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O objetivo principal do Projefo (.;ronde Carajás é criar 
condi90es para o desenvotvlJ:11ento pJanejado e 

Integrado da Amazónia Oriental, entre os rios 
Amazonas, Xingu e Parnaíba, abrangendo 

parcialmente os estados de Goiós, Maranhóo e Paró 
numo das principais provincias minerais do planeta. 

O projeto compreende urna órea de quase 900 mil km2 

(10°/o da órea total do país) com 8 milhOes de 
habitantes, além do mais rico ecossistema da Terra e 

necessita de urna resposta equilibrada a sua complexa 
problemática. Aqui , ao reunir 32 importantes 

representantes da comunidade científica brasileira, o ' 
CNPq defende um modelo de ecodesenvolvimento que 

concilie respeito a natureza e melhoria·de condl90es 
de vida no Brasil, em particular na Amazonia Oriental. 
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Capitulo 11 

A questao indígena 

Lux Boelitz Vida/* 

Introdu~io 

o debate que atualmente vem se desenvolvendo com relacao ao 
projeto Grande Carajás vai proporcionar, sem dúvida, a oport~ni
dade de discutir amplamente, antes que venha a ser tarde demaIS, a 
nivel nacional, as implicacOes profundas da implantacao, por pa~te do 
governo, de macroprojetos de desenvolvimento na Amazé>n1a. A 
inusitada grandiosidade do projeto nos seus vários desdobramentos, 
minero-metalúrgico, floresta! e agropecuário, ao longo de urna e·xten
sa faixa territorial, coloca a nacao diante de urna importante opcAo 
histórica. Nao será inútil repetir que qualquer projeto somente poderá 
trazer vantagens na medida em que a política que oriente o seu desen
volvimento seja prioritariamente dirigida em beneficio das populacOes 
que vivem nas áreas sob sua influencia e que, afinal, todo homem, em 
qualquer dessas dimensOes ou realidades sócio-culturais, deve ser ~sto 
como beneficiário das mudancas economicas e nlo como urna vit1ma. 

Como sabemos, nlo haverá um desenvolvimento harmonioso no 
Brasil sem que se de absoluta prioridade ao problema da terra que 
inclui a reforma agrária, a demarca~o e garantía das terras indígenas . 
e a preservacao do meio ambiente. . 

Esta questao se apresenta com maior intensidade na AmazOn1a 
legal, onde se concentramos grandes projetos estatais desta década 
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(estradas, hidrelétricas, projeto POLONOROESTE e projeto Grande 
Carajás), regiao coberta, em grande parte, pela floresta tropical e 
onde se concentram, além das populacOes regionais, 600Jo da popu
lacao indígena do país. Isto significa que nao pode haver um autentico 
projeto amazonico sem que a questao indígena seja considerada parte 
integrante desse projeto. 

Resumo da questio indigena no Brasil 

Existem boje no país 180 povos indígenas com lingua, modo de 
vida e patrimonio cultural próprios. Sao ao todo entre 200 e 220 mil 
individuos, remanescentes de urna populacao original de mais de 1 O 
milhOes de aborígines, eliminados no processo de coloniza~o. 

Pelo fato de terem. tiaScido em território nacional, sao conside
rados cidadaos brasileiros, .embora a sua origem histórica seja bem 
anterior a chegada dos europeus ao Novo Mundo. Os membros das 
nacOes indígenas, além de cidadaos brasileiros, slo detentores de um 
status social reconhecido em lei, que implica um conjunto de direitos 
específicos. 

Seria inverdade afirmar que a legislaclo brasileira se despreo
cupou da situacao dos indios. Desde a atua~o pioneira de José Boni
fácio, um elenco de leis e decretos buscou equacionar a questlo. Pelo 
decreto de 3 de jull~o de 1833, o governo imperial estabeleceu aos 
nativos a tutela orf anológica, ato que diz da urgencia da defesa dos 
direitos indígenas. Em 150 anos, a existencia de aproximadamente 30 
estatutos legais comprova que o Estado esteve cé>nscio de sua obri
gacao de assistir as nacOes indígenas (Política, Ind .... , 1984). 

Nao obstante essas intencOes, a prática indigenista nunca logrou 
a implementacao das disposicOes legais garantidoras dos interesses 
destas etnias. Por que? Neste século, e desde sempre, mesmo aqueles 
que efetivamente se envolveram na defesa da causa indígena acredi
tavam que, inexoravelm.ente, o indio acabaria se transformando num 
cristao-civilizado-brasileiro-comum, integrando-se ''lenta e 11armo
niosamente" a comunidade nacional. Ser indio representava apena8 
500 anos de atraso a serem resgatados com paciencia. 

''A idéia básica através da qual foram entendidos os povos indigenas era 
o seu desamparo perante a marcha inevitável da história e a inevitabi
lidade de seu desaparecimento como experiencia· coletiva viva. Essa 
idéia emerge já quando se forma o Estado nacional, e reaparece como 
Servi~o de Prote~ao aos Indios (fundado em 191 O) como parte de con-
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cep~Oes positivistas. O SPI conseguiu, porém, que o Estado se tornasse 
responsável pela prot~o do indio em seu próprio território através 
da garantia da posse, de caráter coletivo e inalienável, das terras que 
ocupam. Esta responsabilidade legal, no entanto, nao alterou a con
cep~ao do desamparo e conseqüente desaparecimento dos povos indi
genas. Tratava-se apenas de respeitar o estágio social da evolu~ao das 
sociedades indígenas, sustando a sua dizima~lo abrupta" (Paoli, 1983). 

Em 1983 a questilo indígena nQ Brasil chega a urna encruzilhada. 
Du~entos mil índios sobrevivem. Antes do Juruna, um punhado de 
exóticos selváticos ou de marginais desculturados; depois, urna mi
noria étnica conquistando um novo espa~o no cotidiano da vida na
cional. 

Voltemos um pouco atrás, 1960-1970, ·o milagre brasileiro, o 
Plano de lntegra~ao Nacional. As invasOes de terras indígenas, apesar 
dos dispositivos constitucionais (artigo 198 da Constitui~o Federal) e 
legais (Lei n? 6001/73, Estatuto do indio), se multiplicam de maneira 
tilo violenta que come~a a surgir urna preocupa~Ao a nível nacional e 
internacional. Acuados, muitos grupos arredios se entregam. 

Em 1968 é criada a FUNAI para substituir o antigo SPI, reduto 
de corrup~ilo declarada. Como órgAo do Ministério do Interior, 
porém, nAo há espa~o para a elabora~Ao de urna nova doutrina indi
genista. Muito pelo contrário, a palavra de ordem é acelerar o pro
cesso de~integra~Ao e emancipa~ao das comunidades indígenas -
militares passam a ocupar todos os cargos imp.ortantes da FUNAI e a 
política indigenista oficial é diretamente orientada pelo Conselho de 
Seguran~a Nacional. 

Pára os indios, em muitas regiOes, urna única alternativa: o con
fronto aberto. 

A lgreja, por sua vez, através do CIMI, promove as primeiras 
assembléias indígenas, a nivel regional e nacional. Nasce entré os 
indios a consciencia de urna história e destino comuns. 

Na década de 70, alguns grupos indígenas come~ a se orga
nizar: os gaviOes do Pará, coletores de castanha e submetidos ao regi
me do "barracilo", livram-se da tutela econ6mica da FUNAI que os 
explora e passam a comercializar a sua produ~o no mercado nacional 
e internacional. Os xavantes do Mato Grosso conseguem, após urna 
dura luta, a recupera~ao e demarca~ao de suas terras. Houve lutas e 
massacres na área do Xingu e dos caiapós do Pará e lideres assassina
dos entre os caingangués, guaranís e grupos do Nordeste. 

Em 1979 os índios procuram novos aliados, especialmente nos 
meios urbanos. Surgem as entidades de apoio a causa indígena, amplia-
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se um espa~o politico e jurídico indigenista, mesmo a nivel mais exten
so de direitos humanos. Fm 1980, ainda que nAo reconhecida oficial
mente, é criada a UniAo das Na~ Indígenas (UNI). É nesse clima 
que em 1982, um cacique xavante é eleito deputado federal pelo Rio de 
Janeiro, marcando a presen~-diferen~ indígena no Congresso Na
cional. 

Por iniciativa de Mário Juruna constituí-se a "ComissAo Parla
mentar Permanente do Indio", que deve fiscalizar qualquer projeto 
d~ lei referente a índios, submetido ao Congresso. Esse deputado 
a1nda apresentou um projeto de lei, aprovado pela Cintara Federal e . . ' 
que visa a urna reestrutura~ilo da Funda~Ao Nacional do Indio. 

Paradoxalmente, durante o ano de 1983, cm que a comunidade 
indígena obteve maior participa~ao direta na discussao e regulamen
ta~ao de seus direitos, o Poder Executivo foi o autor exclusivo de 
vários projetos de lei, decretos e regulamentos, que reduzem os direi
to~ patrimoniais indígenas anteriormente assegurados pela Consti
tw~o Federal e o Estatuto-do Indio. Entre eles os mais nocivos sem 
dúvida, silo os Decretos n<?' 88.118/83 e 88.985/83, que trat~ res
pectivamente do procedimento de demarca~ao das terras e explor~o 
de recursos minerais em áreas habitadas pelos indios. 

Tenas 

Apesar do compromisso assumido no artigo 65 da Lei n? 6001/ 
73 - demarcar todas as terras indígenas até dezembro de 1978 -ape
nas 140/o foram, de fato, demarcados. Pelo Decreto n? 88.118, pro
mulgado em 23.2.1983 pelo presidente da República, foi introduzido 
no procedimento da demarca~o de terras indígenas o parecer con
clusivo de um "grupo de trabalho" que é absolutamente impertinente 
e ilegal. PropOe que a proposta de demarca~o da FUNAI seja exami
nada por representantes do Ministério do Interior, do Ministério 
Extraordinário para Assuntos Fundiários e de outros órgt1os f ederais 
ou estaduais "julgados convenientes". PropOe ainda que na proposta 
da FUNAI sejam levados em conta a existencia de nAo-indios nas 
terras, a existencia de povoados, de benfeitorias e de projetos oficiais. 
Isto é a tentativa de legalizar a prática de J?revalecerem sobre os direi
tos dos índios, assegurados pela Constitui~ao e no Estatuto do Indio 
os mais diversos arranjos. ' 

Vale lembrar aquí que, entre os projetos favoráveis aos direitos 
dos indios, o mais importante é, sem dúvida, o projeto do deputado 
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Dante de Oliveira (projeto de lei n? 2.271 de 1983) que proíbe a exe
cucao de quaisquer obras públicas em áreas indígenas sem a aprovacao 
do Congresso Nacional. Trata-se de urna alteracao salutar do artigo 20 
do Estatuto do Índio que, como sabemos, é usado como urna brecha 
para intervencao em área indígena sem que se cumpra jamais a cláu
sula de nao existir solucao alternativa. Se aprovado, espera-se trazer 
para o debate nacional o que até hoje sempre foi decidido a portas fe
chadas: a invasao oficial das terras indígenas, cortadas por estradas, 
inundadas por hidrelétricas, abertas a mineracao (CEDI, 1983). 

Minera~io 

Por forca do Decreto n? 88.988/ 83, o governo federal abre defi-
. nitivamente todas as terras indígenas a mineracao mecanizada, que 

poderá ser concedida a empresas estatais e privadas. O Estatuto do 
índio, porém, é claro quando estabelece no seu artigo 2?, § 1?, que, 
para a exploracao de riquezas do subsolo de relevante interesse para a 
seguranca e o desenvolvimento nacional, a Uniao só poderá intervir 
em área indígena em caráter excepcional, senao houver solucao alter
nativa. 

Neste caso específico é importante ressaltar o posicionamento 
dos geólogos da CONAGE e da SBG. Estes divulgaram urna nota. ~n
junta aprovada pela Assembléia Geral do XIII Congresso Bras1leiro 
de Geología (Rio de Janeiro, 28.10 a 2.11.1984), sobre regulamen
tacao da exploracao de riquezas minerais em terras indígenas. Diz o 
documento. "Considerando nao ser essencial, para o conhecimento 
do potencial de riquezas minerais do pais, o desenvolvimento de tra
balhos técnicos nos dominios das comunidades, e que as riquezas 
minerais existentes nessas áreas nao constituem reservas consideráveis 
ou indispensáveis a atividade mineral do pais, é só o imediatismo da 
política de exploracao de ouro e cassiterita que explica o afa com que 
esse decreto coloca as áreas indígenas a disposicao das empresas de 
mineracao ... Julga que na.o deve admitir que esta atividade de mine
racao coloque em risco o bem-est~r destas populacOes ~ a garantía ~s 
condicOes essenciais de sua sobreviv@ncia, ao contráno, é necessáno 
que a atividade esteja em sintonía com o processo efetivo de auto
determinacao des tes povos''. E o documento finaliza com a proposta 
de transformar as terras indígenas em Reservas Nacionais Minerais 
(CEDI, 1984). 
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As áreas indigenas e o projeto Grande Carajás 

Desde a época do pau-brasil, até as hidroelétricas de hoje, os 
índios da Amazonia -f oram atr-avessados por diferentes formas de 
sujeicao e vários ciclos económicos. Mesmo assim, em 1900, 460Jo do 
total da populacao indígena viviam isolados, nas áreas de ref úgio de 
um país-continente ainda nao "desbravado". Hoje, apenas alguns 
grupos continuam sem contato. Isto nos dá urna idéia da rapidez do 
avanco da fronteira amazónica. A partir de 1960, a abertura de gran
des estradas foi o momento decisivo para vários grupos ainda sem 
contato. Os povos indígenas que até entao tinham conseguido manter 
o seu modo de vida tradicional eram ·de repente atingidos, e desta vez 
de modo irreversível, por obras governamentais gigante.seas e esque
mas económicos altamente complexos. Os desmatamentos ocorrem a 
urna velocidade alarmante. Os efeitos ecológicos devastadores atin
gem essencialmente os p~vosJndígenas que vivem dos recursos natu-
rais da floresta, caca, pesca, coleta e agricultura de coivara. · 

A grande tragédia da Amazonia contemporftnea é sem dúvida a 
destruicao ou a pouca valorizacao dada as culturas indígenas e ao seu 
conhecimento acumulado dest~ regia.o na sua imensa diversidade. 
Cada tribo tem o seu sistema de conhecimento ecológico e urna estra
tégia de sobrevivencia acumulada e aperfeicoada ao longo dos mile
nios. Todo este precioso acervo está ameacado de extincao (Posey, 
1983). 

Além dos grandes projetos estatais, todas as reservas indígenas 
estao sendo continuamente e cada vez mais invadidas, mesmo as que 
estao demarcadas. Associa-se a retirada de grandes quantidades de 
madeira a desmatamentos desnecessários, a poluicao dos rios, ªº 
assentamento caótico de colonos por parte do INCRA e do GET AT, 
ao avanco incontrolado de grarimpos, empresas de mineracao e 
fazendas agropecuárias. 

As conseqüencias sao a irreparável perda da fauna e flora 
amazónicas e o colapso d.as áreas de recursos que asseguram a sobrevi
vencia de muitas comunidades indígenas, inclusive daquelas áreas que 
permitem novas formas de produca.o, como por exemplo a coleta bem 
planejada da castanha-do-pará para fins lucrativos. 

Pouco se sabe ainda do conhecimento indígena e de sua maneira 
de usar os recursos naturais, mas a ciencia ocidental é boje bastante 
sofisticada para abordar este problema coma devid~ preocupacAo. O 
conhecimento indígena deve ser incorporado aos programas de desen
volvimento da Amazonia (Posey, 1983). Deve ficar claro também que 
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nAo há como desligar o problema dos impactos ecológicos de urna 
política mais geral a nível de Estado, dos órglos governamentais 
envolvidos no planejamento do desenvolvimento da AmazOnia e da 
política indigenista oficial a níveis nacional, local e regional. 

As áreas indígenas que est4o ou vir4o a ser atingidas pelo PGC 
aparecem nos Mapas 1(Pará)e2 (Maranh4o e Goiás). Nos respectivos 
Quadros 1 e 2, constam os dados sobre popula~Ao e situa~Ao atual das 
terras para cada reserva . 

... 

POVOS INDIGENAS 
SUDESTE DO PARA 

(MAPA 1) 

//ha de Maraj6 

e CidadH 

O Aldeias 
a Garimpos 

PARA 

o 

GOIÁS 

o 

Ouill>metros 
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POYOS INDIGENAS DO MARANHAO 
(MAPA2) 

3 - Araribóia 
5 - Governador 
6 - Cricati 
7- Geralda e Toco Preto 
8 - Lagoa Comprida 
9 - l lrucu/ J uruá 

10- Guajajara/Cana Brava 
11 - Morro Branco 
12- Rodeador 
13- Bacurizinho 
14 - Porquinhos 
15- Canela 

OCEANO ATLÁN TICO 

PIAUÍ 

o 

Atualmente a bibliografía antropológica sobre esses grupos é 
extensa, e os dados sobre a situa~ao de terras, saúde e sobrevivencia 
economica bem documentada, especialmente para os grupos locali
zados na área de impacto direto e indireto do projeto Ferro Carajás, 
que atinge aproximadamente 90 aldeias, 24 postas indígenas e urna 
popula~ao de 12 500 índios. 



N.º 
Pavo msps 

Anambé 1 

Arara 2 

3 

Assurini 4 

Assurini do 5 
Xingu 

Araueté 5 

Ju runa 6 
(2) 

OUADRO 1 (Cont.) 

Gavil o 7 

CaiapO 
( 1 ) 

8 

8 

8 

8 

8 

-
9 

9 

9 

10 

... 

' 

QUADRO 1 
POVOS INDÍGENAS DA ÁREA DO SUDESTE DO PARÁ 

Número sldeiss PopulBfBO Situsf io ds terrs: 
ou nomeAI (dsta/ fonte) Municipio portaria! decretos/propos tas 

1 61 Moju Sem provid&ncia 
(CIMI Norte 11:83) 

Do sul 51 Alta mira Reserva lndfgena Arara, interditada 
Carneiro,B,:83) Port. n.0 528/N, de 30.10.1978 

Do norte 21 Prainha e Por- Reserva lndlgena Arara Norte, interdi-
Carneiro,B, :83) to de Moz tada Dec. n.º 88 .018, de 4.1 .1983 

Al Trocaré 131 Tucuruf Demarca9lo homologada 
(Andrade,L. :83) Dec. n.° 87 .845, de 22 .11 .1982 

' 53 Sen. José Al Coatinemo/lpixuna (junto com 
(Müller:82) Porffrio Araueté), delimitada 

Proposta FUNAl/82 

1 136 Sen. José ldem acima 
(Trevisan:83) Porffrio 

1 44 Sen. José Al Paqui9amba, declarada de ocupa9lo 
(FUNA1 :83l Porfirio dosfndios Dec. n.° 88.498, de 29.3.1984 

Al Mle Maria 173 Marabé Reserva criada pelo Dec. estadual n.0 

(Ferraz:83l 4.503, de 28.12.1943, registrada em 
nome da comunidade no Registro de 
lmóveis de Marabé, em 1 968. Delimita-
da com recursos proprios em 1977. 

2 .300 (Tl 

Gorotire 593 S. Félix do Reserva lndfgena CalapO 
(Trevisan:83l Xlngu delimitada, Propostas FUNAl/1978 e 

1980 Parcialmente demarcada 

Cicretum 272 Al CaiapO .-
(Trevisan:83) 

Cubencraquen 198 ldem aclma 
(Trevisan:83) 

Aucre 163 ldem acima 
(Trevisan:83) 

Cocraimoro 165 ldem acima 
(Trevisan:83) 

Mecranoti 270 Alta mira Reserva lndfgena Bau-Mecranoti 
(Verswijver:81) delimitada Proposta FUNAl/81 

Pucanu/Can- 95 Alta mira Al Bau-Mecranoti, idem acima. 
doca (Verswijver:81 ) 

Baú 49 Alta mira ldem aclma 
(Trevisan:83) 

Al Capoto - Colider Declarada de ocupa9lo dos silvfcolas 
(por reivindica9Ao dos Txucarramles e 
dos Mecranotis), Dec. n.° 89.643, de 
10.5.1984 

Área (hs) 

235 600 

42232 

21 722 

1 500000 

89489 

52000 

2 738000 a 
3400000 

780000 

• 
I • 

186000 

-
~ g 
z 
> 



QUADRO 1 (Cont.J 

N.º Número aldeias Popula980 
Povo mapa ou nome Al .(da ta/ fon te) Municípío 

11 Xicrim Cateté 272 Marabé 
(Vidal:83) 

12 Xicrim Bacajé 197 Sen. José 
(Fuertes:83) Porfirio 

13 CararaO lriri 26 Alta mira 
(Trevisan:83) 

14 Arredios (Ca- 7 Prainha, Por-
rareo, puro, to de Moz, 
pituirarO e S. Félix do 
Mgra marari) Xingu e Alta-

mira 

Paracanl 297 (T) 
15 Marudjevara 61 ltupiranga e 

(MagalhAes:83) Jacundé 

1 5 ParacanA 135 ldem acima 
(Magalhles:83) 

16 Arredios 101 (aprox.) S. Félix do 
(Magalhles:83) Xingu 

Surul 17 Soror6 10 1 S. J . do Ara-
Ferraz:83) guaia 

280 (T) 
Tembé 18 4 265 Ourém e 
(3) Desaldeados CIMI Norte 11 :83) Vizeu 

25 
(CIMI Norte 11:83) 

Xipéia/ 19 1 52 Alta mira 
curuaia (FUNAl:82) 

(1 ) 346 (TxucarramAe) na área Parque lndlgena do Xingú. 
(2) Ver também na área Parque lndlgena do Xingú. 
(3) Ver também na área Maranhso. 

' I 

Si tua9ao da terra: 
portaria/decre tos/propostas 

Delimitada Dec. n~ 76 .999, de 1976, 
e demarcada equivocadamente em 
1978, combase no memorial descritivo 
FUNAI de 2.3.1977. 

Demarcada 
Convénio FUNAl/RADAM 7 6 

Reserva lndfgena CararaO delimitada 
Dec. n.º 68.914, de 13.7.1971 

. 
Sem providéncia 

Reserva lndfgena Paracaná, Proposta 
FUNAl/1978. Parcialmente demarcada 
em 1975 (189681 ha) 
ldem acima 

Sem providéncia 

Demarca~o homologada 
Dec. n.0 88.648 , de 30.8 .1983 

Reserva lndfgena Tembé, delimitada 
Dec. est. n.0 307, de 21 .3.194 5 

Sem providéncia 

' 

Área (ha) 

408 300 

192125 

224000 

319000 

26257 

203000 

-z o -g 
z 
> 
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QUADRO 2 ' POVOS INDfGENAS DO MARANHAO 

N.º Número aldeias Popula~io Situa~io da terra: 
Povo m11pa ou nomeAI fdata/fonte) Municipio portaria/decretos/propos tas Ares (ha) 

Guajajara 6 776 (T) 
2 Al Caru 102 Bom Jardim DemarcayAo homologada Dec. n ~ 172 677 

(Gomes:82) 87 .843, de 22.12 .1982 
3 Al Pindaré 337 Bom Jardim DemarcayAo homologada Dec. n.0 15002 

(Coelho:83) 87 .846, de 22.11.1982 

4 Al AraribOia 2 329 Grajaú Demarcada Dec. n.0 (7). Proposta de 413 586 
(Coelho:83) acréscimo, FUNAI, processo n.0 

1.110/84 
9 Al Urucu/Juruá 191 Grajaú Demarcada Dec. n.0 (7) 12 667 

(Gomes: 82) 
8 Al Lagos 7 Barra do Sem providéncia 13200 

Comprida Corda 

10 Al Guajajara/ 2 505 Barra do Demarcada, Dec. n~ (7) 131 868 
Cana Brava (Gomes:82) Corda 

13 Al Bacurizinho 1 232 Grajaú Demarcayao homologada, Dec. n.º 82432 
(Coelho:83) 88.600, de 9.8.1983 

1 1 Al Morro 80 Grajaú Demarcayao homologada, Dec. n~ 45 
Branca (Gomes:82) 88.61 O, de 9.8.1983 

Urubu-caapor 1 Al Turiayu 494 Ca ruta pera/ DemarcayAo homologada Dec. n.0 530524 
(Gomes:82) candido 88.002 , de 29.12 .1982 

Mendas/Tu-
riayu/Mo~Ao 

Guajé 1 1 30 ldem acima Na Al Turiayu, idem acima (ver urubu-
(Gomes:82) caaoor) -

OUADRO 2 fCont.J 

' 

r--:;;2~~1~~-=-1~~-..,~~-=6~0~~--.l~B~o-m~J-a-rd=im~~,~N-a-A~l-C~a-r_u_(_v_e_r ~G-u_a_ja-ja_r_a_) ~--~~~~~~~~~~ 

1 (Gomes:82) 
Arredios 150 St.• Luzia e Sem providéncia 

(Gomes:82) lmperatriz 
(MA) Goia-
tins (GO) 

Tembé 1 1 130 ldem acirna Na Al Turiayu (ver urubu-caapor) 
Pucobié 

Gaviao (1) 5 Al Governador 306 Amarante Demarcayao homologada Dec. n.0 41 543 
Pucobié (CIMl:83) 88.001, de 28.12.1982 

Cricati 6 Al Cricati 325 Montes Altos Sem provid~ncia 13600 (?) 
(CIMl:83) I 

Cricati/ 12 Al Rodeador ? Barra do . Area dominial indlgena, demarcacao 2 319 
Gavia o Corda homologada Dec. n~ 88.813, de 

4.1.1983 

Timbira 7 Al Geralda/ 21 Grajaú Sem providéncia 18830 
Pucobié Toco Preto (CIMl:83) . 
Canela 14 Al Porquinhos 274 Barra do Demarcacao homologada Dec. n.0 79 520 
Apeniecra (Coelho:83) Corda 88.599, de 9.8 .1983 

Canela 1 5 Al Canela 718 Barra do Demarcacao homologada Dec. n~ 125212 
Rancoca- (Coelho: 8 3 l Corda 87 .960, de 21.12.1982 
me era 

Ares Goiás 

Apinajé 26 2 508 (T) Toca.ntinó- Delimitada Port. n.0 884/E, de nov. 102 000 
(FUNA1:83) polis 1980 . 

..... z 
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As situa~Oes e as características próprias de cada grupo variam 
muito, e deverilo ser avalladas caso por caso. O problema é como 
preservar o que ainda é pouco atingido pelos diversos projetos de 
desenvolvimento na regiilo, como recuperar o que foi parcialmente 
destruído (e orientar as novas formas de adapta~o), e como solucio
nar de maneira adequada os problemas que enf rentam certos grupos 
cujo território foi em grande parte reduzido, desmatado e invadido, 
sem por isso os índios terem perdido a sua identidade étnica dife-
renciada. 

Os grupos do Pará 

Ao que tu<;lo indica, nos próximos anos, todos os grupos do 
Xingu (assurini do Coatinemo, araueté, reserva e parque indigena do 
Xingu) serilo atingidos pela constru~o das hidrelétricas projetadas ao 
longo desse rio (Aspelin e Santos, 1981). Tratando-se de urna área de 
alta densidade indígena, é imprescindível urna ampla informa~ e 
discussilo a nível nacional sobre a necessidade, a localiza~o e o 
tamanho de cada usina e das possíveis alternativas para que os danos 
causados as áreas indígenas e ao meio ambiente sejam minimizados. 
As devidas providencias para o ef etivo a poi o as comunidades indí
genas deverilo ser tomadas desde o início do planejamento dos pro
jetos, para que nao se repitamos erros cometidos quando da constru
~ao da hidrelétrica de Tucuruí ou do primitivo programa do projeto 
Carajás, que, nem sequer, menciona va a existencia de povos indígenas 
que habitam há séculos a regi4o. 

Todas as áreas acima mencionadas, com excessAo do PIX, nilo 
esUlo demarcadas. Por enquanto, do ponto de vista ecológico, a mais 
amea~ada é a reserva caiapó, cujas terras sempre foram cobi~adas. A 
frente pecuária que vinha do Araguaia parou nos limites do territó
rio, urna precária linha divisó ria que o trágico exemplo da f azenda 
Espadilha (quando 21 pessoas foram mortas pelos indios) reavivou 
(CEDI, 1983). A reserva transformou-se, com o passar do tempo, 
num vácuo cercado por frentes economicas. Os garimpos, porém, 
incrementaram a velocidade das investidas, o que afetou profunda
mente a vida dos indios. Ao norte da reserva, os garimpos da bacia do 
rio Branco, que se estendem por mais de 30 quilómetros, destruiram 
toda a bacia hidrográfica desse rio, deixando profundos buracos. A 
leste, o garimpo do Cumaru transformou o rio Ponte, que passa em 
frente a aldeia tocotire, em urna lama pastosa. A intensa lavagem de 
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cascalbo tornol:l '.as águas do rio Fresco permanentemente barrentas, 
impedindo a sua utiliza~ costumeira para o banho e para beber. 

. Recentemente, numerosas serrarlas se instalaram na regi4o, 
retirando grandes quantidades de madeira da reserva (CEDI, 1983). 
Outra área que precisará dos maiores cuidados é a reserva dos índios 
araras, recentemente contatados, e que vivem na área de influencia da 
rodovia Transamazonica. 

A seguir analisa-se a situa~Ao das comunidades peló projeto 
Ferro-Carajás, com enfase dada ao aspecto ecológico. 

Os surufs do posto indígena Soror6 (tupis) 

"A explora~ao dos castanhais situados na regi4o ao sul de Marabá 
come~ou por volta do jnicio da década de 40. Poi quando os entao 
aven.tureiros - boje grandes proprietários de terras e chef es políticos 
loca1s - come~am a se estabelecer e, disputando castanhais no terri
tório surui, passaram a empreender expedi~Oes de exterminio ao grupo. 
Coma ocupa~ao da regiAo, acelerada a partir do final da década de 60, 
por urna popula~ao de pequenos lavradores expulsos de diversas outras 
áreas do país, o contato dos suruis com estes regionais foi-se intensifi
cando. A sua subsist~ncia passou a depender quase que exclusivamente 
das trocase pequenos negócios que com eles realizavam, como as plan
ta~Oes de mandioca e a f abrica~ao de f arinha. 
~té entao, o acesso a esta área dava-se por trilhas, na mata e pelos 
1garapés, na época das chuvas. Em 1972, com a eclosao de um movi
mento guerrilheiro na regiao, o Exécito exigiu a abertura de estradas 
'operacionais', partindo da Transamazonica em dire~a.o ao rio Araguaia. 
Urna dessas estradas, a OP-2, cortou entao o território surui. 
As tensOes entre os suruís e os 'brancos' tendiam a aumentar durante a 
ép~ca da. safr~ da castanha-do-pará, quando os grandes proprietários 
v1z1nhos mvad1am as 'colocacOes' dos indios. 
Por interesses político-económicos locais, a reserva dos indios suruis foi 
demarca~a incorretamente. Os indios reivindicam nova demarc~ao, 
com a remcorpora~ao das áreas tradicionais que ficaram fora de sua 
pequena reserva de 26000 hectares. A caca, como fonte primordial de 
proteinas, só é encontrada exatamente na porcao de terras que lhes foi 
substraída. A coleta de castanha, por sua• vez, abundante nesta mesma 
por~ao de área (uns 40000 hectares, aproximadamente), constituí-se na 
principal atividade económica dos suruís atualmente, para fins de 
comercializa~ao e conseqüentemente aquisi~ao de bens industrializados 
considerados por eles necessários. ' 
A situacao dos suruís é paradigmática das pressOes que vem sofrendo 
nessa regia.o do sudeste paraense, as popula~Oes de pequenos produtore~ 
e de posseiros. É necessário considerar particularidades de ocupa~ao 
dessa área que levaram a 'pauperiza~ao' dos suruis que permanecem 
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num' território exiguo. A importancia da repara9ao das incorrei;óes 
havidas na demarca9ao prende-se exatamente a possibilidade de prQpri
ciar, de fato, condi90es dignas de existencia para essa sociedade tribal . 
As demais atividades serao, portanto, mera decorrencia de um progra
ma de desenvolvimento comunitário dos suruís, redimensionado por 
eles sempre que necessário. 
A inadequa9ao do Projeto de Apoio FUNAI/ CVRD ao modo de vida 
suruí , por sua vez, constituí-se no maior impacto para aquela sociedade, 
advindo com a implanta9ao do projeto Ferro Carajás. As atividades 
nessas áreas requerem o acompanhamento de profissionais competentes 
e conhecedores do grupo, o que aponta para a necessidade de se criarem 
alternativas próprias a 'integra9ílo' do grupo, permanentemente discuti
das com seus componentes, a partir de urna concep9Ao particular de 
'projeto', de modo de vida e de condi90es concretas de sua existencia." 
(Ferraz, 1982 e) 
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Os assurinis do Tocantins. Posto indígena do Trocará (tupis) 

" Sao 132 individuos, provenientes de dois grupos diferentes e pacifi
cados em 1953. V~vem as margens do Tocantins, a 24 quilómetros ao 
norte de Tucuruí. A estrada Tucurui-Cametá, continuai;ao da BR-153, 
corta a reserva em toda a sua largura, dividindo o território em duas 
partes, a apenas seis quilómetros do Tocantins. Os indios vivem numa 
área exígua e arenosa. A parte situada a oeste da estrada é um retangulo 
de matas, última floresta virgem de certa propor9ao na regiao, mas 
mesmo es~a parte já está totalmente cercada pelas fazendas de gado, o 
que permite prever urna rápida depauperiza9ao dos recursos nativos . 
Esta mata é cobi9ada por cacadores, coletores e gateiros que penetram 
na reserva pela estrada, que representa portanto um caminho aberto as 
freqüentes invasoes. Os assurinis até hoje nao foram indenizados pela 
construi;Ao d;;. ":""r. n~cametá, além disso nao há qualquer tipo de fiscali
za9ao junto a roáovia. 
O alimento que os assurinis apreciam e consideram que o que realmente 
sustenta o indivíduo é .a_ carne de ca9a. Atualmente os índios só ca'Yéllll 
com espingarda e durante a noite, pois dizem que durante odia já na.o é 
mais possível encontrar animais·. Os assurinis, entretanto, nao tem 
meios para comprar espingardas, muni9ao e pilhas, com isso tornam-se 
dependentes da FUNAI para realizar essa atividade de subsistencia 
básica . Constata-se, por outro lado, a depauperizacao da fauna. Em 
julho de 1984, os homens saíam diariamente para cai;ar e para a 'espera' 
e voltavam, na maioria das vezes, sem nenhum animal para casa, e 
aquele que ocasionalmente obtinha sucesso na ca9a tinha que dividir 
com tantas pessoas o animal que praticamente ninguém conseguia se 
alimentar. Essa é a situai;ao, que tende a se agravar com todas as 
mudancas ecológicas por que passa a regiao. 
Em certos períodos do ano a pesca só é compensadora nos rioS- mais 
distantes da aldeia. A solu9a.o ' tradicional' sao os acampamentos na 
floresta, quando a aldeia se dispersa em pequenos grupos espalhados 
por diversas regioes da reserva. Esta alternativa, porém, vem sendo difi
cultada pelo funcionário da FUNAI. Exigir que os indios permanecam 
na aldeia é obter o máximo de controle sobre a comunidade. Aos índios 
se dizque saindo da aldeia eles ficarao doentes. Outro motivo alegado é 
que as crian~as nao podem faltar as aulas! Existe ainda outra justifica
tiva para nao se afastarem da aldeia: a prepara~ao da ro9a de mandioca. 
Desde 1982, a FUNAI vem incentivando os índios a f azerem urna 
grande roca 'comunitária', contrariando o sistema tradicional onde 
cada família nuclear tem sua pequena r09a. O chef e do PI instalou urna 
lista de chamada para verificar quem está realmente trabalhando na 
roi;a . Tal situacao traz um problema sério, pois na.o há homens livres 
para ca~ar, e estes trabalham com fome . .Para contornar a situa9ao, o 
chefe do Posto fornece esporadicamente um ' ranchos' composto de 
arroz, macarra.o, sardinha em lata e algumas vezes acúcar e fubá. Esses 
produtos, entretanto, nao constituem urna alimentacao adequada. 
O principal produto da ro9a é a mandioca, com a qual os assurinis 
preparam a f arinha, elemento básico de sua dieta alimentar. O principal 
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objetivo da produc;ao em grandes quantidades é a comercializac;ao em 
Tucuruí, sendo que os índios deixam de comer farinha para vende-la. O 
esforc;o da produc;ao e do transporte da farinha é muito grande -
vendem a saca de 50 kg por 21 mil cruzeiros (em 1983). Como dinheiro 
da venda compram café, ac;úcar, óleo, cebola, bolacha, pao, querosene 
e ainda redes, discos e fogOes a presta~o . Ve-se que o dinheiro obtido 
com a venda da farinha nao é suficiente para garantir urna alimentac;ao 
adequada. Na verdade, trata-se de urna ilusao que na.o resolve os 
problemas dos assurinis . 

Recomenda~oes 

• Incentivar os ciclos de perambulac;ao pelo território em toda a sua 
extensao, pe_rmitindo urna ocupac;ao ef etiva da área de mata a oeste 
da rodovia Transcametá. 

• Incentivar e orientar os indios para que plantem produtos para sua 
própria subsistencia, de maneira que possam equilibrar a sua dieta 
alimentar. Estas hortas poderiam ser feitas por cada familia nuclear, 
já que exige bastantes cuidados, que difícilmente serao tomados 
numa horta comunitária. 

• Dever-se-ia agilizar a produc;Ao e transporte da f arinha para que a 
venda compense o trabalho despendido - o que já foi solicitado 
pelos indios. 

• Pode-se perceber que a questao da alimentac;ao é um problema sério 
entre os assurinis, que passam por períodos de fome . Se, por um lado, 
existem as dificuldades advindas do desequilíbrio ecológico, por 
outro, a orientac;ao que os indios vem recebendo por parte dos 
funcionários do órgao tutor nao é nada adequada. Neste caso seria 
necessária urna reformulac;ao geral das relac;Oes índios-brancos a nivel 
local e regional." (Andrade, 1984). 

Os paracands (tupis) 

"Os indios paracanas pertencentes a familia linguistica tupi, dividem-se 
hoje em tres aldeamentos distintos, os quais abrigam cinco grupos, 
contatados em tempos diferentes pela FUNAI, e que contam com urna 
populac;a.o estimada em 380 indios. O primeiro grupo contatado data de 
1970-1971, época da construc;ao da Transamazonica, quando ~ frentes 
de penetrac;a.o da FUNAI os encontraram junto as cabece1ras dos 
igarapés Andorinha, Lua, Lontra, tributários estes dos rios Bacuri e 
Pucurui. Atualmente, estes paracanas estao localizados as margens do 
igarapé Paranatim, após algumas transferencias realizadas entre 1981 e 
1983, em raza.o da formac;a.o do reservatório da usina hidrelétrica de 
Tucurui, que inundará parcialmente o seu território. A populac;a.o 
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destes paracanas é estimada hoje em 140 pessoas. O segundo grupo 
destes tupis foi contatado efetivamente pela FUNAI em 1976, as proxi
midades do río Anapu, e transferido em outubro daquele mesmo ano 
para as terras da, ~ntao, base avan~da de Pucurui, na Transamazonica. 
No ano seguinte, em fevereiro de 1977, estes indios foram transferidos 
para urna recém-criada reserva Pucuruí, parte do território daquela 
base. Da mesma forma que os paracanas de 1970-1971, estes paracanas 
tiveram de ser novamente transferidos em novembro de 1982, em raüo 
da formac;ao do reservatório de Tucuruí , e se encontram, desde entao, 
as margens do río do Meio, um tributário do rio Cajazeiras, com urna 
populac;ao aproX.imada de 41 indios. Um outro grupo paracana, conta
tado em janeiro de 1983, também ali hoje reside com um total popula
cional de 34 pessoas. 
A questAo que pauta este trabalho·refere-se, no que respeita aos paraca
nas, a estes dois grupos, os quais foram atingidos de modo'direto e indi
reto com a constrüc;ao da barragem de Tucuruí. 
Os indios paracanas contatados em 1970-1971 residiam até meados de 
1981 as margens do igarapé Lontra, no interior da reserva paracana, 
criada em 1971 e demarcada em 1975. Coma construc;a.o da barragem 
de Tucuruí, o seu reservatório inundará, ainda que parcialmente, a área 
desta reserva e aquele aldeamento, isto é, urna. faixa de terras de 64100 
hectares entre os rios Bacuri e Pucuruí, margeando a antiga Transama
zónica, a qual também será inundada. 
Os indios da reserva Pucuruí, por sua vez, tera.o todo o território desta 
praticamente inundado. 
Em 1977, e em razao destas inurtdac;Oes, a FUNAI criou o projeto 
serraría Tucuruí/FUNAI, o qual objetivava a extrac;a.o vegetal de 
madeiras nobres no interior de ambas as reservas, a Pucuruí e a para
cana.. O desmatamento da primeira reserva teve inicio logo em 1978, 
com tres estradas vicinais a percorrer todo o território indígena e, inclu
sive, com urna delas distando apenas um quilómetro do aldeamento 
paracana. Além do desmatamento generalizado, estes tupis sofreram 
com o rápido desaparecimento de sua f onte alimentar básica - a cac;a 
- que passou a ser objeto de perseguic;a.o e também de alimentac;a.o dos 
funcionários da FUNAI, isto é, do projeto serraria, que atuavam 
naquela reserva. Embora essa reserva tenha sido quase que totalmente 
desmatada, na.o se tem conhecimento de quantos metros cúbicos de 
madeira foram dali retirados. Da mesma forma, a CAPEMI, que assu
miu a extrac;ao de madeiras nobres da regia.o do lago de Tucuruí, e que 
tinha sua sede no mesmo local do enta.o Projeto Serraria da FUNAI, 
entre os anos de 1980 e 1982, nao revelou o quanto foi obtido desse 
trabalho. Ainda aqui, a CAPEMI atuou junto a Reserva Indígena Para
cana, numa faixa territorial de tres quilómetros de comprimento por 15 
metros de largura, em setembro de 1981 ~ 
De fato, nao se pode ainda avaliar os ef eitos ecológicos nestas áreas 
indígenas, causados com a formac;a.o do reservatório de Tucuruí. No 
en tanto, nao se pode deixar de mencionar que o · desmatamento nao 
controlado, a invasao de trabalhadores extratores de madeiras nobres, 
além , está claro, da expectativa criada junto aos indios da necessidade 
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de urna nova transferencia, tem acarretado efeitos, ainda que nao defi
nitivos, visto o que poderá ainda acontecer, tanto ao riível do ecológico 
como também do psicológico. 
Quanto aos dois outros grupos paracanas, contatados em novembro de 
1983 e em marco de 1984, residem hoje as margens do igarapé Bom 
Jardim, um tributário dorio Xingu, com urna popula~o aproximada 
de 135 índios. Aoque se sabe, em um raio de acao mais próximo nao há 
qualquer projeto de maior destaque, além da extracao mineral da Para
napanema, distante cerca de 50 quilómetros do igarapé Bom Jardim." 
(Vidal, 1982) 

Esses índios, na época do contato, perderam mais de 450Jo de sua 
populacao por falta de um programa de saúde aqequado e devido ao 
contato indiscriminado com os trabalhadores da rodovia Transama
zonica. Sob forte pressao da opiniao pública, do Banco Mundial e da 
CVRD, a área da reserva paracana, de 317 000 hectares, foi aprovada 
pelo Grupco de Trabalho Interministerial em 31.10.1984. Infelimente, 
espera-se ainda a sua homologacao pelo presidente da República. 

A área entre a nova Transamazonica e o reservatório deverá ser 
destinada ao assentamento de colonos, o que retira dos índios a possi
bilidade, no futuro, de explorar a pesca na parte do reservatório que 
lhes pertencia. 

Atualmente, com os recursos do projeto de apoio FUNAI/ 
CVRD, as condicOes de saúde estao melhorando, mas a área continua 
com grande incidencia de malária. 

A ELETRONORTE, por conta própria, em troca do consenti
mento dos índios de que sejam assentados colonos entre a rodovia e o 
reservatório, está construindo urna estrada até a aldeia e prometeu aos 
índios a construcao de urna aldeia de casas de alvenaria. A precipi
tacao destas decisOes, sem a devida conscientizacao dos indios, deve 
ser algo seriamente criticado. 

Recomenda-se, além da preservacao ecológica dessas áreas, o 
respeito a cultura indígena, a continuidade de um projeto de saúde e o 
assessoramento para urri projeto de paulatina sedentarizacao desses 
grupos na sua nova reserva. 

Os gavi"es do Pará (jes) 

"Os gaviOes, que contam atualmente com cerca de 170 indivíduos, estao 
reunidos desde fins de 1979 em urna única aldeia, situada próxima a 
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margem direita do curso médio do Tocantins, a cerca de 40 quilómetros 
de Marabá, que é hoje o pólo mais importante de investimentos estatais 
na porcao oriental da chamada Amazonia legal. 
Os gaviOes talvez tenham sido um dos primeiros grupos indígenas a 
serem removidos· por iniciativa estatal exatamente para a beira de urna 
rodovia estadual, a atual PA-332. 
Mas a transferencia dos gaviOes nao foi urna a ti tu de acidental, urna vez 
que aquela futura rodovia atravessava, em toda a sua extensao, a área 
reservada - posto indígena igarapé MAe Maria, como passou a ser 
chamado um castanhal de 52 mil hectares que o órgAo tutelar vinha 
arrendando a terceiros desde alguns anos após a sua concessao aos 
índios gaviOes, em 1943, pelo entao interventor federal do Pará. Poste
riormente a remocao (1969), esta área viria a ser urna das primeiras a ser 
registrada em nome dos índios . gaviOes, no cartório de imóveis de 
Marabá. 
Para aquela localidade, a partir de 1966, os agentes do extinto Servico 
de protecao aos indios deram inicio a transferencia dos componentes da 
cidade de Itupiranga._ por um padre dominicano. As dificuldades de 
transporte de medicamentos resultaram em muitas mortes: ao final da 
década de 50 restavam cerca de 25 individuos dos 80 que eram por 
ocasiao do contato. 
Sucessivamente, outros dois grupos de gaviOes que, num passado recen
te, se dividiram devido a conflitos internos e por razOes de sobreviven
cia, f oram sen do transferidos para o interior da área do PI Mae Maria. 
Um deles, contatado em 1968 nas proximidades de Imperatriz, no Mara
nhao, foi removido no ano seguinte, as pressas, ou seja, sem que condi
cOes mínimas de subsistencia (como rocas) fossem criadas na nova 
localidade. Isto resultou em acentuada mortalidade nesse grupo, que 
vinha sendo pressionado por grileiros maranhenses exatamente para que 
sua remocAo liberasse a área onde estavam localizados. O outro grupo, 
conhecido como da 'montanha', contatado no inicio da década de 60, 
estava localiiado em frente a cidade de Tucuruí, numa área que havia 
sido igualmente concedida ao grupo, por decreto estaduru, em 1941. 
Exatamente naquela área indigena viria a ser construida, a partir de 
1976, a usina hidrelétrica de Tucuruí. Parte de seus componentes come-
9ou a ser remo-vida para outras postos indígenas no Pará no início dos 
anos 70; outros foram também persuadidos pelos agentes tutelares -
diante da possibilidade de 'ficarem ricos' - a abandonar o local e 
reunirem-se a seus 'parentes' do Mle Maria, sendo que, na verdade, 
antigas rivalidades ainda persistiam entr~ todos estes grupos. Os últimos 
componentes a deixarem a reserva em Tucurui fizeram-no em meados 
de 1977, sem, no entanto, receber a indenizaclo equivalente, embora 
requerida pela Lei n? 6.001, Estatuto do indio (foram indenizados em 
parte em 1984). 
E assim, ao mesmo tempo que pelo menos tres outras áreas indlgenas 
tradicionais dos gaviOes f oram liberadas para a sua efetiva ocupacAo 
pela sociedade nacional, o Estado, em beneficio próprio, garantia a 
sobreviv@ncia dos gaviOes, utilizando-os enquanto mio-de-obra cole
tora de castanha, através de um sistema peculiar de exploracAo econo-
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mica que predomina nas atividades extrativistas. E a Mle Maria tomou
se o maior posto indígena produtor de castanha. A sistemática estendeu
se por doze anos consecutivos, e seu rompimento definitivo deu-se em 
1976, quando, descontentes com as regalías clientelísticas do agente 
tutelar as quais se submetiam os chefes tribais, os gaviOes passaram a 
sua própria producao de castanha, comercializando-a diretamente aos 
exportadores em Belém, sem mais a atuacao intermediária de instancias 
regionais da FUNAI. 
Anunciava-se, naquela mesma época - meados de 1976 - a passagem 
por toda a extensao de território dos gaviOes, a duzentos metros da 
rodovia e paralelamente a ela, de urna linha de transmissao de alta 
tenslo, subsidiária da usina hidrelétrica de Tucurui, ligando Marabá a 
lmperatriz (no Maranhao). Por ocasiAo dos levantamentos topográficos 
iniciais, os elaboradores do projeto oficial alegaram desconhecimento 
da existencia daquele território indígena sob o ' tracado da linha. Os 
gaviOes f oram informados de que urna f aixa de 1 SO metros de largura 
seria desmatada, onde cerca de 700 castanheiras produtivas seriam 
derrubadas e centenhas de árvores de grande porte em área de caca -
fundamental para a subsistencia do grupo - dariam lugar as torres 
metálicas de transmissao de 500 k V. 
Mas a atitude de severo enfrentamento direto a qual os gaviOes se lan9a
vam a partir daquela safra de castanha de 1976 apresentava entao um 
primeiro desdobramento: a passagem da linha de transmissao pela reser
va só se daria mediante certas condi~es por eles exigidas. Consistiam 
no estabelecimento de um contrato com a ELETRONORTE - respon
sável pelo empreendimento - para o pagamento de urna indenizacao 
prévia em dinheiro, diretamente a 'comunidade indígena paracateje' 
(forma como passaram a se autodenominar), equivalente, ainda que de 
modo muito relativo, a pcrda de castanhais, madeiras de lei, rocados, 
afugentamcnto de caca e dcstruicAo de urna das aldeias. De acordo com 
o consenso havido, esta parecía ser a parcela minima de responsabili
dade com a qual o Estado deveria arcar pelo mero despojamento de 
urna parte tao significativa daquele território indígena. 
Após urna proposta fraudulenta apresentada pela delegada regional da 
FUNAJ (com sede em Belém), os cálculos para a indeniza~!o, ajustados 
a cada ano de acordo com os pre9os da castanha, passaram a ser ef etua
dos pelos pr6prios gaviOes. Ao final de quatro anos de incansáveis nego
ciacOes com o Estado, em 1980 eles receberam cerca de 40 milhOes de 
cruzeiros da ELETRONORTE. E antes mesmo que os componentes de 
urna das aldeias se mudassem para o outro lado da rodovia - onde a 
nova aldeia estava sendo construida - suas casas entremeavam-se com 
as torres metálicas da linha de transmisslo. 
Mas a inesgotável capacidade de desenvolvimento acelerado da porclo 
oriental da Amazonia alcanca agora sua nova etapa: a construcao da 
estrada de ferro que ligará a serra de Carajás ao porto de Ponta da 
Madeira, no litoral maranhense, para o escoamento da producAo de 
minério de ferro, etapa inicial do programa Grande Carajás. E, mais 
urna vez, o territ6rio dos gaviOes será atravessado cm toda a sua exten
slo, ou seja, cerca de vinte quilómetros serlo cortados pela ferrovia, 
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com conseqüencias ainda imprevisíveis, já que os impactos ambientais 
em área indígena também nao foram suficientemente avaliados: ela 
passará a cerca de apenas tres mil metros da aldeia for9osamente recém
construida pelos gaviOes. 
A extraclo da castanha vem deixando de ser, para os gaviOes e em toda 
a regilo produtora, a importante fonte de recursos que a caracterizava 
como urna das principais atividades económicas. Acrescente escassez do 
produto é, sem dúvida, resultante dos gigantescos desmatamentos veri
ficados na regilo e na extin9lo dos insetos polinizadores da castanheira. 
É surpreendente que a producao no território tribal tenha alcancado em 
1983 apenas 280 hectolitros; quando há cerca de cinco anos eles dali 
extraiam, em média, 4000 hectolitros de castanha. Conta-se que 'no 
tempo de SPI', 8 000 hectolitros deixavam, rumo a Belém, aquele que 
f oi considerado o maior posto indígena produtor de castanha-do pará. 
A área do posto indígena Mle Maria passou a ser intensamente invadida 
por posseiros, grileiros, ladrOes de castanha e madeira. O leito da fer
rovia transformou-se numa 'estrada'. Simples porteiras parecem nao ser 
suficientes para conter,e controlar os fluxos migratórios e as invasOes na 
área, reflexos do processQ de ocupa9lo desordenada que vem ocorrendo 
na regilo. Esta questlo das invasOes torna-se ainda mais complexa ao se 
observar que, até o presente momento, nao foi encontrada urna solu9ao 
para o impasse criado pelo Grupo Executivo de Terras Araguaia-Tocan
tins (GETAT), que assentou cerca de 40 familias de posseiros no interior 
daquela área indígena, junt,o ao leito da ferrovia. 
Os indios exigiram urna formaliza9lo jurídica adequada para a inde
nizacao paga a eles pela Companhia Vale do Rio Doce, pela passagem 
da f errovia em seu território. 
Avaliar corretamente as conseqüencias da passagem da ferrovia de 
Carajás pelo interior de urna área indígena como a dos gaviOes requer o 
concurso de diferentes especialistas. No entanto, nao parece dificil 
prever que o ruido, a poeira do minério, a polui9lo das águas e da cober
tura vegetal - urna das poucas áreas ainda densas, na regilo, de mata 
tropical de terra firme-, o afungentamento da caca, principal fonte de 
subsistencia ao lado das rocas, além do trabalho de turmas de manuten-
910 e da presenca constante dos trens, terao tais conseqüencias sobre a 
vida daquela comunidade que . é dificil avaliar o que acontecerá no 
futuro . 
Coma construcAo da ferrovia de Carajás, a FUNAI, de acordo como 
convenio firmado entre a CVRD e a agencia tutelar, deu inicio a implan
tacao dos chamados 'projetos de apoio' as comunidades indigenas loca-
lizadas em área de influencia do projeto Ferro Carajás. · 
A questao de propiciar 'melhorias' de condi90es de vida as sociedades 
indígenas - que, na verdade, lhes vem sendo subtraídas - nao deve se 
traduzir em introducao de tecnología, coma aquisicao de equipamentos 
de mecaniza9ao para o plantío de rocados (e pastagens), o que se apre
senta como urna inovacao extremamente apressada, demonstrando 
equivoco conhecimcnto do grupo indigena e, sobretudo, da regilo 
amazónica oriental. A moderniza9lo das técnicas agricolas, que vcm 
sendo inadequadamente incentivada através dos 'projetos de apoio', 
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acarreta muitas vezes desorganizacao interna do grupo e das suas for
mas de producao. 
E finalmente, diante de um elevado grau de consciencia étnica desen
volvido pelo grupo, a realiza~o do 'projeto' só será viável se se fizer 
prevalecer a ótica que os próprios gavi~es apresentam em relacao a sua 
prática efetiva atual, enquanto desdobramento de urna atitude singular 
de enfrentamento direto de um processo de mudanca. 
A ·complexidade deste amplo processo, por sua vez, requer constante 
discussao e avaliacao no decorrer de suas possíveis 'etapas'. Desta ma
neira, faz-se imprescindível um acompanhamento ef etivo por parte de 
especialistas, profissionais conhecedores do grupo e de seu sistema de 
relacOes interétnicas. Esta assessoria de caráter especializado - de 
antropólogos, advogados, médicos e ecólogos - deve-se estender du
rante todo o período de implanta~o dos grandes projetos na regiao, 
juntamente coma comunidade, pelo próprio deseñrolar das atividades. 
Estas serao, portanto, sempre possiveis de redimensionamento espe
cifico, urna vez que se lida com um processo em curso, extremamente 
acelerado e complexo, de conseqüencias ainda imprevisíveis para a 
sobrevivencia desses povos indígenas." (Ferraz, l 982a, l 982b, 1982c) 

Os caiapós-xicrins do Cateté 

Modo de vida tradicional 

Os caiapós sao os representantes ocidentais dos jes do Norte, e se 
constituem em 13 grupos espalhados sobre um vasto território no Pará 
e Mato Grosso. 

Atualmente a bibliografia etnológica sobre os caiapós é muito 
extensa, inclusive sob o aspecto ecológico, devido aos trabalhos de 
D. Gross, D. Werner e D. Posey. 

O universo caiapó corresponde a urna ordena~a.o espacial nitida
mente estruturada, revelando urna integra~a.o bem-sucedida entre 
adaptacao ao meio ambiente e organizaca.o social. 

Os caiapós constroem as suas aldeias, na medida do possível, 
perto de um rio ou igarapé, mas em terreno seco e bem drenado. Segun
do Darell Posey, os índios escolhem urna área de transica.o entre várias 
zonas ecológicas. A vantagem seria o fácil acesso a urna grande varie
dade de espécies vegetais e animais, já que cada zona ecológica oferece 
produtos naturais diferenciados e que também variam segundo a épo
ca do ano. Os caiapós teriam um conhecimento muito elaborado dos 
diferentes ecossistemas existentes em seu território e das interac0es 
sistemicas entre plantas, animais, solos e homens (Posey, 1983). E 

A QUESTÁO INDÍGENA 247 

ainda, segundo esse autor, os caiapós vem o seu habitat como urna 
continuidade de zonas ecológicas. 

As áreas habitadas pelos caiapós entre os rios Tocantins e Xingu 
é urna zona de transica.o entre a floresta tropical amaz6nica e os cer
rados, e que os indios exploram de maneira planejada. Sa.o áreas ricas 
em caca, pesca e produtos silvestres. Além disso, a regi!o apresenta 
manchas de terra preta muito propícias para a agricultura. 

Por enquanto, todos os caiapós, apesar das mudan~ás as vezes 
drásticas e rápidas (reduca.o dos territórios, desmatamentos, invasOes, 
mineraca.o, interferencias na vida tribal) e das próprias mudan~s 
internas as quais vem se adaptando paulatinamente (sedentarizaca.o, 
maior enfase dada a agricultura, coleta e comercializaca.o da castanha
do-pará, doencas exógenas e escolas), eles continuam a desempenhar 
as suas atividades de subsistencia tradicionais. 

As razoes dessa per~istencia sao as seguintes: 

l) todos os grupos possuem territórios bastante extensos e con
tínuos, em parte preservados e que oferecem todos os pro
dutos necessários a sua sobrevivencia; 

2) os caiapós vivem ainda parcialmente isolados, sem a possibi
lidade de um acesso permanente a produtos alimentares indus
trializados; 

3) sendo agricultores, além de cacadores e coletores, eles tem 
aumentado suas rocas e a variedade de produtos plantados; 

4) coletam e comercializam a castanha-do-pará, atividade que 
nao interfere nas outras tarefas; 

5) existe urna íntima relaca.o entre o ciclo economico e o calen
dário ritual, o que leva a urna dinamizacao recíproca destas 
diferentes atividades, base da própria vida e reproduca.o 
social des tes grupos. 

Para o futuro pode-se prever que a diminuica.o dos territórios e 
os desmatamentos provocarao urna diminuica.o da caca e o esgota
mento rápido das terras cultiváveis. Isso provocará um maior número 
de horas de trabalho para as atividades de subsistencia e maior ·depen
dencia da economia de mercado . 

Produtos da rora : a agricultura é de coivara. Plantam essencial
mente várias qualidades de batata-doce, inhame, bananas, macaxeira 
e milho. Aumentaram muito as plantacOes de. man~ioca-brava para a 
fabrica~o de farinha, que se tornou o alimento de base, e abrem 
rocas de arroz. Diversificaram os seus produtos, plantando, além da 
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abóbora, fava e melancia, árvores frutíferas, como mamAo, abacate, 
caju, manga, laranja, limao e abacaxi. Plantam urucu e algodAo nas 
ro~s. Alguns grupos plantam cana e café. Os caiapós teriam domesti
cado urna planta-cipó chamada cupá, de alto valor alimenticio. Segun
do Posey, os caiapós manipulam até certo ponto os recursos de seu 
território, plantando certas espécies selvagens ao longo de suas rotas 
de perambula9Ao ou em clareiras naturais, o que ele tem chamado de 
'ro9as de floresta' (Posey, 1984a). 

Ca~a e pesca: os caiapós se definem como essencialmente caca
dores, apesar de sua dependencia dos produtos da roca. A caca mais 
apreciada sao a anta, o porco-do-mato, o caititu, o veado, a paca, a 
cutia. Pegam jaboti em grandes quantidades e destocam tatu. Conso
mem certas aves que nao consumiam tradicionalmente. Cacam grande 
quantidade de aves, especialmente araras, para a confeccAo de orna
mentos plumários, ·o que no futuro poderá levar a urna rápida extin
cao dessas aves. Desde a época do contato, os homens cacam com 
espingarda, precisando conseqüentemente de municAo, um item bas
tante caro, o que cria urna grande dependencia de subsídios externos 
para essa atividade tradicional. 

Pescam no inverno, individualmente, com linha de náilon e 
anzol. No verao prevalece a pesca comunitária com timbó. Muitos 
grupos passaram a reduzir os seus tabus alimentares e consomem 
atualmente todo tipo de peixe, inclusive peixes de couro, que nAo 
comiam tradicionalmente e que ainda evitam quando doentes. 

Coleta: do mato, coletam para o consumo o palmito, a casta
nha-do-pará, o coco babacu e cocos menores, diferentes qualidades de 
mel, frutas silvestres (acaí, bacaba, frutAo) e minhoca-de-coco. Cole
tam também grandes quantidades de jenipapo para a pintura corpo
ral, cipós para a pesca ao timbó e urna variedade de plantas medici
nais. O óleo de babacu, utilizado essencialmente como cosmético, é 
usado hoje também para o preparo de alimentos. Coletam, outrossim, 
toda a matéria-prima necessária para a sua cultura material, especial
mente madeiras, cipós, embiras e palha, para a construcAo de casas e a 
fabricacAo de artefatos e ornamentos, além de conchas, caramujos e 
sementes diversas. 

A vida n6made: as atividades de subsistencia dos caiapós sao 
cíclicas a sazonais, e podem variar bastante segundo as diferentes épo
cas do ano. Há momentos em que se trabalha mais do que em outros, 
há épocas de f artura e de escassez. 

Tradicionalmente os caiapós sao seminomades, com um calen
dário de perambulacao preestabelecido, senda que a aldeia, com as 
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suas rocas, é sempre o ponto de retorno. Essas viagens pela mata 
podem variar de alguns días ou semanas até dois ou tres meses durante 
a época da seca Gulho-agosto). Devido ao contato, esta última alter
nativa já f oi abandonada, atualmente. Os grupos que se deslocam 
podem ser a aldeia no seu conjunto, grupos que se constituem segundo 
as categorias de idade, sociedades de homens ou parentesco. O obje
tivo, além de difusamente cultural, é explorar todos os recursos de seu 
território, especialmente durante a época da seca, quando as r~as 
produzem menos. Na mata constroem abrigos mais simples e levan
tam o acampamento a cada dia. Pernoitam próximo de um rio para 
a pesca ou de urna antiga capoeira, para a caca e coleta de frutos, 
ou ainda perto de alguma área de alta densidade de algum recurso 
específico, como taquara para flechas ou buruti para o ·aprovisiona
mento de palha. 

Este hábito da perambulacAo, além de diversificar a dieta, per
mite um manejar muito ·bem planejado dos diversos acossistemas, sem 
exaustAo de urna única área. Muitos rituais dependem dessas expe
di90es para o aprovisionamento do excedente de alimento necessário 
para promover as cerimonias. A alternativa entre a vida sedentária e 
nomade, entre os caiapós, desempenha um papel importante em vários 
aspectos da organizacAo sociál. 

Recomenda~oes 

• Nao desmatar para proteger os solos e diversificar as planta
cOes. As rocas devem ser pequenas, para prevenir os surtos de 
pragas de insetos e ervas daninhas, e para evitar a erosao. 
Segundo Posey, o uso de corredores naturais entre as áreas 
plantadas permite a preservacAo de refúgios naturais para 
plantas e animais. Isto preservaria a diversidade biológica e 
asseguraria um rápido refloramento e preservacAo do rico 
sistema ecológico da Amazonia (Posey, 1983). 

• A auto-suficiencia e a independencia das comunidades indí
genas que ainda usufruem de um território preservado deveria 
ser a meta prioritária de qualquer projeto de desenvolvimento. 

• Segundo Posey, precisamos ainda pesquisar adequadamente o 
conhecimento indígena sobre os conceitos de zoneamento 
ecológico, a classificacao e descricAo de espécies de plantas 
domesticadas e o sistema de agricultura nomade; a manipu-
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laca.o de espécies animais como parte integrante do manejo 
ecológico; a agricultura de coivara, o uso de rocas abando
nadas e de floresta secundária. 

O sistema ecológico indigena e as estratégias agrícolas ofere
ceriam novos modelos para o desenvolvimento científico, segundo 
este autor (Posey, 1983) . 

... 

A reserva xicrim do Cateté e os projetos 
de desenvolvimento no Sudeste do Pará 

A pesar do que f oi colocado acima, a reserva dos xicrins, de 
439150 hectares, e urna das mais preservadas da regHlo, poderá ser 
atingida por mudancas dramáticas. Localizada na província mineral 
de Carajás, sao numerosos os pedidos de pesquisa mineralógica na 
reserva. Existe também a contínua ameaca, apesar do controle efetivo 
realizado pelos índios, da abertura de garimpos de ouro na área. 

Por enquanto, os limites norte e leste estao bastante protegidos 
pela própria contigüidade coma área de Carajás. A CVRD mantém 
postas de vigilancia e se propOe estabelecer um corda.o de prot~ao 
ecológica ao norte dorio Aquiri e a leste dorio ltacaiúnas. No futuro, 
porém, a exploracao das jazidas de cobre, muito próximas da reserva, 
acarretarao danos imprevisíveis aos xicrins. 

A oeste, constatamos grandes desmatamentos, inclusive a mar
gem do próprio rio Cateté, com árvores caídas no seu leito. As cabe
ceiras dos rios Cateté, Seco e Pium, que acabaram ficando fora da 
reserva após a demarcacao, esta.o totalmente desprotegidas. 

O sul da reserva faz limite coma rodovia 279, que liga Conceicao 
do Araguaia a Sao Félix do Xingu. Ao longo desta estrada o GET AT 
desrnatou urna faixa de terra para o assentarnento de colonos que, 
paulatinamente, invadirao a reserva indígena. 

A fazenda Ora-Reata se instalou em plena área indígena, desma
tando urna área de 400 hectares para a f ormaca.o de pastos e a retirada 
de 600 000 metros cúbicos de madeira. Os fazendeiros, ávidos por 
terras fáceis, compraram posses de terras de quem lhes oferecia, todas 
situadas dentro da reserva indígena Cateté. Os f azendeiros passaram 
imediatamente a desmatar a área, sem autorizacao do IBDF, com a 
finalidade única de caracterizar rapidamente a posse. Na regia.o, 
forarn instaladas quatro serrarías e foi montada urna fazenda ocupan-
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Fíg. l . Desmatamentos efetuados ao longo dorio Cateté (Lux 
Vídal, 1984). 
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do 30 mil hectares. A FUNAI ingressou na Justica com urna acao de 
reintegracao de posse, mas os fazendeiros' solicitaram e conseguiram 
da Justica um interdito proibitório contra a FUNAI e a Uniao Fede
ral, derrubado pelo Tribunal Federal de Recursos, no inicio de 1981, 
através de um mandado de segurarn;a impetrado pela FUNAI. 

Até hoje, os indios, revoltados, esperam a retirada dos invasores. 
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Fig. 2. Ro~a ind ígena. Os troncos das árvores permanecem no chilo, evitando a erosilo. 

Fig. 3. india colhend o batata com pau cavador. 
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Recomenda~0es 

• Os desmatam,entos precisam ser urgentemente controlados 
para evitar o pior. Nada se fez até agora para impedir a des
trui~Ao sem sentido dos ecossistemas naquela regiAo. Precisam 
ser defendidas, como previsto no Código Florestal, as áreas 
onde existem rios e nascentes. A polui~Ao dos rios que banham 
as reservas indígenas é inadmissível, quando sabemos o quanto 
isso represe1,1ta para a sobrevivencia física. e cultural dos índios. 

• A reserva xicrim é rica em castanhais que precisam ser preser
vados, sendo urna fonte de renda importante para a cpmu
nidade. 

• Muitos grupos, e en~re eles os xicrins, tem apresentado cresci
mento populacional com taxas de f ertilidade superiores as 
existentes antes do contato (vide Gráfico). Os xicrins, corn 
urna popula~o de ~80 indivíduos, construíram em 1984 urna 
nova aldeia ao sul da reserva, a margem dorio Seco. Dadas as 
rela~Oes entre densidade populacional, produtividade da agri
cultura, ca~a e coleta, qualquer diminui~Ao no território de 
urna sociedade indígena implica rn udan~as e na rnaioria dos 
casos produz urna deteriora~Ao na qualidade de vida, alimen
ta~Ao e saúde. 

• Conscientizar os indios das mudan~as ecológicas que ocorrem 
em volta de sua reserva, para que.: 1) nAo imitem indevida
mente os modelos depredatórios dos contingentes populacio
nais com os quais entram em contato; 2) se adaptem a urna 
nova visAo de preserva~Ao do meio ambiente, já que boje sAo 
obrigados a viver em um espa~o, por maior que seja, geogra
ficamente delimitado: a reserva. 

Os grupos do Maranháo (atingidos pelo projeto Ferro Carajás) 

· "Dos 900 quilómetros percorridos pela ferrovia Carajás, desde a serra 
de Carajás até o porto ltaqui, 650 estao cm território maranhense. 
Cerca de 450 quilómetros cortam a zona ecológica da Pré-Amazonia até 
a altura da cidade de Santa Ines, quando entao come~ a surgir os 
chamados 'campos de perizes', dando lugar, espa~adamente, a ca~es 
de floresta até a chegada final na baía de Sao Marcos, onde se localiza o 
porto ltaqui. 
Tradicionalmente, e isso desde épocas pré-colombianas, esse território 
de floresta pré-amazonica, cortado pelos vales dos rios Gurupi, 
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Turiacu, Maracacumé, Pindaré e Grajaú mais a leste, era habitado por 
vários povos indígenas, dentre os quais sobreviveram a presente data os 
cricatis, gavióes e timbiras pucobies, indios cuja língua pertence a famí
lia je, e que ocupavam urna zona mista de floresta e cerrado. Os demais, 
guajajaras, tembés, urubus-caapores e guajás, permanecem na zona de 
floresta, embora bastante reduzidos em número e confinados a urna 
área total que nao é mais que um oitavo do que era até a década de 50. 
Esses indios sao de lingua tupi e habitam as reservas de Turiar;u, Caru e 
Pindaré, as mais diretamente atingidas pela ferrovia Carajás, assim 
como a reserva Araribóia. 
As comunidades do Maranhao encontram-se na regia.o de futuros proje
tos agroindustriais do projeto. Grande Carajás, que afetara.o todos os 
povos indígenas do Maranha.o (vide Mapa 2).,, (Gomes, 1983) 
"Com excecao da área dos crica~is, totalmente invadida por lavradores 
e fazendas, as áreas incluidas no corredor Carajás esta.o demarcadas. 
Contudo, na.o deixam de apresentar problemas de invasa.o e de indefi
nica.o de limites. 
o fato mais rele\:~i'nte é que, ªº redor dessas áreas indígenas, criou-se 
urna constelacao de povoados de lavradores sem terra. Vindos das secas 
do Nordeste e/ ou escorracados· pela violencia das grilagens, eles enxer
gam na ocupac.a.o das áreas indígenas, julgadas improdutivas, o ponto 
final das suas peregrinacóes e a solucAo do seu problema de sobreviven
cia. Permanecem nos seus lugares, incentivados por políticos locais, na 
esperanca de que as terras indígenas sejam logo liberadas. No entanto, 
sem ter por onde andar, reatizam entradas nas áreas a procura de caca, 
madeira, palha, cipó, etc. Isso cria um permanente clima de tensa.o, 
provocando constantes conflitos entre os indios ameacados e os lavra
dores desesperados. 
Sem dúvida, nunca haverá tranqüilidade para a vida dos indios e segu
ranca para as suas terras, enquanto na.o f or resol vi do o próblema de 
terra para os lavradores. 
As áreas do alto Turiacu e do Caru constituíam urna só unidade até 
1976, fazendo parte da reserva florestal do Gurupi, criada em 1961. Em 
1977, ano em que a FUNAI as demarcou, elas foram desmembradas, 
deixando-se entre as duas urna larga f aixa, que constituía o território 
tradicional de perambulacao dos indios guajás, e que, provavelmente, se 
tornará o leito do ramal ferroviário, ligando Paragominas ao trecho 
principal da ferrovia Carajás. 
A área do Pindaré foi a mais dilapidada ao longo <lestes anos. Em 1961 
surgiu o primeiro projeto de demarcaca.o da área atual. Ela compreen
dia cerca de 40 000 hectares, oficialmente reconhecidos até 1977 ! quando 
f oi demarcada pela FUNAI com cerca de 13 400 hectares, posterior
mente retificados para os atuais 15 002 hectares. 
Em 1964 foi cortada pela BR-316, que) iga Belém a Sao Luís . 
Em 1982 sofreu mais um ataque, pela iniciativa da COMARA, que 
obteve da FUNAI autorizaca.o para construir um aeroporto de porte 
internacional. Tentativa felizmente frustrada pela pronta reaca.o dos 
indios. O projeto foi, momentaneamente, embargado." (Ubiali, 1984) 



256 LUX BOELITZ VID AL 

Os guajás, seu território e futuro 

.. 

"Sao os últimos povos ca~adores-coletores exclusivos no Brasil. Segura
mente, após o contato comos europeus, adaptaram-se as press<)es dos 
jesuitas e bandeirantes, criando urna cultura cuja seguran~ principal é a 
viabilidade nomádica. Vivem em pequenos grupos familiares, amantes 
da ca~a e da palmeira babacu. 
É possivel que em 1972 o número total dos guajás atingisse 400 pessoas 
em vinte grupos locais. Hoje sao provavelmente 245 em talvez doze 
grupos. Encontram-se separados entre si devido aos fatores condicio
nados pela colonizacAo da regiao e pelo corredor entre as reservas 
Turiacu e Caru. Nao tem portanto, os guajás, território próprio. Cerca 
de 90 individuos (cinco grupos) vivem nas reservas Turiacu e Caru, e 155 
(sete grupos) vivem fora de reserva, sem nenhuma protecao oficial. 

Recomenda~6es 

• A criaclo de um grupo de trabalho para estudar a cultura dos guajás, 
sobretudo no seu aspecto sócio-economico do nomadismo, no seu 
conceito de mundo e de saúde e na sua possibilidade de adaptacac> a 
um território limitado porém amplo para a sua prática cultural. 

• Trabalho de contato e proteclo de sua cultura e do território que 
habitam. 

• O mais importante é valorizar a cultura guajá e viabilizar a sua conti
nuidade, embora sabendo-se que nesse processo ela há de se transfor
mar. Nao se deveria de forma alguma tentar urna in duelo a urna prá
tica de sedentarizacao e agricultura. Deve-se compreender que o 
modo de vida guajá é fruto de trezentos anos de adaptacao e cri~Ao 
culturais e que preenche todos os requisitos de sobrevivencia cultural e 
satisfacAo humana. É perigosa a tentativa de unificacAo de grupos 
guajás por causa da contaminacAo vi.rótica e porque a tradicao cultu
ral guajá os condiciona a viver em pequenos grupos que exploram 
territórios mais ou menos próprios e que mantem urna independencia 
mútua na maior parte do ano. 

Os urubus-caapores 

Pacificados em 1928; os caapores se compunham de aproximadamente 
1 500 pessoas. Atualmente perf azem cerca de 500, que estao vivendo 
urna fase muito critica. Quanto a saúde, dizimados pelas doencas infec
ciosas, ainda carregam pesadamente as terriveis conseqüencias do con
tágio, tuberculose e sífilis endcmicas. O indice de mortalidade é alto, e 
há vinte anos a populacAo nao cresce. 
Quanto ao contato, profundamente abalados na própria cultura, estAo 
numa situacao de extrema incerteza e indecisao frente a sociedade envol
vente, com a qual mantem contatos esporádicos e pela qual se sentem 
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violentamente 3:traídos. A área é bastante desmatada, falta caca e ali
mento ~as alde1as. A producao agrícola poderá dar algum excedente 
comer~1al, mas nao há possibilidade de escoar a produclo. 
Os. ganmpos que ocorrem na regiao do Gurupi levam consigo a des
~ru1~ao ... da ~a~~, pesca, mata, poluiclo das águas, difuslo de doencas e 
1~terferenc1a violenta na vida tribal . É fácil prever eotao as conseqüen
cias de urna tal penetracao, que escaparía de qualquer controle. 
Os tembés do posto indígena Canindé localizado a beira dorio Gurupi 
já ultrapassaram o estágio dos urubds-caapores. Acham-se num nov~ 
proces~o de re~~talizacAo cultural e, portanto, tem requisitos diferentes. 
~ ~s cmco creJes encontram-se no limite máximo de sua continuidade 
et~1ca, quase que con~ormados com urna soluclo de assimilacAo total, 
seJa n~s termos da soc1edade camponesa, seja possivelmente nos termos 
da soc1edade tembé. 
A dime?sa~ antropológica da reserva do alto Turiac_u mos.tra que nao 
será f ác1l cnar um plano de resguardo e engrandecimento de seus quatro 
povos. Ternos, de fato, quatro situacOes diferentes devido as peculiari
dades históricas de seus povos. . ~ 

Reserva caru 

No PI Caru há 103 guajajaras em cinco aldeias e cerca de 60 guajás. 
Atualmente há urna área de 175 000 hectares de floresta pré-amazOnica. 
A populaclo rural é de 30000 pessoas, e dezenas de povoados fazem 
presslo sobre a reserva nas margens dos rios Caru e Pindaré. 
Por outro lado, a construclo da ferrovia Carajás abriu novas esperan
c~s de 'progresso' para a regiao, pois facilitou a comunicaclo entre a 
c1dade de Santa Ines e os povoados ao longo do rio Pindaré e mesmo do 
Caru. Já que a ferrovia, ao ser concluida, nlo dará acesso rodoviário a 
e~ses povoados, haverá um considerável aumento de insatisfaclo cole
tiva. 
A problemática da reserva Caru está inserida igualmente dentro da 
~eserva florestal do Gurupi, criada pelo Decreto n? .51.026, de 25 de 
Julho de 1961. A parte sul da reserva, na qual esta inserida a reserva 
Caru, encontra-se em razoável estado de conservacAo florística. Porém 
nos últimos anos, várias empresas 'compraram' vastas glebas dessa terr~ 
atr~vés do Estado do Maranhlo, o que é ilegal, visto que sao terras da 
Umao. Portanto a reativacao, pelo IBDF, desta área com a 'reserva 
~ed~ral', com todas as condicOes de proteclo, e pela FUNAI, como área 
md1gena, com todas as condic<)es de assistencia, é imprescindíveL 

' 
Recomenda~oes ecológicas para a reserva Caro 

A ativacAo de urna reserva floresta} federal, além de dar maior segu
ran~ aos indios, darla urna oportunidade ao Estado do Maranhlo e de 
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certa forma ao projeto Grande Carajás de conservar urna boa área de 
seu território da devastacAo desenfreada. que. ocorre a~ualmente nesse 
estado. Criar-se-ia efetivamente um patnmon10 ecológ~co para futuras 
geracOes, seja pelo seu caráter científico e ambiental, seJa pelo seu cará-
ter cultural e humano. . . . 
Vale a pena notar que na opiniAo de muitas pessoas hgadas a c1enc1a e 
conhecedoras da regiAo, verifica-se com bastante pesar e temor .que as 
matas da zona ecológica da Pré-Amazonia maranhense tem sofndo um 
desgaste criminoso nos últimos vinte anos. 

Reserva Pindaré 

É a menor reserva do MaranhAo, tem sua mata quase toda derruba~ e 
possui urna alta densidade populacional (~95 g~ajajaras em sete alde1as 
e dez crejés que ficaram sem terras). Alem d1sso encontram-se numa 
regia.o que vai passar por um intenso processo de mudancas. 

• Durante 0 processo de demarca~o perdeu-se mais da metade da área 
original. Queriam transferir os índios para o PI Caru. Argumentava-~e 
que os índios já estavam com alto grau de aculturacio. A rodov1a 
Belém-Sao Luís atravessa a área pelo meio. Foram arrendadas ter!as e 
vendia-se o gado dos índios. Em 1975 o quadro era desolador· Devtdo a 
proximidade da reserva coma cidade de. Santa Ines, suas terras come
caram a ser cobicadas por interesses relac1onado.s como esperado dese~
volvimento industrial da cidade, que será traz1do pelo seu estat;>elec1-
mento como um dos 'pólos industriais' do projeto. Grande CaraJás: 
Esses indios guajajaras, porém, bem como os dema1s, podem se sentir a 
carninho de um verdadeiro avanco na sua vida como povo, resguar
dando a sua cultura como desejarem e participando de um periodo de 
mudancas mais ou menos positivas. 

Recomenda~oes 

• Criacio da ajud~cia do Pindaré, com centros de ·convergen~ia e 
debates, para servir aos índios e funci~nários .da FUNAI que vtv~m 
nas áreas de impacto indireto da ferrov1a Carajás (conforme definido 
pelo Banco Mundial), promovendo urna integracao dessas áreas do 
Maranhao e seus habitantes. 

' • Continuidade de projetos de incentivo a agricultura, ~n~roduzindo 
empréstimos em dinheiro com juros baixos. Total part1c1paclo dos 
índios nos pro jetos. . 

• Continuidade de expansAo de infra-estrutura moderna, taís como 
água encanada e p~s artesianos. 

• Intensificaclo dos programas de educacao e melhoramen~o das ~on
dicOes de saúde com treinamento especializado dos própnos indios. 

• Específicamente aos guajajaras, intensificaclo de scus contat~s com 
os demais guajajaras de outras reservas, bem como os tembés, através 
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de reuniOes de liderancas, para tomarem consciencia de sua unicidade 
étnica e formularem urna visao comum de sua existencia no mundo 
moderno." (Gomes 1982, 1983). 

Os gavioes do PI Governador 

"Sao 331 índios que vivem em urna área extremamente seca e de cerrado 
banhada apenas por igarapés. Houve urna reducao do terrítório pelas 
constantes invasOes e pela demarcacao. 
Há muitas capoeiras e terras cansadas pelas atividades agrícolas de inva
sores, hoje expulsos. Existem apenas tres pequenos bolsOes de mata 
para a caca. A estrada municipal Amarante-Campo Formoso corta a 
reserva ao meio e até boje os índios nao receberam qualquer indeni
zacAo. Os indios se controlam para nio retirar e vender madeira, cobi
cada por serrarlas de Amarante e lmperatriz. 
As rocas sao fundamentáis para a subsistencia desses índios, devido a 
falta de caca e quase inexistencia de peixe. Comos recursos do projeto 
de apoio FUNAI/CVRD, abriram urna grande roca de aproximada
mente 3 000 hectares para o planiio e comercializacao de arroz e outros 
produtos agrícolas. Com essa producto esperam enriquecer. Faz-se 
necessário um acompanhamento técnico competente para avaliar os 
efeitos ecológicos desta grande área plantada, fruto de desmatamentos 
até entAo nAo realizados em mata virgem. Por outro lado, deve-se cons
cien tizar os próprios indios sobre as conseqüencias de urna atividade 
agrícola realizada em grande escala." (Luz, 1984). 

Os cricatis do Maranhio e os aplnajés de Goiis 

Por enquanto, essas comunidades est!o vivelfdo momentos 
dramáticos devido a falta de demarca~ao de suas reservas totalmente 
invadidas. Devido as presseses políticas locais, as promessas do Projeto 
de Apoio, com rela94o a questao da terra, e as indefini~eses da FUNAI, 
a situa~ao é altamente explosiva e requer urna solu~o urgente por 
parte dos órgaos federais competentes. 

Projeto de apoio as comunidades lndigenas 
af eta das pelo pro jeto Ferro Carajás 

' 
O financiamento concedido pelo Banco Mundial para o projeto 

Ferro Carajás, a cargo da Companhia Vale do Río Doce, está sujeito a 
certas exigencias extrafinanceiras, e entre elas a aplica~o de recursos 
(13,600 milheses de dóares) para beneficiar as áreas indigenas locali-
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zadas na área de influencia da ferrovia, num prazo de cinco anos ou 
até os recursos se esgotarem. O Banco Mundial recomenda expres
samente a demarca~o e garantia das terras, programas de saúde, edu
ca~o e desenvolvimento econ6mico. 

Em janeiro de 1982, foi elaborado pela FUNAI um projeto para 
as comunidades indígenas incluídas no corredor Carajás. O pro
jeto apresentava urna listagem genérica de aloca~a.o de recursos sem 
nenhum embasamento antropológico e ecológico. Na.o houve a parti
cipa~a.o dos indios na elabora~a.o do projeto, e da parte da FUNAI 
na.o houve nenhum esclarecimento junto as comunidades indígenas, 
sobre o projeto Carajás e as suas conseqüencias. 

Alertada pelas advertencias de entidades .,nacionais e internacio
nais, a CVRD apelou para a colabora~a.o da ABA, que indicou antro
pólogos capacitados para prestar assessoria as comunidades indige
nas, ouvir sua voz e avan~ar propostas concretas e adequadas. 

Ao lado do projeto da FUNAI, surgiram vários projetos alter
nativos, através de sucessivos relatórios dos antropólogos e médicos 
entregues a CVRD e como resultado do diálogo, das pesquisas, da 
análise e do trabalho desses assessores (Ubiali, 1984). 

Entretanto, com poucas exce~Oes, as novas propostas na.o foram 
levfl rias em considera~o pela FUNAI, que aplicou o dinheiro, de 
modo geral, no aumento de sua própria infra-estrutura. Na.o houve 
nenhum progresso com rela~o a demarca~a.o de terras. O caso dos 
paracana.s, cricatis e apinajés continua trágico e sem solu~o. Houve, 
porém, alguma melhora na área de saúde e manuten~Ao dos pos!os. A 
partir de 1984, o envolvimento da CVRD, através da assessona dos 
antropólogos e médicos, ficou mais patente, assim como a fiscaliza
~º' por parte des ta Companhia, das despesas ef etuadas pela FUNAI. 

Falta ainda urna assessoria jurídica adequada para a solu~Ao dos 
problemas referentes as invasOes de terras indigenas e as indeniza~Oes 
pelos danos causados as comunidades com a implanta~o de projetos 
de desenvolvimento. 

Preocupa também a situa~o das comunidades que se encontram 
na área de influencia do projeto Grande Carajás mas que nio sAo, 
pela sua localiza~a.o, contempladas pelo projeto Ferro Carajás. Essas 
comunidades se ressentem dos vultosos recursos aplicados em certas 
áreas, enquanto _lhes falta assistencia média e econOmica básica. Con
seqüentemente se sentem marginalimdas e abandonadas. 

E finalmente fica a pergunta: se nio existe um programa a longo 
prazo, o que acontecerá quando acabaremos recursos? 
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''A pesar da discussa.o possível sobre os beneficios reais de um pro jeto de 
apoio para as áreas indigenas nos moldes propostos pelo Banco Mundial 
e a FUNAI~ sem con~ulta prévia a sociedade civil através do Congresso, 
sem consulta aos indios nem aos especialistas, chamados a assessorar o 
pro jeto quando a FUNAI já tinha apresentado ao Banco Mundial o seu 
próprio projeto, elaborado em gabinete e totalmente omisso com rela
~a.o as verdadeiras necessidades das comunidades o trabalho de asses-. ' 
sona a CVRD por parte de antropólogos e médicos permitiu um levan-
tamento pormenorizado da situa~o destas comunidades e a elabora~o 
de propostas concretas para amenizar as conseqüencias a nivel ecoló
gico e social devido a implanta~ao dos projetos de desenvolvimento na 
Amaz6nia." (Gomes, 1983). · 

Conclusio 

Do ponto de vista do . impacto ecológico do projeto Grande 
Carajás, os pontos programáticos fundamentais seriam: 

• assegurar a demarca~Ao de todas as terras indígenas, de modo 
contínuo, conforme os limites territoriais estabelecidos pelas 
na~Oes indígenas, e a redemarca~ao das terras nas quais os 
atuais limites nao observaram o território tradicionalmente 
ocupado pelos índios (cf. art. 23 da Lei n? 6.001/73); 

• resolver o problema indígena implica reconhecer o caráter 
eminentemente social da propriedade da terra e admitir que é 
o uso da terra para o bem-estar de urna coletividade que legi
tima sua posse; 

• reconhecer este país como urna na~o multiétnica e plurilingüe, 
em caráter oficial, e reconhecer as na~Oes indígenas como 
diferenciadas da sociedad e nacional e mesmo entre si. Cada 
comunidade apresenta urna situa~ao única, e qualquer projeto 
de desenvolvimento deverá respeitar esta diversidade cultural e 
histórica; 

• reconhecer o direito ~ urna assist!ncia adequada para a saúde e 
a educa~a.o; 

• e~tabelecer um trabalho coordenado na área de saúde, espe
cialmente no combate a malária, leishmaniose e tuberculose e 
inf ec~Oes devidas a um aumento de vida sedentária sem o 
devido acompanhamento de hábitos de higiene; 

• fazer cumprir o Estatuto do Indio, no que se refere ao Titulo 
V, art. 47, o que implica adotar urna concep~Ao de educa~o 
que assegure urna rela~ao harm6nica entre as matrizes cultu-
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rais e os processos educativos de cada sociedade e a proposta 
de educa9Ao a ela levada, respeitando-se os anseios de cada 
povo na obten9Ao de novos conhecimentos; 
apoiar as institui90es de pesquisa, as universidades, as enti
dades de apoio a causa indígena e a UniAo das Na90es Indí
genas, para que se realizem estudos e elaborem propostas que 
possam corresponder as reais necessidades das comunidades 
indígenas. Como bem colocou H. Schubart, existem muitas 
informa90es técnicas e científicas disponíveis, que nAo estAo 
sendo utilizadas, por urna falta de coordena9Ao entre as insti
tui90es geradoras de conhecimento, as institui90es executo
ras de políticas e as instancias que definem estas políticas 
(Schubart, 1984). 
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Capitulo 12 

Estrutura fundiária 
e expansio camponesa 

Alfredo Wagner Berno de Almeida* 

Os f en6menos associados a migra~!o, a expansilo camponesa e a 
a~o fundiária govemamental, aqui privilegiados enquanto objeto de 
reflex4o, representam processos sociais que implicam um confronto 
de concep~Oes acerca das formas de ocupa~!o da terra. Estas dife
rentes percep~Oes de apropria~Ao e uso da terra e as respectivas práti
cas dos agentes e grupos sociais que as acatam expressam realidades 
empiricamente observáveis num imenso território, que abrange o 
Sudeste do Pará, o Norte de Goiás e a intitulada Pré-Amaz6nia mara
nhense. Trata-se de urna regiAo que encerra particular interesse para o 
entendimento da dinimica geial de ocupa~!o da Amaz6nia, face a 
complexidade dos impasses nas rela~Oes estabelecidas entre a a~o 
fundiária e a expans!o camponesa. 

A interven~ao do Estado tem sido proeminente, nas duas últimas 
décadas, excedendo aquela das demais regiOes .amaz6nicas. A maior 
parte dos projetos agropecuários aprovados pela SUDAM aí se loca
lizam, assim como complexos madeireiros, programas de minera~o e 
um conjunto de edifica~ necessárias aos desdobramentos previstos 
de sua expansao econ6mica, a saber: hidrelétrica, ferrovia, estradas 
pioneiras, rodovias, postos, núcleos urbanos e aeroportos.1 Segundo 

' 

• Pesquisador, Museu Nacional (UFRJ). 

(l) Para um maior aprofundamento consulte-se Pinto, Lúcio Flávio, "Araguaia
Tocantins: o vale do futuro", caderno especial de O Liberal, Belém, lS.11.1981, 18 
páginas. 
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