

frentes extrativistas geralmente oferecem mais condis:óes para integrar a 

fors:a de trabalho indígena do que outras frentes, por poder aproveitar 

os conhecimentos indígenas locais para localizar e extrair os recursos 

cobis:ados. Muitas vezes, foram observados os impactos seguintes para as 
economías in~ígenas: · 

· + reduc;ao das áreas economicamente exploráveis por invasao nao
indígena ou expulsao dos índios, as duas geralmente violentas; 

+ intervenc;óes predatórias na fauna (pela cac;a profissional ou para 

alimenté\r cerro contingente de trabalhadores) e na flora (pela coleta 
profissional, extrac;ao de madeira, etc.); 

+ degrada<;óes ambientais (por garimpos e outras formas de minerac;ao); 

+ demanda quantitativa baixa por trabalhadores em diversos ramos 

(extrac;ao . vegetal, por exemplo), deixando os índios em situa~óes . 
inseguras; 

+ alta instabilidade dos mercados, que vivem muito de "ciclos" ou 

"surtos" de demandas e pres:os, os quais geralmente oscilam muito em 
curto prazo; 

+ alta distribuic;ao espacial para. a maioria das atividades (menos a 

minera~áo), provocando a organizac;ao do trabalho em grupos 
pequenos, móveis e dispersos, independente das formas· tradicionais 
de trabalho cooperativo; 

+ individualizac;ao dos processos de trabalho; 

+ dedicas:ao parcial, ou até total, do tempo necessário ao auto-sustento 
para produzir excedentes, abalando, desse modo, a subsistencia; 

+ integra~ao de indivíduos e grupos em sistemas de dependencia 
abrangente (os sistemas de aviltamento ou o regime do barracáo), 
quando comerciantes nao-indígenas (chamados patróes ou regatóes) 
c?ntrolam e monopolizam o escoamento _da produc;ao indígena para 
os mercados e o acesso dos índios aos bens desses mercados, estabe

lecendo círculos viciosos de endividamento interminável; 
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+ e, como última conseqüencia, perda da autonomia económica. 

Os impactos das diversas frentes extrativistas · sobre as 
populac;óes indígenas foram observados em muitas regióes, 
disponibilizando um bom número de trabalhos: 

( 1) A extras:áo seringueira é urna das mais bem documentadas 
atividades extrativistas com rela<;ao aos povos indígenas. Os 
trabalhos contemporaneos concentram-se nas regióes ocidentais da 
Amazonia, como o Acre e a regiao dos rios J uruá e Purus (Aquino 
1977, 1982; Aquino & Iglesias 1994; Fernandez Erquicia 1991; 
Piccoli 1993), o que reflete, em parte, a concentra<;ao regional do 
seringali~mo. Entre os problemas relacionados ao seringalismo, 
atualmente os principais para as sociedades indígenas integradas nele . 
sao (a) livrar-se do sistema de aviltamento e do papel geral de 
intermediários comerciais, (b) conseguir pre<;os estáveis e nao baixos 
demais para a borracha e (c) proteger os seringais contra invasóes 
destruidoras, em particular das frentes agr9pecuárias (e menos de 
seringueiros nao-_indígenas). 

(2) O extrativismo castanheiro indígena está mais bem documentado 
para o Sudeste do Pará, em particular para a regiáo de Marabá e os 
~arkateje (Associa<;áo Indígena Parkateje Amjip Tar Kaxuwa & 
FUNAI 1996, Laraia & Da Matta 1967, Ricardo 1985). Há outros 
trabalhos sobre os Kambeba (Pereira 1996) e Kayapó (Gamboa et 
alii 1996). Desde os primeiros tempos de contato, em meados dos 
anos 50, os Parkateje foram utilizados pelo SPI como máo-de-obra 
para a extra<;áo castanheira, ficando numa posi<;áo económica e 
social muito desvantajosa por causa dos intermediários que contro
laram a venda das safras. Nos anos 70, houve um projeto da FUNAI 
para comercializar a safra diretamente aos exportadores em Belém, 
mas esta experiencia só durou tres anos. Nos anos 70 e 80, urna 
1 
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parte dos castanhais dentro da Al Máe Maria foi destruída pelas 
obras no ambito do Projeto Ferro-Carajás e por invasores náo
indígenas, mas as indenizac;óes pagas pela Companhia Vale do Rio 
Doce (CVRD) contribuíram muito para monetarizar as relac;óes 
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económicas regionais dos Parkateje. Entre os problemas relacionados 
· ao extrativismo castanheiro, atualmente os principais para as 

sociedades indígenas integradas nele sao (a) livrar-se dos 
intermediários comerciais, (b) conseguir prec;os estáveis e nao baixos 
demais para a castanha e (c) proteger os castanhais contra invasóes 
destruidoras, em particular das frentes agropecuárias e industriais. 
No sudeste do Pará, por exemplo, urna tendencia atual é a 
destruic;áo dos castanhais fora das cerras indígenas, aumentando a 

pressáo sobre os limites deseas. 

(3) Há outros exemplos de extras:ao vegetal indígena, como a da 
piac;ava no Noroeste Amazónico (Meira 1993, 1994) e a de folhas 
do jaborandi (Pilocarpus jaborandt) entre os Guajajara (Andrade 
1994, Schroder 1992). O jaborandi era urna planta conhecida, mas 
nao utilizada pelos Guajajara. Suas folhas, no encanto, contero 
substancias que sao extraídas para produzir remédios oftálmicos. A 
empresa Vegetex, urna filial da Merck alemá, fez os Guajajara da Al 
Araribóia coletar as folhas do J aborandi, no período de, ao menos, 
1977 a 1993, comprando a safra por meio de atravessadores, que 
geralmente moravam fora da terra indígena. A regiáo de Ararib6ia é 
conhecida pela abundancia relativa da planta. A explorac;áo da forc;a 
de trabalho indígena por salários muito baixos continuou até a 
Vegetex ter conseguido iniciar a produc;áo agro-industrial do 
jaborandi em sua fazenda fora das terras indígenas, enquanto o 
"ciclo extrativista" acabou abruptamente para os índios, sem que eles 
tenham descoberto urna alternativa económica na mesma época. 
Outro escudo interessante é o de Kasburg (1999) sobre a integra<fáo 
de muitos grupos dos Warao, do delta do Orinoco, na Venezuela, 
numa verdadeira indústria de extrac;áo, transformac;áo e 
comercializac;áo do palmito do moriche (Mauritia flexuosa), causando 

a pauperizac;áo ampla dessa populac;áo. 

(4) A extrac;ao madeireira foi documentada para muita51 terras indígenas 
na Amazonia (ISA 1996a, Smith 199.3), cm. particular para o 
Sudeste do Pará, com as cerras dos Kayap6 (Fisher 1996, Giannini 
1996, Santilli 1996b, Trevisan 1996), mas também para o Vale do 
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" Javari (Cavucens 1996). Diferente das ou tras frentes excrativistas, há 
poucos índios ativos con10 trabalhadorcs bra<¡:ais. Eles, na verdade, 
llJO escao Sendo integrados Clll prOCCSSOS de Crabalho, 111aS receben1 
" . " 11 b propinas ou, ine 1or, su ornos ein dinhciro ou cspécies cobi<¡:adas, 
inas os beneficiários dcstas transacróes, na nlaioria dos casos, nao sao 
con1unidades, n1as sin1 indivíduos, con10 liderancras ou outras 
pessoas iníluentes. Os gastos con1 essas "propinas" sen1pre sao 
pequenos e1n con1parac;áo con1 o lucro das 1nadeirei ras. Assi1n, trata
se tnais de un1a inregra<;áo na econo111ia nlonetarizada e111 geral do 
que na própria econo1nia extrarivista. Alé1n da exrrac;áo nladeireira, 
que funciona con1 subornos, há ourra, clandestina, co1no, por 
exen1plo, na Al Aleo Turiac;u (MA), dos Urubu-Ka'apor, en1 1999 e 
2000. Entre os proble111as aruais relacionados con1 o exrrar1v1sn10 
1nadeireiro para as sociedades indígenas, h~í os seguinres: (a) a 
inseguranc;a dos liinires rerritoriais, (b) a expulsáo da c1<;a pelos 
trabalhos 1nadeireiros, (e) a redu<;ao da diversidade de espécies 
arbóreas, (d) in1pedin1enro do 111anejo íloresral indígena, (e) cria<;ao 
de desigualdade~ econ61nicas e, con1 isso, sociais dentro das 
con1unidades indígenas e entre elas, (f) cria<;áo indireta de conflitos 
sociais (entre os que ganha111 e os que nao ganham e entre os e1n 
favor das "propinas" e os contra) e (g) criac;áo de dependencias 
financeiras das n1adeireiras, con10 o dinheiro "fácil" dos subornos 
pern1ire a aquisi<;áo de bens, aos quais o acesso antes era mais 
resrriro. O caso 1nais conhecido de rensóes sociais provocadas dentro 
de un1a sociedade indígena calvez seja o dos Kayapó, onde, e111 1994, 
houve un1a verdadeira subleva<;áo de tuna fi1cc;ao política en1 v:irias 
comunidades contra alguns líderes corruptos, que tinhan1 
convidados as n1adeireiras a explorar o 1nogno a partir dos anos 80 
(Turner 1995a). 

(5) Entre as frentes mineradoras, a gari1npeira geraln1ente é considerada 
urna das 1nais nefastas para as popula<;óes indígenas. As frentes 
garimpeiras sao relarivarnenrc recentes, datando, e1n sua n1aioria, da 
segunda n1erade do século XX. O s relatos de diversas partes da 
Atnazónia sobre os in1pacros a1nbientais e sociais sao parecidos, as 
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diferenc;as sendo causadas pelas sirua<;óes locais: os garirnpos podem 
se encontrar dentro das cerras indígenas (con10 no caso dos 
Yanon1a1ni) ou fora, 1nas próxi1no delas, e os índio~ ou podem 
parcicipar da garin1pagen1 (con10 no caso dos Waiápi) ou nao, 
con1barendo-a, ou apenas rcceber urna parce dos lucros como 
"propina" (con10 no caso dos Kayapó-Gororire da Al Kayapó) . 
Entre os problen1as ligados ao exrrarivismo garimpeiro para as 
sociedades indígenas, há os seguinres: (a) a inseguran<;a dos limites 
territoriais, (b) a inseguran<;a física para os índios (conflitos 
freqüentcs entre garin1peiros e índios), (e) a poluic;áo dos cursos 
d \ígua e das zonas vegerais íluviais e, con1 isso, a redu<;áo ou 
exrin<;5o da fi1una aqu~írica , (d) a exp ulsáo e redu<;áo da ca<;a pelos 
trabalhos gari1npeiros e as c 1<_;adas dos garitnpeiros, (e) a formac;áo de 
relac;óes . clientelísticas entre gari1npciros e alguns grupos ou 
indivíduos indígenas, criando dependencias de bens diversos, (f) a 
criac;áo de desigualdades econ6n1icas e, com isso, sociais dentro das 
co1nu11idades indígenas e entre elas, por causa das relac;óes com os 
gari1npeiros, (g) criac;ao indirera de conílicos sociais (entre os que 
ganha1n e os que nao ganha1n e entre os em favor das "propinas" e 
os contra). Alén1 disso, as arividades garimpeiras nao-indígenas 
causa1n sérios problen1as epiden1iológicos e sociais (alcoolismo, 
prostitui<;áo, ere.). Esca enu1nerac;ao de problen1as nao significa que 
h~1 os n1esn1os e1n rodas as sirua~óes locais, 1nas apenas que se trata 
de problen1as n1uitas vezes observados. Os trabalhos sobre a 
gari1npagen1 en1 cerras indígenas sao nutnerosos, sendo os sobre os 
Kayapó (Abreu 1982, Fisher 1996, ISA l 996b), Munduruku 
(Burkhalter 1982), Waiápi (Gallois 1993) e Yanomami (Ramos et 
alii 1985, ISA l 996c) apenas alguns exemplos. Contrário a estas 
experiencias, alguns grupos indígenas garimpam por iniciativa 
própria, con10 entre os Maku (Cabalzar 1996) e Waiápi (Gallois 
1993, 1996). No caso dos Maku, nos anos 90, as atividades 
gari111peiras provocararn a inflac;ao dos prec;os regionais e o 
esvazian1enro das co111unidades, porque rnuitos índios, em particular 
os jovens sol teiros, forarn a procura da sorce nos garitnpos por um a 
tres anos. Os W aiápi, no encanto, fizera1n as primeiras experiencias 
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garimpeiras já nos anos 70. Desde os anos 90, cerca de um terc;o dos 
grupos familiares dedica-se, de modo intermitente, a faiscac;áo. o 
caso dos Waiápi é mais conhecido por causa do projeto de 
recuperac;ao e despoluic;ao de zonas degradadas pelos garimpos e de 
introduc;ao de técnicas pouco predatórias de faiscac;ao, no ámbito do 
PD/A. 

(6) As frentes de minera~áo industrial podem surgir em praticamente 
todas as partes da Amazonia, devido ao número elevado de 
requerimentos de minerac;ao em terras indígenas (Santilli 1996, 
Ricardo & Gonc;alves 1999). Como as frentes garimpeiras, elas sao 
relativamente recentes. Atualmente, há concentrac;óes dentro e 
próximo de terras indígenas no sudeste do Pará e norte do 
Amazonas. Os dois casos mais conhecidos sao o Projeto Ferro
Carajás (Schroder 1989, Treece 1987), afetando direta e 
indiretamente diversos grupos indígenas, e o da empresa 
Paranapanema e dos Waimiri-Atroari (Baines 1991 , 1992). Por 
causa da legislas:ao em vigor e a política indigenista atual, os impac
tos sobre as sociedades indígenas estao marcadas por conflitos menos 
violentos do que no caso das outras frentes, como as mineradoras, 
em sua maioria, criam programas ambientais e sociais especiais para 
atender aos grupos indígenas afetados pelas atividades mineradoras 
dentro e próximo das terras indígenas. Ist.o nao significa, no entanto, 
que os impactos sao mais tenues, pelo menos a médio e longo prazo, 
como mostra o caso dos Waimiri-Atroari, cuja organizas:ao 
económica, política e social foi transformada em grandes partes no 
decorrer de duas décadas. Os principais impactos para as economías 
indígenas sao: (a) intervenc;óes e degradac;óes ambientais em grande 
escala, porém pontuais, afetando cac;a, pesca e manejo florestal 
indígena, (b) pressao social de integrac;ao na economía ·monetarizada 
e (c) criac;ao de dependencias como as descritas para as frentes 
garimpeiras e madeireiras, com as mesmas consequencias políticas e 
sociais cita das. 
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Frentes agropecuárias 

As frentes agropecuárias (ou agropastoris) na Amazonia e em 
regióes adjacentes já datam do século XIX, como a frente pecuária nos 
cerrados maranhenses. Historicamente, os contaros com estas frentes 
foram fatais para a maioria das sociedades indígenas. Atualmente, as 
frentes se situam em toda a faixa meridional da Amazonia Lega_l, de oeste 
para leste, tendo concentrac;óes em Rondónia, Mato Grosso, Maranhao e 
Pará. Outra se encontra em Roraima. As mais recentes surgiram nos anos 

80 e 90, nas savanas do Centro-Oeste, que se tornaram mais atraentes 
para o cultivo da soja em grande escala. · 

U ma característica comum de todas as frentes agropecuárias com 
relac;áo as populac;óes indígenas é o desinteresse em integrar a forc;a de 
trabalho indígena, como esta pode ser suprimida facilmente pelo 
trabalho nao-indígena e nao se precisa dos conhecimentos locais 
indígenas para explorar determinados ecossistemas, porque a 
agropecuária implica na transformac;ao radical do meio ambiente local. É 
interessante observar que os próprios atores dessas frentes se interessam 
pouco por integrar os índios na produc;ao agropecuária, enquanto os 
missionários e o Governo Federal, através de seu órgao indigenista, se 
empenham muito nesse esforc;o de integrac;ao económica por dar 
estímulos a agropecuária. 

Frentes missionárias 

As frentes missionárias podem ser encontradas em praticamente 
todas as partes da Amazonia Legal. Em comparac;áo com épocas 
históricas anteriores, a situac;ao contemporánea está marcada por urna 
alta diversidade e heterogeneidade de ordens e sociedades missionárias 
atuantes nas mais diversas regióes, defendendo e propagando diversas 
ideologías religiosas e seculares e usando urna gama ampla de métodos. 
Do ponto de vista economico, os missionários tem seguido até agora 
duas estratégias apostas. Por um lado, economico, muitos missionários 
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tentam fazer dos índios pequenos agricultores segundo um padráo náo
indígena, mas visando para a maior independencia economica possível 
das missóes, sem, no entanto, reduzir a dependencia economica e social 
indígena dos missionários. Por outro lado, há os esfors:os missionários 
volcados claramente para integrar os índios na economía de mercado, 
porém como discípulos bem preparados. 

Os impactos relatados mais importantes para as economías 
indígenas sáo: (a) concentras:ao da populas:ao indígena em aldeias 
geralmente maiores do que os padróes normais indígenas, causando a 
diminuis:áo de diversas fontes de auto-sustento próximas das aldeias por 
maior pressáo humana sobre o meio ambiente imediato, (b) reduc;áo das 
estratégias economicas indígenas a poucas ops:óes ou apenas a agricultura, 
diminuindo, com isso, sua flexibilidade e expendo-as a maiores riscos, (c) 
crias:ao de dependencias da economía regional, sendo estas diretas ou 
indiretas, isto é, por intermedias:ao dos missionários e (d) mudanc;as nos 
valores economicos e sociais devido as indoutrinac;óes religiosas. 

Frentes governamentais 

O último .tipo de frente podia ser chamado de governamental, 
abrangendo as diversas as:óes governamentais que afetam direta e 
indiretamente as populas:óes indígenas. E1n 1nuitas publicas:óes, estas 
frentes nao sáo conceituadas como tais, atribuindo a política gover
namenral e, em particular, a política indigenista um papel separado no 
campo em consideras:áo, mas é justamente neste campo, o dos contatos 
interétnicos (de qualquer tipo) que desencadeiam a integra~áo de grupos 
indígenas na economia de mercado, que u conceito de frente 
governamental faz sentido, como seus representantes sáo atores 
importantes da trama social interétnica em todas as regióes da Amazonia. 

Faz sentido distinguir entre duas manifesta~óes das frentes 
governamentais: a político-administrativa, representada pelo órgao 
indigenista, e a desenvolvimenrista, representada pela política dos 
grandes projetos de desenvolvimento. 
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Quanto a frente governamental político-administrativa, nao é 
necessário apresentar aqui un1a análise da política indigenista e de seus 
deis órgaos no século XX, con10 ela j~í foi fe ita de forma exemplar por 
autores co1no Lima (1996) e Oliveira Filho (1988), 1nas é irnportan te 
destacar que a política indigenista do século XX sen1pre estava marcada 
por diversos pro jetos econo1nicos para os grupos indígenas 11 tutelados". 
Estes projetos ora eran1 de abrangencia nacional, por determinar um 
padráo de vida que devia ser alcans:ado, ora regionaltnente diferenciados, 
mas também dependian1 1nuito de conjunturas políticas indigenistas ou 
nao indigenistas, contribuindo a i111age1n de heterogeneidade e 
descontinuidade, produzida pela própria política indigenista. Por muito 
tempo e repetidamente, foi propagada a visáo de transformar as 
sociedades indígenas em grupos can1poneses, enquanto em outros 
momentos históricos e detenninadas situas:óes locais, a preferencia foi 
estimular a ·adaptas:ao dos padróes econo1nicos indígenas aos padróes 
regionais, sejam estes extrativistas, pecuarisras, agrícolas ou outras. O s 
impactos observados mais in1portantes para as economías indígenas 
geralmente sao muito parecidos com aqueles das ac;óes missionárias, sein, 
no encanto, estarem acompanhados por indoutrinas:óes religiosas. As 
as:óes indigenistas tambén1 visavan1, de un1a rnaneira bastante coerente, 
para dificultar o acesso dos índios a fontes n1onet~írias, o que, na verdade, 
tem sido uri1 empecilho n1tiito grande a sua integrac;áo total na economia 
de mercado. Urna das características n1ais n1arcantes foi, por muito 
tempo, a dependencia crescente do órgao definido corno "tutelar". Esta 
dependencia, que tem se manifestado sob diversas formas, co1nes:ou e ser 
corroída com o surgimento dos n1ovin1entos indígenas e a crise 
permanente da FUNAI. 

As frentes representadas pelos grandes projetos, como o Projeto 
Ferro-Carajás, Pólonoroeste Oll Calha Norte, sao relativamente recentes, 
datando da segunda n1etade do século XX e, en1 particular, dos anos 70 
para cá. Cabem nesta categoria ta1nbén1 projetos como Planafloro e 
Prodeagro, realizados com participac;ao internacional significante. Eles 
envolvem urna multiplicidade de ac;óes e acores, fazendo delas as frentes 
mais heterogeneas e cornplexas. Sua an<ilisc tambén1 foi feita de maneira 
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exemplar por outros autores, dispensando se debrus:ar sobre ela neste 
estudo. Os impactos sobre as economías indígenas sáo muito parecidos 
com aqueles das frentes mineradoras industriais, mas náo sáo os únicos, 
porque estas frentes causam urna mulriplicidade de impactos indiretos, 
como costumam envolver ou arrair atores sociais das outras frentes 
descritas. 

A análise separada dos impactos das frentes diferentes por 
motivos heurísticos nao devia levar ao mal-entendido de que as frentes 
sempre aparecem separadas urna da outra e que as sociedades indígenas 
em geral sáo afetadas por apenas urna dessas frentes. É o contrário: a 
grande maioria das sociedades indígenas teve e ainda tem contato com 
várias frentes, fazendo com que a situas:ao específica de cada sociedade 
e seu grau de integras:ao na economia de mercado precisem ser 
analisadas e compreendidas em sua particularidade. 

Para dar apenas um exemplo, os diversos contaros históricos dos 
Guajajara podiam ser representados, de urna maneira muito esquemática 

e abreviada, na forma seguinte: [século XVII: frente escravagista] ~ 

[séculas XVII a XVIII: frentes escravagista e missionária] ~ [séculas 

XVIII a XIX: frentes extrativista, agropecuária e governamenral] ~ 
[séculas XIX a XX: frentes extrativista, agropecuária, missionária e 
governamenral]. Esta seqüencia histórica e a multiplicidade de contatos 
interétnicos, no encanto, náo significam que os Guajajara estáo 
totalmente integrados na economía de mercado, rendo perdido suas 
características culturais distintivas. Sua história de mais de 380 anos de 
cantata foi marcada tanto por aproximas:óes aos brancas como por 
recusas totais, submissóes e revoleas e sua "integras:áo" devia ser vista 
como situacional e náo como um estado final ou o produto final de um 
processo. A integras:ao na economia de mercado manifesta-se de formas 
diferentes segundo épocas históricas, situas:óes locais e tramas sociais. 

Desse modo, muitos Guajajara já venderam sua fors:a de trabalho 
aos "brancas" e comercializaram diversos produtos floresrais e agrícolas, 
nos anos 50 e 60, mas arualmente os Guajajara de Cana Brava comer
cializam principalmente o arroz, senda abóbora, fava, feijáo, milho, mel e 
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alguma ca<ra produtos vendidos secundariamente, e há poucos índios que 
ganham um pouco dinheiro como diaristas em lavouras de brancas. Os 
produtos sáo comercializados diretamente, sem atravessadores ou a 
intermedias:áo da FUNAI. A produs:áo arrozeira foi muito estimulada 
pela FUNAI durante os anos 70 e 80, mas ela deixa os Guajajara entrar 
em concorrencia com produrores nao-indígenas por mercados locais e 
regionais bastante saturados com produtos como arroz, mandioca ou 
milho, produzindo oferta superior a demanda e, com isso, queda de 
pre<ros, reduzindo consideravelmente as rnargens de lucro dos produtores 
indígenas e desestimulando-os. 

Os índios podem ter urna gama ampla de motivos para 
modificar e transformar sua organizas:ao economica e adaptá-la a 
economia de mercado. Nao há apenas um motivo. É possível observar, 
por escudos . comparativos, que as primeiras mudan<ras económicas 
costumam acontecer relacionadas a mudan<ras de cultura materializada, 
como a introdus:ao de novas utensílios, que podem facilitar tecnicamente 
diversos aspectos da vida e possuir certo prestígio simbólico e social, 
podendo produzir dependencias deles. O exemplo mais conhecido e 
claro é a introdu<ráo de ferramentas que facilitam consideravelmente o 
trabalho agrícola, em compara<ráo com utensílios de pedra. 

Esse prestígio social e simbólico atribuído a bens materiais 
permite entender que geralmente há, do lado indígena, grupos sociais 
ou indivíduos que desempenham papéis destacados nos processos de 
mudans:a econornica: as lideran<ras políticas ou grupos política ou 
socialmente marginalizados dentro das comunidades. Estes grupos ou 
indivíduos geralmente tentam tirar vantagens das rela<róes económicas 
com os nao-indígenas para melhorar ou fortalecer seu status social, 
abrindo o caminho para desigualdades socia is mais acen ruadas. Em 
alguns casos, como entre os Parkateje da Al Máe Maria, u~a liderans:a 
política conseguiu controlar, pelo menos temporariamente, o acesso das 
comunidades a bens materiais e financeiros e suas rela<róes com os 
mercados locais e regionais. 
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A posÍfiÍO das socieclades iud!ge11as 11a eco110111ia ele rnercado 

A pos i~áo con1un1 das sociedades indígenas na econo1nia de 
1nercado é n1arginalizada, o que se dcixa explicar por v:irias causas, con10 

vin1os (dcnsidade populacional tnuiro baixa, tecnologias si1nples, 
produtividade baixa, atividades econo111ic:1s volradas para diversos fins 
nao con1crciais, racionalidades ccono111icas diferenciadas, etc.). As 
sociedades indígenas pouco integradas na cco1101nia de inercado 

cosru1nan1 ser vistas con10 as <le bcn1-csrar social e ccon6n1ico 1nais alto, 

como, por exe1nplo, as sociedades do Airo Xingu. Nos casos piares, a 

n1arginalizas:áo econ6n1ica ta1nbén1 provoca a 1na rgi nalizas:~o social, que 

pode se 1nanifes rar e1n alcoolis1110, prosriruic;:ío e ourros fen6n1enos, o 

que foi docun1entado, por exen1plo, para d iversos grupos Guajajara nos 
anos 70 e 80. 

Pode se perguntar, con1 boa razáo, se os índios só perden1 com a 
integras:ao na econon1ia de n1ercado, con10 a grande 1naioria da literatura 
indica e sugere. "Histórias de sucesso" , con10 as dos Parkateje e de 

algu1nas co1nunidades Kayapó, sao dubitativas, co1no esses sucessos se 

revelaran1 con10 insustent;Íveis a curto e 111éd io prazo. No caso dos Par
kateje, os n1clhoran1entos 1nateriais nas conll1nidades nos anos 80 foran1 

causados direta1nente pelas indenizac;ócs pagas pela CVRD por 
compensar os danos ecológicos e econ61nicos causados pela construs:ao 
da linha ferroviária Caraj~is-Sáo Luís através da Al Máe Maria. Gastos 
esses recursos n1onec~írios, os Parkateje voltara1n a depender de fontes ex

ternas para n1elhorar e estabilizar sua posis:ao no contexto da economía 
regional. 

No caso <los Kayapó d:i Al Kayapó, as concessóes d adas aos 
garimpeiros nos anos 80 e as 1nadcireiras nos anos 80 e 90 
desencadearatn a en trada de recursos financeiros e1n grande escala em 

algu1nas com~1nidades, perrnitindo a aquisis:áo de bens 1nateriais en1 di

m ensóes desconhecidas até enráo e dcixando os Kayapó conquistar un1 

d " " alto prestígio social no quadro regional. Os prec;os estes sucessos : no 
encanto, foran1 n1uito altos: concencrac;áo de recursos financetros, 
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au1nenco consider~íve l de desigualdades cconon1icas e sociais e graves 

degradacrócs an1bientais. Essc inodelo prcdató rio finalrnente acabou en1 
ser co n restado por f1cc;óes Kayapó n1arginalizadas por ele. 

Até agora, nao se conhece, pela literatura, nenhu1n exemplo de 
un1a sociedade indígena da A1nazonia que podía ser vista como 
verdadeira vencedora dura<loura no contexto da econo111ia de 1nercado. 

E se ela fossc be1n sucedida econo111ic:uncnte, isro nao i1nplica 

:niro111aricunente en1 sustenrabilidadc ecológica. É por estas razóes que se 

csr:í ~1 procura de novas cxpericnci:1s para populac;óes indígenas no 

tl1nbiro dos projeros PO/A e PDPl, para descobrir e experin1enrar novas 
fo rn1as susrent<Íveis de convivencia econ61nica entre sociedades indígenas 
e nao-indígenas nas florestas rropicais do Brasil. 
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4. Experiencias de projetos 
indígenas 

/\ . 
econom1cos com popula~óes 

Entre todos os projetos de desenvolvimento com popula<;óes 
indígenas, os económicos representam a maioria. Na análise comparativa 
de Roper at alii ( 1997), por exemplo, da amostra de 42 pro jetos, apenas 
12 (= 28,6o/o) nao tem enfoque económico. 

Para avaliar as experiencias com projetos económicos e depois 
deduzir conclusóes e recomenda<;óes, é útil conhecer primeiro o atual 
contexto jurídico-legal do Brasil, que estabelece os parametros gerais 
para tais projetos. O estudo de Santilli (1998) informa sobre ele. 

As atividades económicas indígenas nao destinadas a subsistencia, 
mas voltadas · para a comercializas:ao dependem d() cumprimento das 
exigencias e normas legais específicas, sobretudo das leis ambientais. O 
usufruto exclusivo dos índios sobre os recursos naturais de suas terras, 
estabelecido no art. 231, § 3 da Constitui<;áo Federal de 1988, nao 
impede que eles realizem parcerias com terceiros para a elabora<;áo de 
projetos económicos em suas terras ou que eles sejam assessorados por 
terceiros neste assunto, desde que nao transfiram a posse das terras nem 
alienem o uso ou a frui<;áo de seus recursos naturais. A legisla<;áo em 
vigor nao impede os índios a contratar trabalhadores ou técnicos 
especializados para o desenvolvimento de tais atividades. 

Para o usufruto exclusivo de suas terras e dos recursos natura1s 
neles existentes, os índios até se podem beneficiar de incentivos 
estabelecidos pela política agrária nacional, como, por exemplo, o crédito 
rural (Lei nº 8.171/91). 

Para os projetos de economia floresta!, é necessário saber o 
seguinte: Os recursos florestais existentes nas terras indígenas sao de 
usufruto exclusivo das comunidades indígenas que vivem nelas. Elas 
podem utilizá-los livremente para suas práticas e atividades tradicionais 
voltadas para a subsistencia ou o autoconsumo. Se a explora~áo floresta!, 
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no encanco, visa a con1ercializas;ao, ela est<i subn1etida as normas da 
legislac;ao florescal e a1nbiental e1n vigor. O procedin1ento que precisa ser 
observado pelas co1nunidades indígenas interessadas neste tipo de 

projetos ainda náo está legalinenre reguLunentado. As duas propostas 

atuais do Projeto de Lei do Escatuto das Sociedades Indígenas, que se 

encontra e1n tran1itac;áo, conten1 propostas nesce sentido. 

Pode surgir a situac;ao, con10 no caso dos Waiápi, que um grupo 
indígena ptetende explorar os n1inérios de sua terra por garimpagem 

própria. As ativi<lades de faiscac;ao, cata e garin1page1n sao permitidas 
pelo atual Estatuto do Índio (art. 44) e pela Constituic;áo Federal (art. 

231 , § 7), se elas sao desenvolvidas pelos próprios índios e se elas lhes 
assegura1n o direito de usufruto exclusivo sobre os recursos naturais do 

solo de suas terras. Contudo, ainda falta a regulamentac;áo legal das 
nonnas e dos procedin1entos, que precisan1 ser observados pelas 

con1unidades indígenas interessadas, e da forn1a con10 elas devem solici

tar ;i autorizac;ao pelo Poder Público. A garin1page111 por rerceiros em 

cerras indígenas, en1 contrapartida, é ilegal e nao pode ser autorizada pelo 
Poder Público. Port.anto, a irnplantac;ao de qualquer projeto que visa a 
garÍinpagem praticada ou controlada por terceiros é ilegal, ainda que seja 

realizada por técnicas pouco prejudiciais ao 1neio arnbiente. 

Depois destas observac;óes gerais, poden1os avaliar melhor as 

diversas experiencias co1n projetos indígenas. 

Para os objetivos deste estudo sao comparados e analisados 

diversos projetos documentados do Brasil e de outros países latino

americanos. Esta an1pliac;áo do horizonte ten1 a vantagem de ter a 
disponibilidade urna gama n1ais an1pla de experiencias, que, por um lado, 
compensa a falta de algun1as experiencias in1porrantes no contexto 
nacional e, por outro lado, a111plia o ta1nanho da a1nostra para a avaliacrao 

estatística. Os contextos jurídico-legais diferentes de outros países nao 
devian1 in1pedir reconhecer alguns proble111as gerais de projetos 
econon1icos con1 populac;óes indígenas, en1 particular aqueles 

relacionados a con1ercializac;ao de produtos indígenas. 
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A tabela seguinte apresenta 39 projetos realizados em diversas 

partes do Brasil (quanto a localizacrao, veja Mapa 3 em Anexo IV). A 
escolha apenas representa um percentual relativamente pequeno de todos 

os projetos já realizados com popula<;óes indígenas no Brasil. O número 
total ainda nao foi divulgado. O critério mais importante para a escolha 

foi a documenta<;áo disponível. 

Nº Povo(s) Tipo e objetivo Período 
lndígena(s) principal do Executor(es) ou Fonte(s) 

(+ Unidade Federal) pro jeto Década 

Aparai, Comercializas:áo de Associas:ao dos 
Kaxuyana, artesanato Povos Indígenas Litde 1998, 

01 Tiriyó, Wayana (subprojeto do PO/ A) do 1997-99 (caso 6) 

(PA e AP) T un1ucun1aque 
(APITU) 11 

1 

(Timbira:) Comercialiia~áo Associa~áo ,, 

Apinayé, de frutas Vycy-Cati da 
Canela, Gaviáo- (subprojeto do PO/A) Co1nunidades 1997-99 Litde 1998 

02 Pukobye, Krahó, Ti1nbira do ,, (caso 7) 
,,, 

Krikatí Maranháo e 
(MAe TO) Tocanrins 

. Desenvolvi1nento Su1nn1er lnsriruce Koop 1980; 
03 Deni 

. , . 
co1nun1rano of Linguistics 1965-77 Koo& 

(AM} 
. (SIL) Lingefelter 

• 1983 
(parcialmente:) Associas:ao 

04 Fulnió Comercializa~áo de Indígena Litde 1998 
(PE) caju e de artesanaro Co1nunirária 1996-99 (caso 11) 

(subprojeco do PO/ A) Fowa Pypny-so I" . 
~ . 

' 
05 Gaviáo- Coleta e FUNAI e 

Parkaceje comercializa~áo de U niversidade de 
1976-79 

, Ricardo 
(PA) cascanha-do-pará Sáo Paulo (USP) 1985 

' = 
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Extrativis1no Associac;áo Associac;áo 
(cascan ha-do-par;\ Indígena 

Anos 90 
Indígena 

06 Gaviáo-Parkateje e cupuac;u) para Parkatéje Amjip P11rkateje (sc:gunda (PA) coinercializac;áo e Tirr Knxuwrt, lllC: tadc:) Arnjip Tar 
pecrníria (de lcicc e FUNAI e Krzxuwa & 
de coree) para ELETRO- FUNAJ 
auco-consu1no e NORTE 1996 

K<lxinaw;Í Dcscn vol vi 11 1c11 ro Uniáo das Na- Aquino 

14 
(Al Kaxin:nv;l Jo comunidrio e c;ócs l ndígcn&ls/ Desde 1979, 
Rio Jonláo/ AC) cooperan va Acre (UNl-AC) e 1978 1981 , . .. 

comunidades 1982; cxcranv1sra 
(borracha) in-dígcnas Aquino & 

Iglesias 
1994 

con1ercializac;ao 
Guajajara Diversos pr<.>JCCOS Kaxinawá, Co1nissáo 

07 (Als Cana Brava e co1n con1poncntcs ELE'fRO- Anos Schroder 
Lagoa Comprida/ cconórnicos NORTE 80 e 90 1993 MA) 

Diversos . 
lnfonnac;óes prOJ eCOS . , . 
levantadas Guajajara co1nun1Canos con1 

Associac;óes co111 ponen ces 1995- c111 Cana 08 Co1nunidrias (Als Cana Brava e A • econo1111cos 2000 Brava e 
Lagoa Comprida (no llmbico do PAl'P/ Indígenas 

Lago a /MA) Projero Nordeste) Con1prida 
ern 2000 

Kulina, Pr6-fndio do 
15 Ja1ninaw;í e Manejo florcsral Acre 1996-99 Liccle 1998 

Machincri (subprojcw do l'D/ A) CCPllAC) (c:iso 1) 

(Als Alw Rio Purus, 
lgarapé do Caucho e 

Mamo:\darc/ AC) 

Kayabi e Ju runa 
Comercial iza~áo 

1 nsci tu to 
16 (Par(¡uc 1 mHgcna do Socio;unbicncal Atual Athayde 

de artcsanaro Xingu/ MT) (ISA) 1998 
pelo autor . Kayabi e Excrn<;áo e 

Guaraní Desenvolvi1nenro Centro de 17 Munduruku (Als con1crcializac;áo FUNAI Anos 80 FUNAI 
09 (SP) . , . 

~omun1cano Trabalho Anos 80 Valle 1983 Cay;1bi, Mun<luruku de borracha 1987 
Indigenista 

(CTI/SP) 

e 
Sai Cim.a/ PA) 

G uarani-Kaiowá Agricultura rUNAI Anos 80 FUNAI 
10 (AIAmambaí/MS) 1996 Kayap6 A-Ukrc Exporca<;áo de Co1n un id&ldc Desde Ricardo 

Guarani- FUNAI e Algc-
Kaiowá e Roc;as 1nccn Diakonaal Ahncida 

1 1 Guara ni- con1unirárias Burcau (Holanda) 
1977-79 

1979, 199 1 
Ñandeva 

18 
(Al K.1yapó/ PA) óleo de indígena 1990 (org.) 

cascanha-do-pad A' Ukrc 1996:418 
(A-Ukrc Trading 
Company) 

(Als T aquapcri e 
Piraiu!/ MS) 

Guarani-Ñandeva Criac;ao de Inscicuco Indige-
12 (Al Santa Rosa do . . 

nisca e de Estu- 1997-99 Litde 1998 an1n1<11s · 
Oco{/ PR) (e111 particular, de dos Sócio-A1n- (caso 9) 

pequena porte) bicnrais TERRA 
(subprojcro do PO/A) MATER . 

13 Kaingang Desenvol vin1cn to 
rUNAI 1975-76 

Hehn & 
(Al Apucarana/ PR) . , . 

Carnciro co1nunnano 

Kayapó- Gari111page111 FUNAI + Abreu . 
19 Corocirc (!'rojeto Cumaru) con1unidade 1983-84 1982, 

(Al K:lyapó/ PA) indígena Lea 1984 

Kayapó Mckra-
Co1ncrcializ;u;ao 

de Con1unidadc Desde Gamboa et 
20 gnoti e Me Ngra 

cascanha-do-pará indígena 1992 alii 1996 
Mrnri 

(Pyk:iny Tradi ng 
(Al Mckrag-noti) Company) 

. 1978 

' 
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~ ~ 

Ecotec 
1996; 

Mura Cornercializa<JáO 
(Als Capivara, Cuia, de frutas e 

21 Kayapó-Xikrín Manejo florestal e Instituto Desde Giannini 
do Catecé (PA) explora<Jáo de Socioa1nbiencal 1995 l 994a,1994 

castanha-do-pará (ISA) b,1996; 
(subprojeco do PO/A) ISA 1997; 

Ladeira 

26 Igaupenu, Josefa, recupera<Jáo dos Conselho 1996-99 Litde 1998 
Murminga, Natal, 

· baba1fuais Indígena Mura (caso 4) 
Paracuuba, Sáo 
Felix, T rincheira/ 

(subprojeto do PO/A) 

AM) 

1996, .. Sa:ceré-Mawé ProdulfáO e Co1nunidade 

1997; 
. Litde 1998 

(Al Andirá cornercializa~áo indígena e 1981-86 Lorenz 
27 Marau/AM) .. de guaran;í Cenero de 1992 

(caso 8); Trabalho 

Pavan . Indigenista (CTI) 
. 

1994; 
. Tembé Projeco an1biental Anos 90 Pará Pig-

Silva 1997 
Chiara 

22 Krahó (TO) Desenvolvimenco (1) (1) 1979; 

28 (Als Tembé, Ture- com componente FUNAI. e Pará (segunda meneos S.A. 
Mariquita e excrauv1sta Pign1enros S.A. metade) 1995 
Urumaceua de 
Tomé-A~u/ PA) . , . 

FUNAI 1974-80 Ladeira & comunaano 
(ro~as coletivas, etc.) (2) (2) Azanha 

Centro de Tra- Anos 80 1981; 

29 Terena Agricultura Oxfam e FUNAI Anos 80 Marcos 
Al T aunay/ Ipegue/ (em geral) 1980 

S) 

balho Melatti Terena Diversos 
. Indigenista (CTI) 1975 

Projeto eduéacivo . 
. .. 

' Makuxi, Wai que nao opera e1n Conselho 
23 Wai, Deni, cerras indígenas: Indigenisca 1997- Licde 1998 

(Als Agua Limpa, Ro1faS Cenero de relacórios 
30 Aldeinha, Buriti, comunitárias T rabalho de Gilberco 

Buritizinho, Cacho- Indigenista (CTl) Anos 80 Azanha e · 
eirinha, Limáo Ver-
de, Nioaque, Pilade ourros para 
Rebuá,Taun;iy/ o CTI 

Ticuna, Mura, apicultura e Missionário 2000 (caso 5) . 1 pegue/ MS) · 1981~86 
Saceré-Mawé comer-cial iza<Jáo (CIMI) 

1 

de frutas 31 Ticuna (AM) Desen vol vi111en to FUNAI 1975-76 Ollveira 
(subprojeto do PO/A) 

' 

. , . 
comun1tano Filho 

24 Nogueira 1987 
Munduruku Excracivismo FUNAI Anos 70 1974 
(Al Mundurucu) vegetal: borracha Oliveira Centro Ecun1e-

1 

1975 Preserva1fáO lllCO de Docu-
Comunida- 32 Ti cuna ambiental e rnenta~áo e In- Anos 90 Almeida & 

25 Munduruk1:1 Excrativismo Con1unidade Anos 90 de Indígena (Al Evare 1/ AM) desenvolvimenco forma1fáO (CEO!) Ramos 
(Al Mundurucu) vegetal: borracha indígena Munduruku agrícola e comunidade 1993 

1991 indígena .. ,, 
I • 

-

33 Ticuna (AM) Piscicultura Con1unidades Anos 90 Almeida & 
indígenas (1993-"?) Brasil 1996 
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(projero nao 
Tin1bira trnbalhou dircra- Centro de 

34 (MA) 111enre con1 cerras T rabalho 1996-99 Lirrlc 1998 
indígenas) Indigenista (CTI) k aso 10) 

Co1ncrcial iza'láo 
de frutas e coo-
pcranva 
(sulmroieco do PD/ A) 

Rccupern\á<> Cenero de CTI 1993, 
Waiapi ;unbicnral e Trabalho Desde 1997; 

.35 (Al Waiápi/ AP) gan1npagcm lndigcnisra (CTI) 1991 Gallois 
indígena 1990. 

1992. 
1993. 
1999; 

Yano111a1n i 
Cultivo de 

Comissáo 
36 (Al Yanom:uni/ Pn'>-Yanoma1ni Arual CCPY 

;\rvorcs fru tí foras RR eAM) (CCJ>Y) 1998 
. 

Instituto Socio-
Diversos: Produ~áo e ambiental (I SA) 

37 Al to Rio N cgro con1crcial iz.1<;áo e Fcdcra<;áo das 
(AM) de arccsanato Organ iza<;ócs Atual Cabalzar 

l ndígcnas do 1998 
Rio Negro 
(Foirn) 

Co1ncrcial iz:u;áo 
Diversos: de excedentes oca- Funda<;áo 

38 Parque Indígena sionais (farinha de Mata Virgc1n Anos 90 Funda<;ao 
do Xingu (MT) rnandioca, polvi- Mara 

lho, banana) e Virgc111 
oléos vcgcmis . 
n;ltlVOS 

Diversos: "P . rOJCtO de 
co1nunidadcs Apoio": diversos Schroder 

39 indígenas co111po-nenrcs FUNAl 1982-87 1989, 
aringidas pelo (entre ou-tros, 1993; 

Progratna cconOinicos) Treecc 
Grande Carajás 1987 

(PAc MA) 
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A tabela seguinte apresenta 21 projetos realizados cm diversas 
partes da América Latina (quanto a localiza~ao, veja Mapa 4 em Anexo 
V). Os critérios de escolha foram os mesmos como no caso dos projctos 
no Brasil. 

Povo(s) Tipo e objetivo Período 
Nº lndígena(s) Principal Executor(es) ou Fonte(s) 

(+ Unidadc Federal) do projeto Década 
Extrac;áo e co111er-

Ayoréodc de cial izac;áo de 111a-
Za poco deira; conscruc;áo de O rgan izac;áo 

(Provincia de Nuflo serraría; loja funcio- indígena 
de Chávcz, Santa nando em base de (APCOB. mais Anos Davis 1985; 

01 Cruz, Bolívia) cooperativa; agricul- tarde CIDOB) 80 ' Reed 1987 
tura; produc;áo fe- (1982-?) 

. . 
de nunma 

artesa naco 
Barí Empresa Indígena 

Comunidades Anos Gouveia 02 (Motilones) C0111 enfoque em 
indígenas 80 1988, 1989 (Sierra Pcrija, pccuária 

(1982-?) 
V cnczucla) 

Chinan teca Manejo florescal e 
Associa~áo Anos (Santiago desenvolvin1ento de 
indígena 80 03 Com:1ltepec, Sierra progra1nas florestais Bray 1991 ( 1983-?) J uárcz, Oaxaca, 

independcntes '• 
México) 

Chiquitano. Extra~o e comer- Comunidades 
(El Puquio, cializac;áo de ma- indígenas 1984-? Smith 1993 

04 Lomcrio, Bolívia) deira; . serrana; pe-
cuária em pastos 
naturais; hortali~as; 

apicultura; . carp1n-. 
comerciali-canas; 

' za~o de amendoim 
Reintrodu~o da 

Jal'qa 
te-celagem tradi- Associac;áo 

05 dona! . 
antropológica 1985-? Healy 1992 (Irupampa. Bolívia) e con1erc1a-

liza~áo de cecidos ASUR 

tradicionais 
¡, 
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06 
" 

,, 

07 

08 

09 

10 

11 

1 

12 

13 

14 

Kuna 
(Panamá) 

Kuna Yala 
(Panamá) 

Mam 
(Chiapas, México) 

Mapuche 
(Neuquén, 
Argentina) 

Maya 
(Quintana Roo, 

México) 

11 

Mazahuas 
(México, México) 

' 

Na.huatl 
(Ameyalcepec, 

Guerrero, México) 

Otevaleños 
(Equador) 

Pum e (Y aruro) 
(Apure, Venezuela) 

Quechua 
15 (Ilha Taquile, Lago 

Titicaca, Bolívia) 
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Produ~o e comer
cializa~o de arce
sanato; estabeleci
.mento . de coope

rativa para produ-
~o e comerciali
zac;áo de molas 
(vestidos femininos 
tradicionais) 

Cooperativa 
indígenas 

Desde 
1968 

1 

Stephen . 
1991 

Turismo ecológico 
Comunidades 

indígenas 
1983-? Chapin 1990 

Produc;áo de café 
organico 

Comunidades 
indígenas 

anos Bray 1 991 

,, 

Lojas cooperativas 

' 

Manejo floresta! 

Desenvolvimen to e 

Associac;áo 
indígena 

Comunidades 
indígenas . 

80 

1975-? 

,,, 

1984-? 

' 

Comunidades , 
moderniza'ráo da Anos 

indígenas 
ola-ria e de outro 70 ,, 

. arce-sanato; 
, agricultura ' 

Produ~áo e 
comercializa~áo de 

artesanato 

Comunidades 
indígenas 

Anos 
70 e 
80 

Desenvolvimento e 

comercializa~áo de 
tecidos e .arc.esanato 

Comunidades desde 
in.dígenas os anos 

Empresa Indígena 
com enfoque em 
pecuária 

T ecelagem ; turis-

Cooperativa 
indígena . 

mo; desenvolví- Comunidades 
mento de diversas indígenas 
atividades 

·60 

1978-86 

desde 
1968 

,, 

Breslin 1989 

Bray, 
Carreón, 
Merino, 

Santos 1993 

Papou.sek 

1981 

Stephen 

1991 

Stephen 
1991 

Gouveia 

1988, 1989 

Healy & 
Zorn 1983 

16 

17 

18 

' 
' 

19 

20 

,, 

. 

21 
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Federac;áo 
Jahnige 

Quichua Manejo floresta! 1988-? 1989; 
indígena (Equador) MacDonald 

1992 
Tojolobales Produc;ao de café Comunidades 

1992-? Murphy '· 
(Chiapas, México) A • 

indígenas organ1co 
1995 

. 

Cooperativa Comunidades Lázaro, 
madei-reira; e cooperauva Pariona, ' " 

Yanesha desenvolvimen-to indígenas 1986-? Si1neone 
(Peru) da transforn1ac;áo 1993 

de madeira 

Yekuana Unión Frechione 
1 

(Makiritare) Pecuária Makiritare del 1972-? 1981, 1985, 
(Alto Río Vemuari Alto Ventuari 1990 
Amazonas, Venezuela} 

(UMAV) 

Yekuai1a Empresa Indígena: Heinen, 
(Makiricare) cultivo de cash crops Cooperaciva Velásquez, 

e Sanema (café, caca u, indígena 1978-? Tomedes 
(Yanon1ami) fruteiras, palmeiras) 198i 

(Alto Río Erebato, , . 
Heinen e pecuana 

Bolívar, Venezuela) 1983/84 
Horticultura (legu-

Peasanc 
Zapo tecas mes e horcalic;as); 

Comunidades Solitlarity (regiao de Quiaconi, arboricultura (fru- 1983-
Oaxaca, México) ceiras); cria~áo de 

indígenas 
88 

Group of 
Quiatoni & , 

galinhas su1nos, e 
Martínez 

coelhos; apicultura; 
1992 

piscicultura 

' 
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Corno as duas a1nostras co1llc111 110 rotal 60 casos, h~i urna base 
suflci<.:n re para tuna avalia~ao quant ilativa dos obj<.:tivos dos pro jetos, dos 
<.:x<.:curo r<.:s <.:dos p<.:ríodos. Cuino se vl:, v:irios proj<.:tos riverarn/tcrn rn ais 
de un1 objetivo, i111plicando en1 diversas arividadc.:s, e n1ais de u1n 

<.:x<.:cutor <.: d u rara111 111ais de tuna c.léct<.b. 

Assunto/ Critério 
N{1111cro 

º/o 
de casos 

l. O bjetivos r atividadcs dos projecos 

Manejo florcstal 5 8,3 
Agricultura 8 13,3 

volrada para o au10-sustcnto 3 5,0 
prodw;iio de cale 2 3,3 

l lorticulrura (hortali<i·as e lq .. ~u1111:s) 2 3,3 
Arboricultura/ ;\rvon.'.s fr11tílcr;ts 3 5,0 
Apicuhura 2 3.3 
Piscicultura 2 3,3 
Pectdria 8 13.3 

e111 geral (niio especificada) 5 • 8,3 
volt a da pa r;1 o a u t o-sustcn to 3 5.0 
dl'. corre 1 1,7 
lcircira 1 l, 7 

Cria\:ao de animais Ü>l'.qll<.'l\OS c 111l-dios) 2 3,3 
Carpinraria 1 l , 7 
Ola ria 1 1,7 

Scrraria 2 3.3 
· 1 ·ecdagcm 4 6,6 

Carirnpagcm 2 3.3 
Turisnto 3 5,0 

Coopcrarivas 8 13,3 
PnHc<;ao e rc<.:upcra<;ao ambicnul 4 6,6 

Dcscnvol vimcn to con1uni t:irio 6 1 o.o 
Comercial iz~1s:áo 54 90,0 

proclutos agrícolas e arboriculturais 13 21,7 
an1e1Hloim 1 1.7 
arroz 1 1.7 
banana 1 1,7 
caca u 1 1,7 
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c1lc 3 5.0 
Cll pu;11,;11 1 1'7 
guaran;\ 1 1.7 
horta l i~·as e lcg1111H:s 2 j,3 

111a11dioca (produtos: fari11li:1 ~· pol vi llio) 2 3.3 
produtos pcodrios 2 j,j 

carne hovi 11a 1 1'7 
lcitc 1 1,7 

pc1xcs 2 3.3 
111d 2 :~,3 

produtos de cxcra<;iio Vl·gctal 12 20,0 
haha<,;11 1 1,7 
borracha/ l:ircx 4 6,6 
castanha-do-¡>ad 4 6,6 
6lco de castanha-do-pad 1 1,7 
6leos vegcrais n;nivos (divl·rs~1s) 1 1 ,7 
frutos de palmciras (diversos) 1 l, 7 

frutas (11ao especi ficadas) 5 8,j 

111adeira 3 5.0 
o uro 2 3. ~~ 

artesana to 9 15.0 
t<.·cidos 4 6,6 

11. l·'.x~.:nllon:s 

Govcrno Federal (arravés da FUN/\I) 12 20,0 

E1nprcsas cstarais 2 3.3 

Empresas paniculares 1 1.7 

Organizac;ócs cdesi:ísricas e 111iss io1drias 3 5,0 

Un i versidadcs 1 1,7 

Organizac;ócs náo govcrnamcntais (l)NC 's) 16 26,7 

Associac;ócs e organiz:1<;ócs i11dígc11as 12 20,0 
' 

Co1nunidades in<lígcnas 24 40,0 

11 1. Períodos 

década de 60 4 6,6 

década de 70 17 28,3 

década de 80 30 50,0 

década de 90 20 33.3 
arual ' . 7 1 l , 7 
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Estes números permitem as observa~óes seguintes: 

(1) quanto aos objetivos e as atividades: 
• predominam claramente as atividades de comercializac;ao, senda 

que poucos projetos estao voltados para o auto~sustento das 

comunidades; 
• entre os pr.odutos a serem comercializados, a~ posic;ó~s de destaq~e 

estáo ocupadas por produtos agrícolas, arboncultura1s, de extrac;ao 

vegetal e artesanais; 
• a gama de produtos a serem comercializados é ampla, de ~ad.o ,q~e 

nao é possível identificar nenhum produto oferta~? maJo.ntana
mente, nem no Brasil nem nos outros países da Amenca Lanna; 

• a gama de produtos, no entanto, nao é ampla na maioria · dos 
projetos isolados, muitas vezes tendo opc;óes em favor de 

monoculturas ou atividades exclusivas; 
• a grande diversidade geral dos produtos a serem comercializados 

dificulta análises comparativas por tipo de produto; 
• entre as atividades secundárias, predominam a agricultura, a 

pecuária e o trabalho em cooperativas; 
• apenas urna minoria de 14,90/o dos projetos tem pelo menos urna 

componente ambiental; 

(2)quanto aos executores: 
• a maioria dos projetos (60º/o) foi/é executada por associac;óes, 
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organizac;óes ou comunidades indígenas; 
• 38,4º/o dos projetos foi/é ·executada por entidades e organiz~c;ó~s 

c1v1s nao governamentais e apenas 20°/o por um orgao 
governamental (o total destes percentuais é 118,7% por causa de 

vários projetos terem mais de um executor); 
• no caso do Brasil, os percentuais considerados sao 41,0°/o (16 . 

casos) de executores indígenas, 46,l 0/o (18) de executores náo
indígenas nao governamentais e 30,8°/o (12) representados pel~ 
único executor governamental, a FUNAI, indicando que no Brasil 
o papel dos executores nao-indígenas foi mais importante no 
período considerado (anos 60 a atualidade); 
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• no Brasil, um papel importante foi/é desempenhado pelas ONG's 
indigenistas, em particular o CTI, senda, de urna visáo geral, 
relativamente recentes as experiencias de auto-gestao indígena; 

(3)quanto aos períodos em considerac;áo: 

• a maioria das experiencias situa-se nos anos 80 e 90, o que está de 
acordo com as tendencias gerais nas políticas de desenvolvimento 
no mundo inteiro, abrindo espac;os para projetos indígenas nos 
campos políticos nacional, binacional e internacional. 

A avalias:ao dos projetos neste estudo nao é feita segundo 
critérios gerais de sucesso ou fracasso, como (a) a documentac;áo 
consultada nao contém as informac;óes necessárias para isso en1 vários 
casos e (b) um projeto pode ser bem ou mal sucedido devido a fatores 
que nao tem nada a ver com economia. Assim, os critérios de avalias:ao 
comparativa neste estudo sao principalmente aspectos economicos. 
Quanto as ~xperiencias gerais com projetos indígenas na América Latina, 
como a questáo da participac;áo indígena, veja Roper et alii (1997) e 
Schroder (1999a). 

A avalias:ao qualitativa dos projetos comparados permite fazer as 
conclusóes seguintes (as referencias aos projetos sao feitas por urna 
combinac;ao de letra (B e AL) e número: por exemplo, B03 = projeto nº 
03 realizado no Brasil, ou ALI 2 = pro jeto nº 12 realizado em outro país 
da América Latina): 

(1) Diversas atividades foram bem sucedidas: agricultura (ALOl, AL20) , 
produc;ao e comercializac;áo de café (AL08, AL20), pecuária (AL02, 
AL19, AL20), produc;ao e comercializac;ao de ceramica (ALll), 
manejo floresta! (Bl5, AL03, AL16, AL18), extrac;áo e 
comercializac;áo de madeira (ALO 1, ALl O), extrac;ao de castanha-do
pará (B05, Bl8, B20) , trabalho em cooperativas (Bl4, AL02, AL09, 
AL19), produc;áo e venda de artesanato (BOl, Bl6, AL12, AL13, 
AL15), produc;áo e comercializac;áo de tecidos (AL13, AL15) e 
turismo (ALI 5). Desse modo, nao se pode dizer que há 
determinadas atividades ou determinados produtos que garantem 
o sucesso de projetos economicos com popula~óes indígenas. 
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l )cclara<;f>cs genéricas, con10 "projcto co 111 índios s{~ pode ser c~n1 
. . . · ¡ . ·t . )" 11 :¡0 tl: n1 f u1H.la n1enra<;ao. artesa nato (cxtrauv1sn10, agncu lllla , e c. , • 

1 ). . ... . . t1· vidadcs f(.>ran1 rnal sucedidas ou sofrera1n v<.:rda<l<.:iros 
IVt:I S.lS a . . _ . .. fe (AJ 17) 

fracassos: produ<;:io <.: conH.:rc 1aliza<;~l<~ dt: c.1 . 4) , 
· { e (1102) 1><.:cu·uT1 (B07 B22, ALl , co n1<.: rc ial1za~·:io <. <.: ll"Utas ' · · . • .. .. 

- 1 l l . 'll (t»26·) ,. gt1·.1r·111 ·\ (B27) e runs1no (AL7). Ot:ssc cx tra<;ao <. <..: );t ),l<; > -.. • • • • • • 

111odo, nao C possÍvel dctcrrninar que a~tvtdades Oll pr~d,ut~S 
·1 . <l··· lllll'l rnancira gcral as d1ficuldaclcs ou ate ~10 contra >ucn1 "" ~ · - . · dí. . · 

fracaSSO de ¡>rojetos econornicos COlll popuhl\~CS lll gen~1s, IC 
11 

' l · í o se 1)0<. e algu111as dt:dara<;Ó(:s ~cnérica~, co~no ,.. co_in _ -~>~ .'. · ~~ •_os, n; . 
E1z<.: r pro jeto pectdrio , ta111he1n nao t<.:111JllSttf1c.tt1v.l. 

No caso d<..: urna ininoria d<.: proj<.:tos, inelhorarncntos de renda 
f(>ran1 docurnt:nrados de urna rnancira geral (B05, AL04'. AL07~ 
Al.09, AL 12, AL 13), rnas c::n1 ourros c tsos eles csravarn rclac1 c~~ados 

'- · · l . '(JU<.: ·1 susc<.:ncab1lidade con1 problernas a111u1cnta1s, po n<. o cn1 xc . . - .. . . 
. I . . . (Al 1 O Al 15) e transforn1a<;ocs culru1.us <.:colé>g1ca <.os prOJCtos , . • , , 

náo d<.:scjadas (ALI 5) . 

" · () t:1r1'bén1 . alén1 de ter sucesso <.:co non11c , . ' Al11uns p r<>J<.:tos, · 1 · 
ri l l . . .; .,.u .. 1 o forta ec1n1ento cont rihuíran1 , segun( o a <. ocunH.:nr.t<;.tO, l · · . . _ 

social das coinunidades t: a conscrva<;ao c/ou rev1talaza<;ao de 
dctcnninadas rnanifesta<;óes culturais (BO 1, B 15 , Al.5, AL6, AL 12, 
AL1 3). 

" . e · d . ~ . le 0 emhowerment econom1co Ein apenas un1 caso, ro1 ocurncnt.1<. > r _ " . _ 
de inulhcrcs, dcixando con1 a i1nprcssao que qucsroes de gen~ro nao 
rt:n1 dcsenlpcnhado aré agora un1 papel irnportanre no tipo de 
projcros considerados. 

Enrn.: os projetos agrícolas, os rnais pr~l~l c1n;hicos fo rarn os de 
cun ho rnonocultural (arroz entrc os GuaJ aJara~ por c~crnplo) e ~s 

· t l conce1ro, ho1'c cn1 d1a annquado, e orienta<. os pe o . _
1 1 

) A 
dcscnvolvirncnro con1unit;irio (communzty uevetopment · . 

· ¡· - <l d' · · ·o<.lt1tos· cnfrcnrou un1a sérta co1nerc1a 1za<;ao e 1versos p1 · 
" · - · t' / · ·1r·1<.l··s osc·1lacócs de •>rec:os. Houve concorrcnc1a nao-tn(. 1gena e ou gr. .... · T t T 

· · ._ ·1 · J <l t ·e ·os se os l)rodutos rnais succssos cornerc1a1s e csrau1 1ua e <.e pt <; ·, · · r 

l-.'co110111ia i11cl~í!,<'J1<1: silua~'<lO {lflfa/ <' l""!i<'ffl.\' i11díge11us 11a ..l111u::ú11iu / .ego/ 

h>ra111 vendidos para n1 <.:rc1dos <.:x rcrnos t: cornprados por c1npresas 
ou distribuidoras que of(.:n.:ccra1n pr<.:<;os pré-esrab<.:k:cidos e 
n.:larivanH:ntc .seguros. H ;í plantas <.: fi·uras intcr<.:ssantcs, cuja 
produ<;áo e con1crcial iza<;áo podiarn ocupar nichos nos increados 
rcgionais brasilciros, 1nas con1 rcla<;áo ;\s quais as cxperiéncias 
in'd ígcnas ainda sáo poucas e ponruais, corno no caso do guaran;\. 
No Brasil , náo h;í ncnhurna cx p<.:ri l:ncia con1 a produ<;:io de caf~ 
orga nico , corno cn1 ourros países larino-a1ncricanos (AL08, ALI 7, 
AL20). 

(7) As n1<.:s 111as obscrva<;ó<.:s podcn1 s<.: r Í<.: i 1 as no caso da cxtrac,:ao vegetal 
c.: da co1nercializacrao de frutas colc1adas ou prod uzidas. 

(8) No caso dos projctos de cxrra<;áo v<.:gt: tal, os problc111as das 
dependencias clientelistas de intermediários comerciais (sistc1nas 
de aviltamento, etc.) ficaram mais evidentes e, no caso de alguns 
projetos (B03, 805, B 14, 827), estes problemas foram levados cm 
considera'iªº · sistematicamente. A existencia de tais sistemas 
significa que sucessos cin se livrar dos intcrmcdiários podem ser 
n1ais i1nportantes para as comunidades indígenas a rné<Jio e longo 
prazo do que sucessos rnonetários irncdiatos cla cornercializac,:ao, 
exigin<io, por isso, enfoques cspcciais no plancja1nento de projetos 
com atividades extrativistas. 

(9) No Brasil, as experiencias co1n a pecuária bovina cn1 tcrras 
indígenas na Atnazónia Legal gcralincn tc fora1n desesrin1uladoras, 
con10 elas se funda111cnraran1, na rnaioria dos casos, cn1 pressuposros 
<.:rroncos sobre as culturas indígenas e ncccssirararn de grandes 
rnudan<;as culrurais da organiza<;áo cconornica indígena. A pcctdria 
náo pode ser considerada corno urn n1cio sin1plcs para substituir as 
pror<:ínas an i1n ais cons<.:guid as pda ct<;a, corno f(1i a idéia 
fundan1cnral c:: n1 v;í rios projc:ros qu<.: visaran1 corn pcnsar a 
dirninui<;áo da cas:a <.: 1nclhorar o auto-sustento das conu1nidadcs. A 
ac<.:i ta<;ao da pccu ~íria bovina cxigi u, na rnaioria dos casos, rnudan<;as 
culturais fundan1c1uais, co1no, por cxc1nplo, protcgtr as lavouras por 
cercas con1 ararne f~1rpado para protege-las contra a invasáo do gado, 
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o que significa, além de custos adicionais, um rompimento com o 
p rincípio de o solo da lavoura nao ser propriedade individual, o que 
é sinalizado pelas cercas. Em outras situa<;:óes, os índios n unca aceita

ram as atividades pecuárias e preferiram continuar a ca<;:ar, 

parcialmente por motivos ideológicos que podem ter a ver com 
manifestacróes cul turais de masculinidade. Os Guajajara de Cana 
Brava, por exemplo, abandonaram finalmente a criacrao introduzida 

pela FUNAI e m ataram ou venderam o gado. Há, no entanto, entre 
eles experiencias recentes mais animadoras com a criacrao de cabras. 
Por causa dessas experiencias gerais, recomenda-se apostar em 

projetos pecuaristas apenas com muitas reservas que, além dos 
aspectos culturais, também dizem respeito aos impactos ambien

tais indesejáveis: tais projetos só deveriam ser realizados em zonas de 
campos nativos. 

(10) Para alguns projetos, foram documentados problemas com a 
armazenagem (Bül, B02), o transporte (Bül, B07, B08) e a 
comercializa~áo em geral dos produtos (B02, B07, B08). 

(11 ) O utros problemas gerais relatados dizem respeito as dificuldades 

gerais de se adaptar a economia de mercado (AL04) e a indiferen~a 
dos executores com rela~áo as unidades básicas de produ~áo (B03). 

(12) O s projetos de manejo florestal estavam baseados, mais do que 
muitos cutres, nos saberes locais indígenas com rela<;:ao ao meio 

ambiente, mas as experiencias mostraram que os próprios saberes 
locais nao foram suficientes para gerir as atividades dos projetos que 
exigiam planos de manejo e, com isso, assistencia técnica especial, 

que nem sempre foi fornecida adequadamente. 

( 13) As experiencias com pro jetos de turismo foram tanto positivas 
quanto negativas, mas foram feitas exclusivamente em outros países 

latino-americanos. Estas experiencias sao muito interessantes e 
importantes, como em todas as partes do Brasil tem surgido planos 

de ecoturismo, que as vezes provocam expectativas muito otimistas 
sem bases concretas. As experiencias com turismo em terras 
indígenas no Brasil sao raras e pontuais, ainda nao permitindo fazer 
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conclusóes gerais. Há um plano atual de ecoturismo em terras 
indígenas (Anónimo s/d). 

( 14) Nao foi possível verificar correlas:óes estatísticas significantes entre 
as experiencias anteriores dos grupos beneficiados coma economía 
de mercado e o sucesso ou fracasso economico de projetos de 

comercializas:ao: o número de projetos bem sucedidos economica
mente foi apenas um pouco maior no caso de grupos com 

experiéncias longas e abrangentes com a economía de mercado, em 

compara<;:ao com grupos que tiveram experiencias relativamente 
poucas. Isto leva a conclusáo de que o sucesso de tais projetos 
economicos é muita mais condicionado por outros fatores 
(mercados, planejamento, pesquisas anteriores, assistencia técnica, 
etc.) . 

(15) Vários projetos foram preparados o u acompanhados por medidas de 

forma~áo e instru<;:áo em administra<;:áo, contabilidade, 
planejamento ou uso de novas tecnologias (BOl, B02, Bl4, Bl5, 
ALOl, AL03, ALlO, AL16, AL17, AL18, AL19, AL20}. Em seis 

cas~s (= 54,5°/o) , estas medidas contribuíram para o sucesso dos 
pro Jetos. 

( 16) Cinco projetos foram preparados por pesquisas específicas (B 13, 
Bl6, B21, B35, B37). As mais abrangentes foram realizadas para o 

projeto do ISA com os Xikrin do Cateté. Como quatro dos projetos 
ainda nao foram terminados, nao é possível apresentar, a esta altura, 
conclusóes sobre o efeito dessas pesquisas. 

A comercializa~ao de produtos indígenas enfrenta, de urna 
maneira geral, urna série de problemas: 

( 1) É difícil definir, o que é um produto "indígena", salvo pelo critério 
da origem social do(s) produtor(es). lsto é urna questáo 
fundamental , como o atributo "indígena" representa um capital 
simbólico e até pode ter um valor de mercado, dependendo do con
texto social (pelas conota~óes dos consumidores, que podem ser 
positivas,. indiferentes ou negativas). Na verdade, a gama de 
produtos típicamente indígenas é bastante limitada, porque a 
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mai~ria dos pro~utos . comercializados por índios i:ambém é pro
duz1~a ~or nao-indígenas. O único tipo de mercadoria produzida 
por 1nd1os com -base em conhecimentos culturais específicos é 

0 
artesanato indígena. 

(2) O capital simbólico do "indígena" dos outros tipos de mercadoria 
só pode ser aproveitado se os produtos despertam conota<yóes 
pos1t1vas, como "produs:ao ecologicamente inofensiva" ou "dar 
apoio as comunidades indígenas por comprá-los". o aproveitamento 
desse capital simbólico depende essencialmente da apresentas:ao dos 
produtos por diversas formas de divulgas:ao e propaganda e das 
tecnologias enyolvidas. 

(3) Quase toda a produs:ao indígena destinada a comercializas:áo 
c~st~.m~ entrar em concorrencia comos mesmos produtos feitos por 
nao-~nd.1genas. A concorrencia é tanto quantitativa quanto 

- ~u~1tat1va. Por um lado, as quantidades produzidas por náo
~nd1genas c~stumam ser maiores, devido ao número de produtores e 
a_s tecn.olog~as usadas. Os mercados regionais fora das capitais 
estadua1s factlmente sao saturados e a oferta superior a demanda logo 
provoca a queda · dos pres:os. Esta foi a experiencia dos Guajajara e 
Xavante com a produs:áo de arroz. Por outro lado, os mesmos pro
~ut~s podem ser de qualidade inferior, se produzidos nas aldeias 
tndígen.a~ com tecnologias rudimentares, criando desvantagens 
comerc1a1s nos mercados regionais. Várias comunidades Guajajara, 
por exemplo, tentaram comercializar farinha de mandioca mas 
fracassaram por 'causa da qualidade superior da farinha produzida 
pelos "brancas", e esta experiencia é notavel, como as farinhas 
maranhenses, paraenses e piauienses geralmente sao consideradas as 
melhores do Brasil, sendo chamadas popularmente de "farinha do 
indio". Até o artesanato indígena pode enfrentar urna concorrencia 
séria pela produ<yáo artesanal nao-indígena, em particular no 
Nordeste. 

(4) Produtos indígenas em maior quantidade geralmente causam 
problemas sérios de armazenagem. lsto vale, em primeiro lugar, 
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para alimentos e outros produtos de extrac¡:ao vegetal, mas ~ambém 
para produtos menos perecíveis, como o artesanato, porque vendas 
em maior escala exigem estoques. No caso do artesanato, o 
problema é resolvido parcialmente pela rede das lajas Artíndia, e 
no projeto com artesanato Wayana-Aparai (BOl) o apoio veio por 
parte do Governo Estadual do Amapá, que financiou urna loja em 
Macapá, mas o verdadeiro desafio é achar soluc¡:óes fora das . 
estruturas governamenta1s comuns. 

(5) Um problema da mesma dime~sáo é o do transporte dos 
producos, como a grande maioria das comunidades indígenas está 
situada longe de centros urbanos, onde os produtos tem maior 
chance de ser vendidos. Determinados produtos só podem ser 
vendidos em maiores quantidades nas capitais estaduais, como o 
mel, por causa de as cidades pequenas e médias na Amazonia Legal 
só representarem mercados pequenos com consumidores de 
capacidade aquisitiva reduzida. Urna solus:ao podia ser a aquisic¡:ao 
de determinados meios de transporte (embarcac¡:óes ou caminhóes) 
por várias comunidades ou _suas associac¡:óes comunitárias, mas é 
necessário avisar que isto pode causar outros problemas: técnicos 
(uso e manutens:áo), organizativos (que comunidade ou grupo 
pod~ usá-los primeiro?) e políticos (tentas:ao de monopolizar o uso 
do meio de transporte). 

(6) Os produtos indígenas podem ·ser primários, o que fo'i a regra até 
agora, mas também podem ser, pelo menos teoricamente, 
produtos derivados ºll: transformados. É possível, por exemplo, 
comercializar determinadas frutas, mas também sua polpa. A oferta 
de produtos derivados ou transformados implica em vários· 
problemas elementares, que tema ver como lugar da produc¡:ao. A 
instalas:ao dentro das comunidades indígenas é muito problemática 
por questóes técnicas (manutens:áo), infraestrutur~s 
(fornecimento com matéria-prima e transpotte dos produtos fina1s) 
e sociais (que comunidade vai gozar da vantagem económica de ter 
a instalac¡:áo na própria aldeia?). Além disso, no caso de produs:áo 
de alimentos, haveria problemas muito sérios com a lnspetoria. de 
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Saúde, que controlada as condis;óes higienicas, geralmente 
precárias dentro das aldeias, ou pelo menos náo correspondendo as 
normas legais com relas:ao ao ambiente da produs:ao. Urna solus:áo 
seria instalar o lugar da produs:ao em território "neutro", com 
melhores condiyóes de abastecimento, escoamento e higiene, como 
num centro urbano regional, embora as experiencias com dais 
projetos deste tipo (B02 e B34/ frutas dos cerrados maranhenses e 
tocantinenses) nao tenham sido muit~ estimuladoras até agora. 

(7) Muitas comunidades indígenas tem poucas experiencias com 

troc:is. monetarizadas devido a política i:idigenista 
tradicionalmente protecionista de reduzir os contaros dos índios 
com o· dinheiro, dificultando a avalia<;áo de valores monetários. 

(8) Sempre é necessário buscar por nichos comerciais para produtos 
indígenas. Estes nichos podem ser representados por produtos . nao 
ou insufic_ientemente oferecidos em mercados regionais ou por. 
novos .mercados em outras regióes ou outros países. Algumas 
comunidades Kayapó, por exemplo, acharam os nichos na 
comercializas:ao da castanha-do-pará e de seu óleo para a Inglaterra, 
por ~rmar contratos entre empresas indígenas e empresas inglesas 
(proJeto~ Bl~ e B20/ A-Ukre Trading Company e Pykany Trading 
Company). As vezes, há pressupostos errados com relas:ao ao fato 
de o . pres:o por unidade ou peso de algum produto . ser 
relat!vamente alto, como, por exemplo, no caso do cupuas:u ou da 
g~aviola, duas frutas com pres:os altos por quilo. O pres:o alto nao 
d1z nada sobre as possibilidades de venda, como tais produtos sao 
pouco co_mprados por urna populas:ao com baixo poder aquisitivo. 
Alguns nichos também nao significam sucesso comercial imediato. 
Ne~tes casos, ~ma fase inicial de subsídios fornecidos por um 
proJeto pode ªJudar o estabelecimento de urna mercadoria em 
determinados mercados. O projeto com os Jal'qa (AL05) repre
senta um exemplo positivo de apoio subsidiário. 

(9) Os mercados externos apenas representam nichos lucrativos, 
enquanto é feíto uso amplo do capital simbólico do "indígena" 
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. , 

p~ra pr~dutos .. ,-~cologicamente in_suspeitos", feitos por "minorías 
oprimidas" ou "pobres''.. Nos paíse_s europe_us e norte-americanos, 
há redes amplas de empresas especializadas · na comercializas;ao de 
produtos "política e ecologicamente corretos", mas os mercados 
para estes produtos geralmente. tem crescimento lento, sao 
saturados facilmente e sáo dependentes das conjunturas eco
nomicas em seus países (em tempos de crises financeiras ou 
salaríais, muitqs -consumidores desses produtos voltam a comprar 

·~ . I 

produtos mais_ baratos, mas menos "corretos"; _veja Reicherzer 
1999) . . 

( 1 O) Recomenda-se, para qualquer projeto economico de 
comercializac;ao, antes realizat urna pesquisa de mercado para 
descobrir os nichos, os consumidores e os problemas técnicos 
envolvidos. Estas pesquisas náo precisam ser per se grandes e caras. ·· 
Apesar de encarecer o or<;amento tótal de um projeto, elas sao 
indispensáveis para melhorar as chances de seu sucesso. 

( 11) T ambém é recomendável realizar pesquisas anteriores para todos 
os projetos de manejo florestal, para ter as infotma<;óes suficientes 
para elaborar os planos exatos de manejo. 

(12) As experiencias com o gerenciamento indígena sao heterogeneas, 
mas sua qualidade depende em muitos casos da qualidade da . 
assistencia técnica prestada. Qualquer projeto economico de 
comercializac;ao devia incluir modalidades opcionais de formac;ao 
técnica para os atores indígenas envolvidos (cursos de contabili
dade, por exemplo). 

A prod~S'.ªº e comercializac;ao de artesanato muitas · vezes sao 
' 

cons.ideradas como as atividades idea,is para projetos económicos com 
popula<;óes indígenas. A série de problemas gerais com a comercializas:ao 
de produtos indígenas, no entanto, nos mostrou que isto é urna ilusáo. A 
produs:ao ~ comercializas:áo de artesana to só é mais van ta josa ou "compe
titiva" sob determinadas condi~óes (solus:óes dos problemas de 
armazenar, transportar e ofe~ecer a mercadoria e de descobrir o mercado 
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e os clientes). Há urna experiencia de 30 anos de comercializac;ao pela 
rede Artíndia, da FUNAI, que é pouco estimuladora: 

(1) O mercado para o artesanato indígena no Brasil é limitado e 
facilmente saturado. 

(2) O artesanato precisa de propaganda proflssional para ser mais 
divulgado (geralmente, a propaganda da Artíndia é tímida e pouco 
percebida). 

(3) As lajas precisam de um gerenciamento mais dinamice. 
(4) O artesanato indígena ainda nao conquistou os consumidores e/ou 

turistas brasileiros. 
(5) 

(6) 

' 

O artesanato indígena também nao conseguiu atrair muito o 
interesse dos turistas estrangeiros, embora se costume ouvir que "os 
estrangeiros se interessam mais pelo artesanato indígena do que os 
brasileiros". Para os· turistas, há problemas sérios de levar o 
artesanato na bagagem, tanto pelo eventual peso e tamanho quanto 
pelas restri~óes de importac;:áo em muitos países. 

,Além disso, h~ a concorrencia do artesanato popular, que domina 
os .centros turísticos na maioria das capitais, em particular no 
Nordeste, onde muitos turistas compram artesanato como 
lembran~a. Nesta regiao, o artesanato indígena teria que enfre~tar 
a concorrencia de produtos de escultura, olaria, tecelél;gem (renda) e 
vestuário de boa qualidade. 

É necessário fazer novas experiencia com vendas em lajas nan 
credenciadas a FUNAI, com progaganda mais eficiente (por folders, 
~atálogos e exposi~óes) ou m~smo 'com inova~óes no gerenciamento da 
Artíndia. Neste respeito, há duas iniciativas interessantes: a venda de 
artesanato pelas lojas Tok & Stok, organizada pelo ISA (ISA 1999), e o 
gerenciamento inovador e ágil da loja da Artinciia em Sao Paulo, que 
conseguiu aumentar consideravelmente o faturamento da laja por 
iniciativas propagandísticas muito eflcazes no Estado, como, por 
exemplo, por organizar pequenas exposic;:óes em shoppings ou outros 
lugares milito frequentados pela populac;:áo ou por participar nelas. 
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Outra ilusáo é achar que os problemas de comercializar produtos 
indí?enas podiam s:r resolvidos por fundar cooperativas indígenas, em 
particular cooperativas instaladas nas aldeias. Como no caso de 

~a~pon:ses ou t~aba.lha~ores rurais, muitas vezes pressupóe-se que os 
1nd1os tem urna 1nchnac;ao geral de trabalhar em formas cooperativas, 
sem levar em considerac;:áo que as unidades fundamentais de trabalho sao 
familiares e, com isso, estao baseadas no parentesco. Os problemas 
enfrenta~os ~ela~ cooperativas camponesas sao ainda maiores para as 
cooperativas 1nd1genas, como se trata de um modelo preconcebido 
imposto em sociedades com culturas muito diferentes e heterogeneas. A 
grande maioria das experiencias com cooperativas indígenas tem sido um 
fracasso total até agora, como nos mostram especialmente as experiencias 
venezuelanas com o programa de Empresas Indígenas, de 1973 a 1983, 
com um fracasso de 65 de 68 projetos (= 95,60/o; Arvelo-Jiménez & 
Perozo 1983; Reinen 1984; Heinen & Coppens 1981; Schulz 1994; veja 
também Schroder 1999b: 8-9). Poucas experiencias com cooperativas 
indí~enas na América Latina podem ser consideradas cómo positivas 
(proJetos AL02, AL09, AL19 ou Bl4; Dietz 1995). Por causa destas 
experiencias, nao se recomenda criar projetos indígenas de comercia
lizac;:áo baseados em cooperativas, salvo cooperativas em centros urbanos, 
mas com mu1tas reservas. 

~esse modo, com os diversos problemas relacionados a projetos 
econom1cos com populac;:óes indígenas, apresentados e discutidos neste 
capítulo, há, em princípio, quatro modelos básicos para implementar, 
organizar e gestar tais projetos: 

(1) 

(2) 

(3) 

Fortalecimento das atividades de subsistencia, com a finalidade 
principal de garantir a seguranc;:a alimentícia do grupo indígena. 
Estabelecimento de economías paralelas, por continuar a dar apoio 
a subsistencia e, ªº mesmo tempo, a orientac;:ao para o mercado, 
com comercializac;:ao direta, pelos grupos indígenas, ou indireta, 
por ONG's. 

T erceirizac;áo das atividades economicas comerciais por subcon
tratac;óes, mas com fiscalizac;:áo indígena. 
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(4) Controle total do processo económico por associas:óes ou organi
zas:óes indígenas. 

O PDPI pode oferecer boas condi<;óes para experimentar com as 
diversas abordagens propostas neste escudo. 

.5. Conclusóes e recomenda~óes 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

O estudo permite fazer as conclusóes seguintes: 

Questóes conceituais 

O conceito de economia indígena muitas vezes devia ser usado na 
forma plural, quando se fala das diversas formas de organizas:ao 

económica das sociedades indígenas. Economia indígena nao é 
nenhuma coisa homogenea. 
Ela pode ser definida segundo diversos critérios estrutura1s, 

organ1zat1vos e soc1a1s. 

A organizas:ao económica de um grupo indígena sempre está inter
relacionada com outras áreas de sua cultura. 

Diversas definis:óes de sustentabilidade implicam em avalias:óes 

diferentes da sustentabilidade de economías indígenas. 
Urna grande parte dos conhecimentos atuais sobre economía 

indígena foram produzidos por estudos de caráter ecológico, e nao 
" . econom1co. 

Formas tradicionais contemporáneas de economía indígena 

(1) Muitas manifestas:óes culturais que nao sao originalmente 

indígenas já fazem parte da "tradis:ao" de pavos indígenas. 
(2) Economías indígenas amazónicas nunca sao monótonas, mas 

sempre representam urna combinas:ao de diversas atividades, 

resultando em economías mistas. No caso de grupos com base 
económica em principalmente urna atividade trata-se de 

especializas:óes raras. 
(3) O manejo indígena de recursos naturais florestais e fluviais 

garantiu a muitos pavos indígenas um auto-sustento confortável, 
até em áreas oligotróficas. Sua compreensao no contexto das 
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· políticas de projetos, no entanto, nos coloca perante sérios 
· problemas metodológicos, como ele muitas vezes é abordado 

ideologicamente, sem o esfon;o necessário de conhecer seus 
detalhes locais e regionais. Por isso, bons estudos detalhados, tao 
, . . 
ute1s para proJetos que v~am a sustentabilidade ecológica e 

A • - ,,,.,; ' econom1ca, sao tao raros. 

(4) A racionalidade das economías indígenas nao pode ser 
compreendida em termos da- racionalidade económica das 
sociedades ocidenta~s. As economias indígenas nao só estao 
marcadas por finalidádes económicas, mas os fins superiores dessas 
economías também podem ser ecológicos, políticos ou soc1a1s, 
dependendo do caráter específico de cada sociedade. Por isso, 
recomenda-se falar no plural, em racionalidades das economias 
indígenas. 

(5) Nao é possível oferecer nenhuma equa~ao que permitiría calcular a 
· demanda territorial para urna economía indígena ficar viável,

porque esta é influenciada por diversos fatores. As necessidades 
· territoriais variam de um grupo para o outro. . 

Os impactos da integrafáo das fCOnomias indígenas na economía 
de mercado · 

(1) A grande . maioria das sociedades indígenas teve e ainda tem 
c?ntato com várias frentes económicas e sociais, fazendo com que a 
s1tua~ao . específica de cada sociedade e seu grau de integra~ao na 
econom1a de mercado precisem ser analisadas e compreendidas em 
sua particularidade. . 

(2) A integra~ao na economía de mercado manifesta-se de formas 
diferentes segundo épocas históricas, situa~óes locais e tramas 
soc~ais, mas sao as frentes extrativistas, . que geralmente oferecem 
ma1s condi~óes para integrar a for~a de trabalho indígena do que 
outras frentes. 
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(3) Os índios podem ter urna gama ampla de motivos para modificar e 
transformar sua organiza~ao económica e adaptá-la a economia de 
mercado. Nao há apenas um motivo. 

(4) Geralmente há, do lado indígena, grupos sociais ou indivíduos que 
desempenham papéis destacados nos processos de mudan~a 

A • 

econom1ca. 
(5) A posi~áo comum das soci~dades indígenas na economía de 

mercado é de marginalizada. 
(6) A literatura especi.alizada indica que os índios só perdem com a 

integra~ao na economía de mercado. "Histórias de sucesso" sao 
dubitativas, quando se aplica critérios de · sustentabilidade 
economica ou ecológica. 

(7) Até agora, nao se conhece, pela literatura, nenhum exemplo de 
urna sociedade indígena da Amazonia que podía ser vista como 
verdadeira vencedora duradoura no contexto da economía de 
mercado. 

Exp.eriencids com projetos economicos 

(1) Predominam claramente as experiencias com a comercializa~ao de 
produtos indígenas, senda que apenas urna minoría de projetos 
está voltada para o auto-sustento das comunidades. 

(2) Entre os produtos a serem comercializados, as posi~óes de destaque 
estao ocupadas por produtos agrícolas, arboriculturais, de extra~ao 
vegetal e artesanal. 

(3) A gama de produtos a serem comercializados é ampla, de modo 
que nao é possível identificar nenhum produto ofertado 
majoritariamente, o que dificulta análises comparativas por tipo de 
produto. 

(4) Nao é possível dizer que há determinadas atividades ou 
determinados produtos que garantem o sucesso de projetos 
económicos com popula~óes indígenas. 
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(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

( 11) 

(12) 

(13) 
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Entre os projetos agrícolas, os mais problemáticos foram os de 
cunho monocultural e os orientados pelo conceito de 
desenvolvimento comunitário (communíty. development). 

Há plantas e frutas interessantes, cuja produ<rao e comercializa<rao 
podiam ocupar nichos nos mercados regionais brasileiros, mas com 

rela<rao as quais as experiencias indígenas ainda sao poucas e . 
pontua1s. 
A existencia de sistemas de dependencias clientelistas de 
intermediários comerciais (sistemas de aviltamento, etc.) significa 
que sucessos em se livrar dos intermediários podem ser mais 
importantes para as comunidades indígenas a médio e longo prazo 
do que sucessos m.onetários imediatos de comercializa<ráo, 
exigindo, por isso, enfoques especiais no planejamento de projetos 
com atividades extrarivistas. 
No Brasil, as experiencias com a pecuária bovina em terras 
indígenas na Amazonia Legal geralmente foram desestimuladoras. 
N~o foi possível verificar correlayóes estatísticas significant~s entre 
as experiencias ·anteriores de grupos indígenas com a economía de 
mercado e o sucesso ou fracasso económico de projetos de 
comercializa~ao. Isto leva a conclusao de que o sucesso de tais 
projetos económicos é muito mais condicionado por outros fatores 
(mercados, planejamento, pesquisas anteriores, assistencia técnica, 
etc.). 
A comercializayáo de produtos indígenas enfrenta, de urna maneira 
geral, urna série de problemas. 
É difícil definir, o que é um produto "indígena". A gama de 
produtos tipicamente indígenas é bastante limitada, porque a 
maioria dos produtos comercializados por índios também é 
produzida por nao-indígenas. . 
O capital simbólico do "indígena" dos outros tipos de mercadoria . 
só pode ser aproveitado se os produtos despertam conora~óes 

positivas. . 
Quase toda .a produyaO indígena destinada a comercializayáO 
costuma entrar em concorrencia com os mesmos produtos feitos 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 
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por nao-indígenas. A concorrencia é tanto quantitativa quanto 
q uali ta ti va. 

Produtos indígenas em maior quantidade geralmente causam 
problemas sérios de armazenagem. 

Outro problema importante é o do transporte dos produtos, 
porque a grande maioria das comunidades indígenas está situada 
longe de centros urbanos, onde os produros tem maior chance de 
ser vendidos. 

Os produtos indígenas podem ser primários, mas também 
derivados ou transformados. A oferta de produtos derivados ou 
transformados implica em vários problemas elementares, que tem a 
ver com o lugar da produyao. A instala~ao dentro das comunidades 
indígenas é muito problemática por questóes técnicas, infra
estruturais e sociais. Além disso, no caso de produyao de alimentos, 
haveria problemas muito sérios com a Inspetoria de Saúde, que 
controlaría as condiyóes higienicas. 

Sempre é necessário buscar por nichos comerciais para produtos 
indígenas. Estes nichos podem ser representados por produtos nao 
ou insuficientemente oferecidos em mercados regionais ou por 
novas mercados em outras regióes ou outros países. 
Os mercados externos apenas representam nichos lucrativos, 
enquanto é feito uso amplo do capital simbólico do "indígena". 
As experiencias com o gerenciamento indígena sao heterogeneas, 
mas sua qualidade depende em muitos casos da qualidade da 
assistencia técnica prestada. 

A produyao e comercializayao de artesanato muitas vezes sao 
consideradas como as atividades ideais para projetos económicos 
com populayóes indígenas. A série de problemas gerais com a 
comercializayao de produtos indígenas, no entanto, mostrou que 
isto é urna ilusáo. 

Outra ilusao é achar que os problemas de comercializar produtos 
indígenas podiam ser resolvidos por fundar cooperativas indígenas, 
em particular cooperativas instaladas nas aldeias. 
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(22) Há, em princípio, quatro modelos básicos para implementar, 
organizar e gestar projetos econó~icos com populac;óes indígenas: 

(a) Fortalecimento das atividades de subsistencia, com a 
finalidade principal de garantir a seguranc;a alimentícia do 

grupo indígena. 
(b) Estabelecimento de economias paralelas, por continuar a 

dar apoio a subsistencia e, ªº mesmo tempo, a orientac;ao 

para o mercado. 
( c) T erceirizac;ao das atividades económicas comerciais por 

subcontratac;óes, mas com fiscalizac;áo indígena. 
(d) Controle total do processo económico por associac;óes ou 

organizac;óes indígenas. 

As recomendas:óes deduzidas para proJetos económicos com 

populac;óes indígenas sao: 

(1) Dar prioridade a atividades de subsistencia. 
(2) No caso de atividades agrícolas, promover a policultura. 
(3) Em caso de atividades que visam melhorar a situac;ao alimentícia 

por fontes nao agrícolas, há diversas opc;óes: (a) criar zonas de 
recuperac;ao da fauna dentro das terras indígenas, (b) promover a 
pesca ou (c) estimular a substituic;ao das bases protéicas por outras, 

implicando em mudanc;as culturais profundas. 
(4) No caso de apoio a comercializac;áo de produtos indígenas, 

promover sua diversificac;áo. 
(5) Recomenda-·se, para qualquer projeto económico de comer

cializac;ao, antes realizar urna pesquisa de mercado para descobrir os 
nichos, os consumidores e os problemas técnicos envolvidos. 

(6) Também é recomeridável realizar pesquisas anteriores para todos os 
projetos de manejo floresta!, para ter as informac;óes suficientes 

para elaborar os planos exatos de manejo. 
(7) Outros temas importantes para estudos preparatórios sao: (a) 

estratégias indígenas para reduzir riscos (risk minimizing stratagies), 
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(b) ªA e~onomia doméstica, (c) alocac;ao do tempo e calendários 
econom1cos. 

~m. muitos cas.os de projetos de comercializac;áo é necessário 
pltcar'. por meto de oficinas ou outros eventos, a racionalidade da 

econo?11~ .~d~ mercado, com seu princípio de oferta e demanda e 
seus n1ve1s diferentes. 

Qualq~er projeto económico de comercializac;ao devia incluir 
~o~altdades opcionais de formac;áo técnica para os 
1nd1genas envolvidos. atores 

No caso ~e projetos de comercializac;áo baseados em arboricultura 
~u ~xtrac;ao vegetal, fazer mais experiencias com a apicultura e a 
rruttcul tura. 

No ca~o de projetos vahados para a pesca e sua comercializac;ao 
aprove1tar melhor as técnicas indígenas e divulgá-las. , 

Recomenda-se ~postar em projetos pecuaristas apenas com muitas 
resei:'as que, alem. dos .ªs?ectos culturais, também dizem respeito 
aos .impactos amb1enta1s indesejáveis. Tais projetos só deviam ser 
realizados em zonas de campos nativos. 

·~~m? alguns nichos de mercado nao significam sucesso comercial 
imed1ato, :e~~menda-se em alguns casos fornecer subsídios para 

d
uma fa.se tn1c1al, para ajudar urna mercadoria se estabelecer em 

eterm1nados mercados. 

Nao se recomenda c.riar projeros indígenas de comercializac;:ao 
baseados em. cooperativas, salvo cooperativas em centros urbanos, 
mas com mu1tas reservas. 
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