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DECLARAÇÃO DOS POVOS DA FLORESTA 

AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS QUE HOJE MARCAM NO CÉU DA AMAZÔNIA 

O ARCO DA ALIANÇA DOS POVOS DA FLORESTA PROCLAMAM SUA VONTADE DE 

PERMANECER COM SUAS REGIÕES PRESERVADAS. ENTENDEM QUE O DESENVOL 

VIMENTO DAS POTENCIALIDADES DESTAS POPULAÇÕES E DAS REGIÕES EM 

QUE HABITAM CONSTITUE NA ECONOMIA FUTURA DE SUAS COMUNIDADES, E 

DEVE SER ASSEGURADA POR TODA NAÇÃO BRASILEIRA COMO PARTE DA SUA 

AFIRMAÇÃO E ORGULHO. 

ESTA ALIANÇA DOS POVOS DA FLORESTA REUNINDO ÍNDIOS, SERINGUEI~ 

ROSE RIBEIRINHOS INICIADA AQUI NESTA REGIÃO DO ACRE ESTENDE OS 

BRAÇOS PARA ACOLHER TODO ESFORÇO DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DESTE 

IMENSO PORÉM FRÁGIL SISTEMA DE VIDA QUE ENVOLVE NOSSAS FLORESTAS, 

LAGOS, RIOS E MANANCIAIS, FONTE DE NOSSAS RIQUEZAS E BASE DE NOSSAS 

CULTURAS E TRADIÇÕES. 

CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS - UNIÃO DAS NAÇÕES INDÍGENAS-UNI 

RIO BRANCO - ACRE 

MARÇO DE 1989 
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"Ato pÚblico e enterro numeroso não salvarão a AmazÔnia11• 

Chico Mendes ,· 
i 

Estas palavras servem de alerta, triste previsão. Verdade. 

A Amazônia vive um momento especial e delicado, multifacetado por 

perfis antagônicos e complexos. Passa pela violência, desinformação, 

radicalismo, demagogia, oportunismo, devastação, opressão e morte. 

No atual estágio virou moda atacar ou defender Índios, matas, 

soberania, ecologia. Nesta oportuna Babel de idéias, ambições e 

discussões é bom ressaltar que existem entidades que, há muito, 

trabalham por uma consciência mais real e clara da questão. 

são pessoas nas aldeias e nas cidades que, numa cotidiana luta fazem 

do existir algo limpo: são Índios, seringueiros e ribeirinhos que 

tomaram conta, para a humanidade, de uma parte do planeta, são seres 

humanos que não poluem, corrompem ou estragam. Estas pessoas têm 

que ser ouvidas, respeitadas e preservadas. 

Milton Nascimento, de uns tempos para cá, começou a manter contato 

com estes parentes das onças, dos peixes, da terra e da lua. Tomou 

conhecimento da incessante luta, da vida e da morte destes 

brasileiros, dai nasceu uma amizade e a vontade de trabalhar juntos, 

numa união que não se fará apenas em acontecimentos festivos, 

de esclarecimento ou protesto e sim numa duradoura e cotidiana 

fraternidade. 

Milton não está trabalhando para os indios. Ele foi escolhido e irá 

trabalhar com os indios através da União das Nações Indigenas-UNI. 

A UNI e o Conselho Nacional dos Seringueiros estão juntos e, juntos, 

lançaram e registraram. na vida e no coração, a ALIANÇA DOS POVOS 

!, 
i' 

DA FLORESTA. 

Queremos chamar e receber as pessoas para trabalhar e lutar 

nesta ALIANÇA. 

MÁRCIO FERREIRA/QUILOMBO 

PRODUÇÃO MILTON NASCIMENTO 
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TESTAMENTO 

Nélson Ângelo/ Milton Nascimento 

Um dia joguem minhas cinzas 
Na corrente desse rio 
E plantem meu adubo 
Na semente de meu filho 
Cuidem bem de minha esposa 
Do amigo, do ninho 
E do presente que foi prometido 
Pro ano seguinte 
Na reserva desse indio 
Clamo forte por clareira 
Soprem meus sentidos 
Pela v i d'a que descubro 
Cuidem bem de minha casa 
Tão cheia, meninos 
Tome conta de aquilo tudo 
Em que acredito 
Juntem todas minhas cinzas 
Ao poema desse rio 
E plantem meu adubo 
Na semente de meu povo 
Cuidem bem de minha esposa 
Do amigo, do ninho 
E do presente que foi prometido 
Pro ano seguinte 
Na reserva desse indio 
Clamo forte por um rio 
Soprem meus sentidos 
Pela vida de meu filho 
Cuidem bem de minha casa 
Tão cheia, meninos 
Tome conta de aquilo tudo 
Em que acredito 
E juntem todas minhas cinzas 
Ao poema desse povo 
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Milton Nascimento, no disco CLUBE DA ESQUINA 2, 1978. 

1 
!' 
J: 
' 1' t: 
J, 
1' 

' 
' 
1 

í 
' ! 



1 ,,,. 
r: 
r: 
r: 
r: 
r 
r 
r 
r: 
r: 
r 
r: 
r 

TICUNA 

r: 
Os indios Ticuna são o mais numeroso grupo indígena do Brasil. 

Com uma população aproximada de 20.000 (vinte mil) pessoas, ocupam r 
r 
r 
r 

tradicional e imemorialmente vasta faixa de terra do Alto Solimões, na 

fronteira com a Colômbia. Há muitos anos que os Ticuna vem lutando 

para ver seu território demarcado e garantido para seu uso exclusivo e 
r: 
r 
r: 
r 

reprodução de sua vida cultural. 

Em 1986 foram demarcadas quatro áreas pequenas e distantes da 

fronteira: são Leopoldo, Feijoal, Bom Intento e Santo Antônio. No 

r: 

mesmo ano todos os chefes Ticunas reuniram-se para continuar 

globalmente a luta pela demarcação das outras áreas que, além de maiores 

que as demarcadas, estão sobre a faixa de fronteira (150 Km ao longo 

da fronteira). As quatro áreas não demarcadas: Evaré I, Evaré II, 

Betânea e Vui-uata-im, estavam sendo invadidas e urgia para os 

Ticuna a articulação de um movimento no sentido de proteger seu 

território. As invasões eram incentivadas por fazendeiros e compradores 

de madeira das cidades próximas. 
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Procurando abrir a luta em todas as frentes, os Ticuna resolveram 

ir a Juízo para declarar o caráter indígena dessas terras e entraram 

com ação contra a Funai e a União, para declarar indígenas as áreas 

Evaré I e II, no Juízo Federal, em Manaus. 

Dando prosseguimento a estas reuniões e lutas, no dia 28 de 

março de 1988, as lideranças de várias aldeias se reuniram no lugar 

chamado "Boca do Capacete" área de antiga ocupação Ticuna mas fora de 

demarcação de são Leopoldo. A reunião, pacífica, foi convocada para 

saberem da Funai e da Policia Militar que providências haviam sido 

r: 

r 

tomadas em relação a provocações de jagunços que inclusive haviam 

matado um animal dentro da reserva de são Leopoldo. 
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Estavam os indios na reuniao quando foram cercados por jagunços 

armados de velhas, feias, mas eficientes espingardas e intimados 

a correr. O primeiro tiro, dado por uma criança de 14 anos em um 

indio desarmado que se destacava do grupo para conversar, foi o sinal 

para a matança. Foram duas ou três horas de tiroteio cerrado, caça 

impiedosa, perseguição fatal. Os indios não tinham nenhuma arma e 

escaparam apenas os que puderam se esconder ou fugir. O saldo de 14 

mortos e 23 feridos foi apenas mais um episódio da tentativa dos 

Ticuna de verem reconhecidos pelo Estado Brasileiro os direitos que a 

lei, que este mesmo Estado escreveu, lhes outorga. 

Passado um ano do massacre da 11Boca do Capacete", tanto assassinos 

como mandantes reconhecidos e sabidos continuam soltos. Punidos 

somente os indios professores, que foram demitidos da Funai porque 

eram elementos de organização da população indigena, o advogado 

que defende os Ticuna em Manaus, que foi proibido de entrar na área 

pela Funai e antropólogos e indigenistas que denunciaram o massacre, 

também proibidos pela Funai, de entrar na área. 

CARLOS FREDERICO MARÉS DE SOUZA FILHO 
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PROMESSAS DO SOL 

Milton Nascimento/Fernando Brant 

" forte Voe e me quer 

- :forte mais e eu nao sou 

da velho, 
, 

foi sou o :fim raça, o o que ja 

chamo pela lua de prata pra me salvar 

rezo pelos deuses da mata pra me matar 1 ,, 
r 

l 

Você me quer belo 

e eu não sou belo mais 

me levaram tudo que um homem precisa ter l,i 

me cortaram o corpo a :faca sem terminar 

me deixando vivo, sem sangue, apodrecer 

.•. 
justo Voe e me quer 

~ eu nao sou justo mais 

de sol 
, - queimam promessas ja nao meu coraçao 

tragédia 
, 

cai sobre todos 
, 

que e essa que nos 

tragédia 
, 

cai sobre todos 
, 

que e essa que nos 
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Milton Nascimento, no disco GERAES, 1976 
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DOCUMENTO FINAL IIº ENCONTRO NACIONAL DOS SERINGUEIROS E lºENCONTRO 

DOS POVOS DA FLORESTA - RIO BRANCO/ ACRE - MARÇO DE 1989 

INTRODUÇÃO 

O conselho Nacional dos Seringueiros, neste seu II Encontro 

Nacional, afirma a sua disposição de estabelecer o leque mais 

amplo possível de aliança com as populações tradicionais da 

Amazônia, com os sindicatos de trabalhadores, com as organizaçoes 

ambieqtalistas, e com os movimentos que se articulam em defesa dos 

povos da floresta. 

Partindo do nosso primeiro Encontro em 1985, podemos afirmar 

hoje a conquista das primeiras Reservas Extrativistas na Amazônia, 

através das quais os trabalhadores querem demonstrar ao mundo que 

pode haver progresso sem destruição. 

Sabemos que essa trajetória tem sido trágica, marcada pela 

resistência que o modelo de desenvolvimento estabelecido para esta 

região tem oposto às propostas de vida das populações tradicionais. 

Este II Encontro Nacional dos Seringueiros rende sua 

homenagem a todos os nossos lutadores que deram suas vidas por esse 

princípio afirmativo das culturas dessas populações regionais e, 

especialmente, ao nosso mais ilustre companheiro de sonhos, 

Chico Mendes. 

o fruto mais generoso dessa trajetória de lutas está consolidado 

na Aliança dos Povos da Floresta que a partir desse momento assume 

a decisão de propor politicas originadas no conhecimento e 

expectativas das suas próprias comunidades. 
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Brasileira no caminho de minorar a mancha que cobre parte da história 

do processo de ocupação até agora dirigido para esta região do 

Brasil, onde desgraçadamente ainda encontramos brasileiros submetidos 

a regimes de escravidão por dividas e assistimos indignados à 

prática da humilhação e desprezo aos direitos mais essenciais do ser 

humano, à destruição de seus habitats, ao assalto às fontes de 

riquezas representadas pela floresta constituída em seringais e 

castanhais, suporte permanente não somente de suas economias internas 

como das suas culturas e tradições. 

O levantamento das realidades locais e regionais de nossas 

r 
r 

comunidades serviu de base ao seguinte programa que orientará as 

comissões municipais e as instâncias do Conselho Nacional dos 

Seringueiros. 
r: 

O Conselho Nacional dos Seringueiros, por ocasiao do seu 

II Encontro Nacional, afirma a resolução de lutar pelo programa abaixo: 
r 

r 
r POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PARA OS POVOS DA FLORESTA 
r: 
r 

l.Modelos de desenvolvimento que respeitem o modo de vida, as culturas 

e tradições dos Povos da Floresta, sem destruir a natureza e 

r: 
r 

melhorando a sua qualidade de vida. 

(' 

r 
r 

2.Participação do processo de discussão pública de todos os projetos 

governamentais nas florestas habitadas por Índios e seringueiros, 

bem como outras populações extrativistas, através das associações r 
(' 

r 
r- 

e entidades representativas dos trabalhadores. 
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3.Garantias para prever e controlar os impactos desastrosos dos 

projetos já destinados à Amazônia, e paralização imediata dos 

projetos que causem danos ao meio ambiente e às populações 
~ 

amazonicas. 
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4.Informação sobre politicas e projetos para a Amazônia, e 

subordinação dos grandes projetos a prévia discussão no Congresso 

Nacional, com participação de entidades representativas das 

populações afetadas. 

REFORMA AGRÁRIA E MEIO AMBIENTE 

5.Implantação imediata de Reservas Extrativistas na Amazônia, nas 

áreas indicadas pelos trabalhadores extrativistas através de suas 

associaçoes. 

6.Demarcação imediata das 

populaçÕe s indígenas .. 

, 
are as indigenas sob controle direto das 

7.Reconhecimento imediato, por processo sumário, de todas as 

colocações de seringueiros, configurando-se os direitos de posse. 

8.Desapropriação imediata das áreas de floresta ocupadas por 

trabalhadores extrativistas e de áreas com potencial extrativo. 

9.Reassentamento em território nacional dos seringueiros expulsos 

pelo latifúndio para o território estrangeiro. 

10.Fim do pagamento de renda e das relações de trabalho que 

escravizam os seringueiros nos seringais tradicionais. 

11.PolÍtica de zoneamento que identifique as areas habitadas por 

seringueiros e demais trabalhadores extrativistas de outras 

areas ad~quadas a colonizaçio, e politica de recuperaçio de 

áreas degradas. 

12.Revisão da política de transformação das 
, 
are as indígenas em 

col~nias indígenas, tal como propõe o projeto Calha Norte. 

'. 
~ 



DESENVOLVIMENTO, ~AÚDE E EDUCAÇÃO 

13.Administração e controle das Reservas Extrativistas diretamente 

pelos trabalhadores extrativistas, através de suas associações e 

Órgãos de classe. 

14.Capacitação e atualização tecnológica de seringueiros e outros 

trabalhadores extrativistas, garantindo sua posição de frente no 

desenvolvimento econômico e técnico das Reservas Extrativistas. 

15.Implantação de postos de saúde nas florestas, com monitores 

seringueiros que recebam treinamento qualificado, e com recursos 

adequados às características da região. 
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16.Implantação de escolas nos seringais e florestas, com professores 

seringueiros treinados em programas adequados à realidade da 

regi ao. 

17.Implantação de cooperativas e sistemas de comercialização que 

viabilizem a independência econômica e o aumento do nível de 

renda das populações extrativistas. 

18.Realização de pesquisas dirigidas para o conhecimento do potencial 

econômico das florestas e dos meios para utilizá-lo de forma 

,,..., 
1 

equilibrada e permanente. 
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19.Investimentos na área de beneficiamento e industrialização de 

produtos extrativistas. 
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POLÍTICA DE PREÇOS E COMERCIALIZAÇÃO 

('· 20.PolÍtica econômica que garanta preços compatíveis com a 

manutenção dos trabalhadores extrativistas em suas áreas. 

21.Créditos diretos aos produtores extrativistas. 

22.Implantação de sistemas de comercialização e abastecimento 

adaptados às características da região amazônica. 

r: 
r- 23.Fim dos incentivos fiscais para atividades agropecuárias em 

áreas de floresta e direcionamento dos recursos para políticas 

econômicas que beneficiem os povos da floresta. 

VIOLÊNCIA E DIREITOS HUMANOS 

24.Fim imediato de todas as formas de opressão aos povos da floresta, 

e em particular da escravidão por dividas. 

r: 
r: 25.Apuração imediata dos crimes cometidos contra os trabalhadores 

rurais, e fim da violência contra os defensores das florestas 
~ . 

amazonicas. 

Agilização dos processos judiciais que apuram assassinatos de 

Índios, seringueiros e dirigentes sindicais. 
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26.Punição dos atos de grilagem incidentes em áreas indígenas e de 

posseiros seringueiros e castanheiros. 

27.Instauração de inquérito policial contra todas as iniciativas de 

formação de milícias por parte dos latifundiários, assegurando 

os princípios de justiça social no campo. 

\ I 
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Comissão Municipal do CNS/Xapuri - AC 
Comissão Municipal do CNS/Manoel Urbano - AC 

Comissão Municipal do CNS/FeijÓ - AC 

Comissão Municipal do CNS/Tarauacá - AC 
Comissão Municipal do CNS/Assis Brasil - AC 
Comissao Municipal do CNS/Plácido de Castro - AC 
Comissão Municipal do CNS/Rio Branco - AC 

Comissão Municipal do CNS/Sena Madureira - AC 

Comissão Municipal do CNS/Cruzeiro do Sul - AC 

Comissão Municipal do CNS/Humaitá - AM 
Comissão Municipal do CNS/Novo Aripuanã - AM 

Comissão Municipal do CNS/Boca do Acre - AM 
Oo mí s s ao Munici_pal do CNS/Pauini - AM 

Comissão Municipal do CNS/JutaÍ - AM 

Comissão Municipal do CNS/Carauari - AM 
Comissão Municipal do CNS/Tefé - AM 

Delegação do Estado do Amapá - AP 

Comissão Municipal do CNS/Ariquemes - RO 

Comissão Municipal do CNS/Guajará-Mirim - RO 

Delegação dos municípios de Marabá, CurionÓpolis, são João do 

Araguaia, Paraopeba e Tucurui - PA 

Delegação de brasivianos - BOLÍVIA 
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OS YANOMAMI 

são mais de vinte mil indios. Para os brancos, eles 
~ 

sao 

Yanomami. Para si mesmos, são Yanomami, Yanomarn, Sanumá, Yanam. 

Seu território é a floresta tropical, que se estende das cabeceiras 

do rio Orinoco, na Venezuela, para além do traçado da rodovia 

r: 
r· 

Perimetral Norte, no Brasil. 

A tradição oral indígena e o relato das expedições científicas 

enviadas a essa região, desde o século 18, comprovam a presença 

Yanomami nessa área, muito antes da definição dos limites dos 

Estados nacionais. 

O povo indigena Yanomami é o maior das Américas que, em sua 

maioria, continua vivendo as tradições culturais de seus antepassados. 

Uma grande parte dos Yanomami escolhe os locais de residência em 

r- 
r> 

terreno alto, longe de grandes rios, o que pode transformar as 

viagens a pé entre comunidades num exercicio de subidas e descidas, 

às vezes a mais de 45 graus de declive. A maior parte das 

comunidades abastece-se de água de igarapés ou nascentes. 

Nesses igarapés, está inscrita uma geografia que também é 

história. 

r 
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Esses igarapes estão muito presentes nos relatos históricos, 

nos movimentos de gente, de aldeias, de animais e de espíritos. É 

como se fossem as veias e os capilares que regam não só de água, 

mas de memória e significado cultural, o corpo prático e simbólico 

da sociedade Yanomami. 

r> 
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Igualmente importantes são as trilhas que ligam as várias 

aldeias. Mais diretas que os igarapés, elas traçam caminhos repletos 

de informação que os Yanomami vão contando em viagens curtas de poucas 

horas ou longas de dias inteiros, informações sobre memoráveis 

caçadas, encontros amorosos ou com espiritos, flagrantes de 

inimigos escondidos. IJ 
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r- Essas trilhas, que se irradiam de cada aldeia, constroem uma 

elaborada teia de caminhos, ligando roças novas e velhas, territórios 

de caça, locais de coleta e pesca, acampamentos de verão, aldeias 

vizinhas e aldeias distantes. É como se fossem nervos condutores de 
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sentido, perpassando aldeias, roças, mata e o sobrenatural. Trilhas 

e igarapes, como que compondo um sistema de nervos e veias, tecem a 

trama intrincada de uma topografia que se humaniza ao inscrever 

eventos marcantes, incorporando-os ao mundo de sabores e representações 

r 
r 
r 

do povo. 

Os Yanomami cultivam mandioca, macaxeira, cará, taioba, batata 

doce, banana, cana-de-açúcar, - mamao, fumo e vários tipos de plantas 

r 
r 

utilizadas na produção de artefatos como flechas, ornamentos e 

substâncias de valor mágico-religioso. 

A floresta, da qual as roças são pequenas transformações 

temporárias, é a base para a circunscrição territorial de uma aldeia 

r: 
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ou grupo de aldeias. O conceito Yanomami de floresta carrega, entre 

outras coisas, a idéia de lar, o lugar ao qual se pertence, ºa terra 

de minha gente11• Deixa transparecer o conforto e o aconchego do que 

é familiar. 

r: 

A floresta fornece a caça e a coleta. Dominio masculino por 

excelência, a caça pode ser feita individualmente ou em grupo, no 

~ia a dia ou para rituais. A primeira é praticada o ano inteiro, 

enquanto a coletiva é organizada mais na seca, envolvendo homens 

de uma Única aldeia ou anfitriões e hóspedes, durante visitas 

prolongadas, quando viajam com toda a familia. Caçamt principalmente, 

anta, caititu, queixada, capivara, cotia, paca, tatu, várias espécies 

de macaco e uma quantidade de pássaros, -desde o mutum a um tipo de 
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perdiz. 
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A coleta de produtos silvestres e muito importante para a 

alimentação dos Yanomami. Sem o resultado espetacular de uma boa 

caçada ou de uma carga desmesurada de mandioca, petiscos como 

larvas, favos de mel, rãs, caranguejos, frutas de vários tipos, 

cogumelos, castanhas e outras coisas comestiveis chegam à aldeia 

em modestas trouxinhas de folhas. Chegam, porém, com regularidade 

suficiente para contribuir bastante no suprimento de vitaminas, 

proteinas, sais minerais, além de uma apreciada variedade de sabores. 

Na época da bacaba, açai e outros frutos de palmeiras, eles são 

trazidos em grandes quantidades e logo consumidos em forma de suco. 

A coleta pode ser combinada com pescarias curtas por grupos de mulheres, 

de homens ou por casais. No caminho, apanha-se também o que for 

preciso, como, por exemplo, o cipó para fazer cestas. 

A pesca para os Yanomami é, em geral, menos importante do que 

as outras atividades produtivas. Por exemplo, nao fazem armadilhas, 

nem usam redes. Pescam principalmente com linha e anzol, arco e 

flecha e timbÓ. É nas pescarias coletivas que o timbÓ é utilizado. 

Ele provoca uma asfixia temporária nos peixes; - - os que nao sao 

apanhados, conseguem recuperar-se do efeito que o veneno produz. 

são escolhidos pequenos cursos de água lenta ou bacias dos 

rios maiores, formadas pela vazante. É comum ver aldeias inteiras, 

homens, mulheres e crianças de todas as idades, cestas em punho, 

irem rio abaixo apanhando peixe, numa excitação de gritos, 

exclamações, tropeços, tombos e gargalhadas. É muito divertido. 

Percebe-se uma gradação suave nas atribuições das crianças. 

Até pouco antes da puberdade, meninos e meninas t~rn uma enorme 

liberdade para brincar juntos, embora haja uma tendência maior de 

delegar às meninas a tarefa de tomar conta dos irmãos menores, o 

que nao as impede de participar da maioria das brincadeiras. 
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Mais do que seres incompletos, com atividades e espaços 

segregados da gente grande, as crianças são como adultos em 

miniatura, adquirindo muito cedo habilidades básicas, como mexer 
r: 

com fogo sem se queimar ou com facas sem se cortar. 

Quando chegam à idade adulta, restam aos jovens poucos mistérios 
r: 
r: 
r da vida cotidiana para serem desvendados. Embora o processo de 

aprendizado cultural continue até à velhice, a eficiência necessária 

para sobreviver é adquirida nos primeiros dez anos de vida de 
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uma pessoa. 

A visitação entre aldeias é constante, mas o termo "visitante" 

é pouco aplicado aos moradores de aldeias vizinhas com os quais 

o contato é muito intenso. Para os visitantes de aldeias mais 
r: 
r 
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afastadas, há um ritual mais elaborado. 

As cerimônias em homenagem aos mortos atraem grandes quantidades 

de hóspedes de aldeias próximas e distantes. Podem durar 10 dias ou 
r: 

mais, incluindó caçadas coletivas, feitas pelos anfitriões e pelos 
r 

visitantes, muitas danças, pajelança, pranto generalizado, 
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brincadeiras1 jogos e desafios, com ou sem sentido sexual. 

É durante essas cerimônias mortuárias que aldeias inteiras se 

reunem. são ocasiões para a troca de noticias e de objetos, para 

casamentos, refeições abundantes em comum, definição de alianças 

politicas e resolução das divergências. 

Todas essas tradições dos Yanomami, entretanto, estão .agora 

sob a ameaça de desaparecer por força da expansão maciça da 

fronteira econômica de mineração. 
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ALCIDA RAMOS 
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A VIDA DOS YANOMAMI -AMEAÇADA'DE'EXTERMÍNIO 

Em etapas diferenciadas, os Yanomami - como sempre aconteceu 

com os povos Indígenas - passaram a ser submetidos a um violento 

processo de invasão de suas terras, de sua cultura, acompanhado 

pela devastação da natureza. Uma das primeiras invasões maciças 

de garimpeiros começou a partir dos anos 70, em pleno apogeu do 

•• milagre,. brasileiro, durante a ditadura militar. 

O inicio da construção da Rodovia Perimetral Norte (BR-210) 

com recursos do Programa de Integração Nacional, do governo 

Médici - abriu caminho para o avanço das empreiteiras e dos peoes. 

Ao longo da rodovia, que corta a área Yanomami em sua parte sudeste, 

os yanomami passaram a ser afetados pelas doenças levadas pelos 

invasores, tais como o sarampo, a gripe, a tuberculose, a malária 

e as doenças venéreas. 

Estes 19 anos - de 1970 até agora - têm sido marcados pela 

progressiva destruição de todo um povo, apesar dos protestos 

nacionais e internacionais. 

Em 1975, o Projeto Radam-Brasil, de aerofotogrametria, revela a 

existência, em território yanomami, de minerais estratégicos e 

preciosos, como o ouro, a cassiterita e materiais radioativos. 

Intensifica-se, a partir de então, a corrida ao Maciço das Guianas, 

enquanto toda essa região é apontada como o novo 11Eldoradott para as 

empresas privadas brasileiras e transnacionais e para o próprio 

Estado. 

Bem antes dessa data, no entanto, todo o território brasileiro 

já vinha sendo loteado pelas empresas e grandes grupos mineradores, 

estimulados por um CÓdigo de Mineração feito à medida dos interesses 

provados. Hoje, não somente a área Yanomami, mas também a maior 

parte do subsolo brasileiro, onde quer que existam recursos minerais, 

estão loteados em dezenas de milhares de áreas para pesquisa e 

lavra minerais. 



r». 

,,-.., 

É uma imensa reserva de mercado, acima de qualquer outra consideração, 

principalmente, acima da vida de quem habita sobre esse subsolo. 

Dados do antigo Ministério da Ciência e Tecnologia indicavam 

que, no ano passado, os grupos econômicos da mineração detinham, na 

Amazônia Legal, uma área bloqueada de nada menos de 1.3 milhões de 

quilômetros quadrados, correspondendo a 80% de toda a área requerida 

(' 

r para mineraçao no Brasil. 

Até abril de 1986, haviam sido concedidos 537 alvarás de 

pesquisa sobre terras indígenas na Amazônia e outros 1732 

r> 

requerimentos aguardavam deferimento, segundo pesquisa do Centro 

Ecumênico de Documentação é Informação (Cedi) e da Coordenação 

Nacional dos Geólogos (Conage). Dados do CNPQ indicam, também, 
r 
r 

que os grupos estrangeiros detêm interesses e reserva de mercado 

r: 
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sobre 38% do subsolo brasileiro, enquanto os grupos nacionais 

r> 
controlam 35% e as empresas estatais, 27%. 

Estado eminentemente indígena, Roraima tinha, em 1986, 640 

r: 
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parcelas do seu subsolo bloqueadas pelas empresas de mineração, 

conforme dados do Cedi/Conage. A ocorrência de cassiterita na 

Serra de Surucucus, conhecida desde junho de 1975 e situada em 

plena área Yanomami, é um dos alvos mais visados pelas grandes 

r: empresas mineradoras e pelos garimpeiros. Surucucus possui, também, 

ouro, minerais radioativos e terras raras. No Estado de Roraima, 

a Companhia de Desenvolvimento de Ror.aima (Codesaima) interessa-se, 

desde os anos 70, em explorar os minérios nas terras yanomami, 

através de processos semi-mecanizados, que são compatíveis com a 

extração de ouro de aluvião. Isso significaria a continuação da 

situação atual, de invasão de terras Yanomami. 
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r 
r: Hoje, os invasores avançam sobre todo o território Yanomami e, 

inclusive, reconstroem as pontes da semi-destruida Perimetral Norte, 
r. 

r= 
na corrida desenfreada aos minérios e à riqueza, custe o que custar. 

Ano após ano, a tragédia assume novos contornos. 

Em 1985, a Serra de Surucucus é novamente invadida, com avioes, 

armas e apoio logistico de fazendeiros e garimpeiros. Os responsaveis 

r 

foram expulsos, mas permanecem impunes. 

Em 1987, verifica-se uma nova onda de - 1.nvasoes. Conflitos entre 

garimpeiros invasores e Yanomami provocam várias mortes. No 

r Congresso Constituinte, as empresas mineradoras formam o seu grande 

11lobby" anti-indigenista que enfrenta, porém, a resistência dos 

próprios Índios e de seus aliados. 

Em 1988, o quadro torna-se ainda mais grave. O proprio governo 

afirma a existência, em território Yanomami, de cerca de 45 mil 

r 

r: 

garimpeiros. O governo do Estado de Roraima foi entregue a 

Romero Jucá, ex-presidente da Funai, homem de confiança das 

mineradoras e dos empresários do garimpo. 
r: 

r O Estado brasileiro atua, paralelamente, como padrasto dos 

indios. A imprensa descobre, em 1986, detalhes sobre o Projeto 
r: 

Calha Norte, elaborado pelo Conselho de Segurança Nacional, dentro 

de critérios geopoliticos. Sob o pretexto de defender as fronteiras r: 
r'· brasileiras, os autores do projeto desenvolvem a fantasiosa teoria 

da 11criação1' de um "estado Yanomami" na fronteira Brasil/Venezuela 

r 
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e logo começam a investir em infra-estrutura militar na região 

norte das calhas dos rios Solimões e Amazonas. 

Os Yanomami vivem numa área continua de aproximadamente 10 
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milhÕes de hectares, desde épocas remotas. Mas a tentativa de 

isolá-los e separá-los em "ilhas"; obedecendo a objetivos geopoliticos, 

é um dos componentes do processo de invasão de seu território, 

desde os anos 70. 
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Em fevereiro deste ano, o presidente José Sarney assinou nada 

menos de 19 decretos que dividem a área continua dos Yanomami em 

19 parcelas. Esses decretos reduzem o território Yanomami em 70%, 

com relação às terras por eles permanentemente ocupadas. Além dessa 

drástica redução, o que sobrou foi retalhado em 19 "ilhas", totalmente 

inadequadas para a sobrevivência desse povo. 

Com is~o, corta-se o acesso dos indios Yanomami a áreas mais 

extensas, de que precisam para a caça, a pesca e para os seus 

deslocamentos periódicos, necessários à regeneração ecológica de 

suas terras. 

Ao mesmo tempo, a coesão e a identidade dos Yanomami ficarão 

irremediavelmente atingidas, já que, vivendo em "ilhas", terão 

dificuldades para continuar seus contatos econômicos, cerimoniais 

(' 

e, inclusive, matrimoniais. Isolados, os Yanomami ficarão mais 

expostos ainda às doenças infecciosas e à cooptação levada pelos 

"civilizados". 

(' 

Ao receber recentemente, em Brasilia, o Prêmio Global 500, das 

Nações Unidas, Davi Yanomami afirmou que "o homem branco está r: 
andando no escuro e está cego pelo brilho do ouro e, . - por isso nao 

r: enxerga a gente". Ele disse, também, que os Yanomami estão morrendo 

r> 
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por causa da invasão de suas terras e que os invasores "estão 

envenenando e sujando os igarapés, derramando mercúrio, acabando 

com os rios, matando a natureza11• Davi lembrava que essa destruição 

11não é boa, nem para os i.ndios, nem para os brancos". 

r 

Os garimpes utilizam o mercúrio que contamina as aguas. Formam-se, 

também, grandes poças d1água, focos de mosquitos transmissores de 

doenças, especialmente a malária. Todo o ecossistema do Maciço das 

Guianas está comprometido. Este comprometimento atinge todo o Estado 

Roraima e toda a sua população, indigena e branca. 
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Todos os brasileiros e cidadãos e cidadãs do mundo comprometidos 

com a causa da justiça e da paz, têm que desenvolver uma ação 

urgente para evitar que os Yanomami desapareçam. E para impedir 

que sua identidade, sua cultura, sua vida sejam irremediavelmente 

desfiguradas. 

Neste sentido, precisamos unir esforços em torno de pelo menos 

quatro medidas: 

1.A urgente demarcação da terra tradicionalmente ocupada pelos 

Yanomami, numa área continua, respeitando seu "modus vivendi11, 

com base na Constituição brasileira; 

2.A revogação imediata dos dezenove decretos presidenciais, de 

19 de fevereiro de 1989, por significarem a destruição fisica 

1, il 

e cultural dos Yanomami; 

3.A retirada imediata e definitiva dos garimpeiros que ocupam as 

áreas Yanomami; 

r: 
4.Responsabilizar criminalmente todos os que favorecem o genocidio 

dos Yanomami ou omitem na adoção de medidas para evitar esse 

crime. 

r: Finalmente: a CCPY jamais se posicionou ou tomou partido em favor 

r- de politicas e medidas que significassem ferir a soberania 

brasileira e a integridade de nosso território. Elas têm que ser 
i 
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respeitadas e asseguradas. 

Relativamente ao povo Yanomami e a outras comunidades indigenas, 

postulamos o que determina a nova Constituição que, pelo parágrafo 

3Q, do artigo 231, Capitulo VIII - Dos Índios, declara: 

"0 aproveitamento dos recursos hidricos, incluidos os potenciais 

i, 
,, 
1, 

1 

j, 

energéticos, a pesquisa e lavra das riquezas minerais em terras 

indigenas, só podem ser efetivadas com autorização do Congresso 
r: 
r: 
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Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada 

a participação no resultado da lavra, na forma da lei". 

c2J 

r 



Esta é a forma modernat democrática e compatível com os direitos 

humanos de se equacionar soluções que atendam as necessidades das 

minorias indigenast que no Brasilt desde a descobertat em 1500t 

vêm sendo dizimadas e colocadas frente a situações dramáticas e 

irreversíveis e diante de fatos consumados que significam apenas 

uma coisa: a morte e a miséria. 

DERMI AZEVEDO 
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AVÁ-CANOEIRO: OS ÍNDIOS NA CLANDESTINIDADE 

Obrigados a uma interminável 

marcha forçada, pequenos 

grupos de arredios vivem perseguidos 

no centro-sul goiano 

Divididos em pequenos grupos II arredios 11 que sobrevivem 

através da caça, da coleta, do abate de gado, cavalos e burros, bem 

como do saque das roças da região. Os Avá-Canoeiro aparentemente 

não apresentam outras particularidades que os diferenciaram dos 

vários grupos indigenas "sem contato" que vivem atualmente no Brasil. 

A particularidade dos Avá-Canoeiro reside não no seu modo 

de vida e sim na localização da sua zona de perambulação: o centro-sul 

goiano e parte do Distrito Federal. Deslocando-se numa região assim 

tão ocupada, os Avá-Canoeiro na verdade são obrigados a uma 

interminável marcha forçada que só poderá terminar com uma cilada 

bem-sucedida por parte daqueles que os perseguem. 

Em função das hostilidades da população regional, os Avá-Canoeiro 

se mantêm permanentemente em movimento, atingindo regiões onde sua 

presença é absolutamente desconhecida. SÓ em 1984, o grupo de 

arredios do Alto Tocantins percorreu pelo menos cinco ou seis 

municipios, indo do centro de Goiás até o município mineiro de UnaÍ1 

próximo ao limite dos dois estados. 

Mestres em se esconder, sua presença só é notada pelos abates 

de animais s pelos saques em roças que são forçados a praticar, uma 

vez que estão impossibilitados de colocarem roças ou se fixarem num 

local. Quando um proprietário descobre sua presença, procura eliminá-los 

o mais rápido possivel. Não só pelos prejuizos que já teve na sua 

criaçao e roças. mas também para evitar complicações na regularização 

do seu titulo de propriedade. 
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Conversando com fazendeiros das regiões onde os Avá-Canoeiro 

apareceram, ouvi invariavelmente que "aqui nunca teve indio11• 

A ausência de noticias desses Índios em 1984, representa 

... _ 

exatamente esta tentativa esta tentativa de se tentar esconder o que 

realmente aconteceu. Em outras palavras, quem sabe silencia, para 

não se t• c o mp 1 i car 11• 

'. 
Apesar de hostilizad6s e caçados por expedições particulares 

ou oficiais desde o século XVIII, os grupos Avá-Canoeiro conseguiram 

sobreviver em áreas de pouca concentração populacional e fracamente 

relacionadas economicamente com o resto do estado de Goiás e do pais. 

A partir dos anos 70, esta situação começa a mudar. Com a construção 

da rodovia Belém-Brasília veio a valorização de extensas áreas do 

estado de Goiás. Encurralados, os grupos Avá-Canoeiro tem cada vez 

menos chances de passarem despercebidos. Os abates de animais 

tornam-se evidentes e expedições de ttatração" passam a ser exigidas 

pela opinião pública, e pelos fazendeiros interessados. 

Em 1973, parte do grupo do Araguaia, que vivia entre os rios 

Javaé e Formoso, é literalmente capturada pelo sertanista da FUNAI 

Apoena Meirelles, sendo rápidamente transferido das terras que 

ocupava, na Agropastoril Canoanã S.A., de propriedade do grupo 

BRADESCO, para o Parque Indígena do Araguaia. O restante do grupo, 

refugiou-se na Mata do Mamãot enorme formação florestal nas terras 

do Parque Nacional do Araguaia (do IBDF), onde se encontraram até 

hoje. Em 1984, fazendeiros e arrendatários do PNA e do PQARA 

dirigiram-se ao chefe do Posto Indígena Canoanã, o mais próximo da 

região e reclamaram providências ante o continuo abate de gado. 

Como nenhuma medida foi tomada pelas "autoridades competentes", é 

perfeitamente possível que eles mesmos tenham se decidido a tomá-las, 

tratando de eliminar ou de espantar os Índios para longe. 
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O restante do grupo vive na regiao do Alto Tocantins. Também lá 

existem dois grupos, os "arredios" e os "contatados". Os Últimos 

foram capturados em 1983. Os arredios faziam parte do grupo que foi 

capturado pelos frentistas da FUNAI em 1983, e que tinha como 

habitat, até o final da década de 70, 
; 

as serras proximas aos 

formadores do Alto Tocantins, de onde foram expulsos a bala por 

fazendeiros, especuladores e funcionários da FUNAI, como o sertanista 

Israel Praxedes (recentemente falecido}, que grilou as terras onde 

este grupo mantinha roças e, inclusive, abriu uma fazenda, de sua 

11propriedade", na zona de perambulação dos :indios. 

Atualmente, não se sabe o número exato de grupos arredios no 

Alto Tocantins. Sua presença é assinalada tanto nas regiões próximas 

ao local onde está o grupo "contatado", como em regiões distantes 

300 Km deste ponto. Em março de 1984, chegaram ao munic:ipio mineiro 

de Unai, onde sua presença foi descoberta graças aos abates que 

promoviam. Foram metralhados pelo destacamento local da PM, cujos 

comandantes acreditavam que os :indios eram "animais". Depois desse 

episódio, foram cercados numa pequena mata por uma expedição de 

fazendeiros locais e estavam na iminência de serem eliminados, 

quando chegaram representantes da FUNAI e impediram o massacre. 

Esta foi a Última notícia desse grupo. Ao que tudo indica, eles 

aparentemente retornaram à sua região de origem, buscando a 

proximidade de seus parentes já "contatados". 

A população estimada dos Avá-Canoeiro é a seguinte: 

.GRUPO DO ARAGUAIA 

arredios na Mata do Mamão 15 

contatados no P. I. Cano anã 07 

.GRUPO DO ALTO TOCANTINS 

arredios do rio Manoel Alves 15 

contatados no P.I.A.Avá-Canoeiro 04 

arredios do rio Preto ..................• 15 

TOTAL ...................•............... 56 
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É evidente que esta situação 
~ 

so se alterará quando a localização 

e a situação dos grupos arredios for conhecida com segurança. Além 

desse trabalho, depois do qual se iniciariam os de 11atração11, 

torna-se indispensável uma mudança de atitude daqueles que serão 

responsáveis pelo contato. 

Com efeito, a história dos "contatos" feitos com os Avá-Canoeiro 

apresenta uma constante: o imediatismo dos frentista, motivados por 

- .razoes de prestigio pessoal e funcional, acabou por causar ., 
separações traumáticas que dividiram os grupos em "arredios" e 

11 conta ta dos 11• Por baixo desses eufemismos na verdade está-se 

' I ~ 

denominando grupos "capturados" e grupos ainda "soltos". 

Ao invés de um trabalho de 11atração11 que visasse a totalidade 

do grupo, as expedições oficiais aos Avé-Canoeiro parecem ter se 

movido por um irresponsável pragmatismo onde 11mais vale um indio na 

mão que dois no mato". Em meio às muitas violências cometidas nas 

:! 
1 
l 
li ,1 
li 

,1 ,' 
r 

"operações de contato", é de se supor que os "arredios 11 busquem 

escapar aos frentistas da FUNAI com o mesmo desespero com que procuram 

se safar de seus perseguidores da região, uma vez que os métodos 

empregados são os mesmos. 

1: 

ANDRÉ A.TORAL 

ANTROPÓLOGO 

1 
1 , . 
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CANOA, CANOA 

Nélson Ângelo/Fernando Brant 

Canoa canoa desce 

no meio do rio Araguaia desce 

no meio da noite alta da floresta 

levando a solidão e a coragem 

dos homens que são 
A 

ava avacanoe 
A 

ava avacanoe 

Avacanoeiro prefere 
; 

as aguas 

Avacanoeiro prefere o rio 

Avacanoeiro prefere os peixes 

Avacanoeiro prefere remar 

ava prefere pescar 

ava prefere pescar 

Dourado, arraia, grumati 

piracará, pira-andirá 

jatuarana, taiabucu 

piracanjuba, peixe-mulher 

Milton Nascimento, no disco CLUBE DA ESQUINA 2, 1978. 
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Hidrelétricas do Xingu: 
o Estado Contra as 

Sociedades Indígenas 
"A presença de comunidades indigenas represemo um dos 
problemas ambientais de maior complexidade, fio planeja 
mento e implementação de usinas hidrelétricas e linhas de 
transmissão." (ELETROBRÁS, 19116) 

A implantação do Complexo Hidrelétrico de Al 
tarnira, parte já definida de um gigantesco pla 
no de aproveitamento hidrelétrico da bacia do 
Rio Xingu, ameaça imediata e diretamente sete 

povos indígenas que habitam essa região. As usinas 
de Cararaô e Babaquara e seus reservatórios repre 
sentam um passo decisivo na história da verdadeira 
guerra movida pelo Estado brasileiro contra os povos 
indígenas. Os Juruna, Arara, Kararaô, Xikrin, Asu 
riní, Araweté e Parakanã estarão diante de um salto 
qualitativo no processo de confinamento e expropria 
ção territorial, redução demográfica, sujeição políti 
ca e destruição sócio-cultural planejada a que vêm 
sendo submetidos desde o final do século XVI. Seus 
territórios serão parcial ou totalmente submersos; vã 
rias de suas aldeias serão deslocadas; terão de enfren 
tar efeitos desorganizadores sobre suas formas eco 
nômicas e políticas; por fim, os "benefícios" que 
lhes serão outorgados como "compensação" irão 
'Constituir, no mínimo, um novo conjunto de in 
junções externas que deverão lutar para controlar. 

Os perigos imediatos e de maior magnitude inci 
dem, hoje, sobre estes sete povos, que pertencem a 
conjuntos lingüísticos e culturais distintos e se encon 
tram em situações históricas diferentes, alguns tendo 
sido "contatados" há menos de cinco anos. Mas eles 
não serão os únicos a ter suas condições de existência 
ameaçadas pelo •• maior projeto nacional no final 
deste século e início do próximo" - como o governo 
caracteriza o aproveitamento hidrelétrico do Xingu 
(ELETROBRÂS, 1986: 6--91). Já com a construção 
do Complexo de Altamira, efeitos far-se-ão sentir so 
bre os grupos Kayapó mais ao sul. Como continuida 
de do aproveitamento da bacia do Xingu, estão pre 
vistas mais três barragens neste mesmo rio e duas no 
lriri. Estas últimas afetarão diretamente os Xipaia 
Curuaia e os povos indígenas ainda desconhecidos 
que habitam a região do alto Iriri, As hidrelétricas 
planejadas para o Rio Xingu, por outro lado, atingi- 

rào os cinco grupos da Reserva Indígena Kayapó 
(Kokraimoro, Aukrê, Kuben-kran-kren, Gorotire e 
Kikretum), assim como os povos do Parque Indígena 
do Xingu (PIX). 

A ELETRONORTE tem procurado, taticamente, 
dissociar o Complexo de Altamira da palavra "Xin 
go", que traz à consciência nacional fortes asso 
ciações com os povos indígenas. Em particular, 
afirma-se que as hidrelétricas e barragens irão "pre 
servar o alto Xingu" e, portanto, os povos que habi 
tam o Parque Indígena do Xingu (Nunes. 1986: 8). 
Com isso, escamoteiam-se fatos e implicações graves. 
Em primeiro lugar. os grupos indígenas imediata 
mente afetados pelo Complexo de Altamira desapa 
recem do discurso oficial; os "índios do Xingu" são 
reduzidos aos povos do PIX, cuja maior visibilidade 
nos meios de comunicação os torna pouco suscetíveis 
a tais prestidigitações retóricas. Em segundo lugar, o 
"impacto" fundamental que o sistema hidrelétrico 
do Xingu acarretará sobre os povos indígenas é sistê 
mico, não se resumindo aos fenômenos mais brutais 
de transferência forçada ("reassentamento") por 
alagação de aldeias e roças. No caso dos sete povos 
em pauta, além de terem boa parte de seus territórios 
entre as "áreas diretamente afetadas" (inundadas), 
todas as suas terras estarão nas "áreas de influência" 
do Complexo de Altamira (ELETROBRÁS, 1986), 
isto é: elas serão submetidas a pressões migratórias, 
grilagem por parte de grandes projetos mineradores e 
agroindustriais, ocupações clandestinas, garimpa 
gem, extração de madeira e, por fim, à injeção desor 
denada, cosmética e "modernizadora" de recursos 
financeiros - as chamadas indenizações - adminis 
trados da maneira usualmente desastrosa pela FU 
NAI. Finalmente, é preciso ressaltar que toda a bacia 
do Rio Xingu, sobretudo com a implantação final do 
sistema completo de barragens, sofrerá modificações 
ecológicas, demográficas e econômicas que estão sen 
do subestimadas, ignoradas ou ocultadas. 

Desde que, numa perversão característica do dis 
curso dos planejadores governamentais, os índios são 
um "problema ambiental" para as grandes obras de 
engenharia, não é surpreendente constatar que ne 
nhum dos povos mencionados foi consultado a res 
peito de decisões que afetam as bases de sua sobrevi 
vência. «consultados" seria talvez pedir demais, já 
que ninguém o foi; porém, desde 1975 estuda-se e 
planeja-se o aproveitamento hidrelétrico do Xingu, 
e, até hoje, às vésperas do início das obras do Com 
plexo de Altamira, estes povos não foram sequer avi 
sados do que se lhes prepara. Apenas agora, na fase 
final dos estudos de viabilidade, quando todas as va 
riáveis físicas do projeto estão de fato determinadas 
sem nenhuma alternativa, a ELETRONORTE - atra 
vés de uma empresa consultora, CNEC - dedica-se a 
realizar levantamentos-relâmpago e a elaborar rela 
tórios de "impacto social", para cumprir exigências 
legais. Exigências que, por sua vez, encontram sua 
ultima ratio nas condições impostas pelas agências fi 
nanciadoras .internacíonais, elas mesmas pressiona 
das pela crescente preocupação mundial com os efei- 
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tos ambientais deletérios dos megaprojetos na Ama 
zônia. A "consciência ambiental" que parece ter ilu 
minado repentinamente as grandes concessionárias e 
empreiteiras do setor energético não é senão um mo 
vimento de autodefesa ou contra-ofensiva que visa o 
aperfeiçoamento de um "produto gerencial" - a ima 
gem pública da empresa (ELETROl.UlAS. 1986: 5-8) 
- capaz de assegurar a consecução de objetivos defini 
dos fora de qualquer discussão prévia com a socieda 
de como um todo e com as populações diretamente 
afetadas em particular. Este "ambientalismo oficial •• 
não consegue esconder. como veremos. uma concep 
ção essencialmente autoritária do que seja uma polí 
tica pública, e uma inversão perversa da hierarquia 
entre razão técnica e razão social. Em um sistema on 
de parece vigorar a idéia de que a sociedade está a 
serviço da economia, e não a economia a serviço da 
sociedade, os povos indígenas não podem senão ser 
vistos como obstáculos a um desenvolvimento econô 
mico que tem suas próprias razões. 

Finalmente, é preciso não esquecer que o Comple 
xo Hidrelétrico do Xingu é ele mesmo uma mera par 
te da estratégia atual de exploração da Amazônia, 
que privilegia um "modelo exportador" (Nunes, 
1986: 4) baseado na exclusão da pequena proprieda 
de e das formas de ocupação camponesa, favorecen 
do, em contrapartida, os grandes complexos minera 
dores e agroindustriais. A região da bacia do médio 
Xingu, em particular - incluída na área do Programa 
Grande Carajás -, tem sido objeto de uma série de 
medidas governamentais que visam fechar a fronteira 
à expansão camponesa, concentrando a propriedade 
fundiária e garantindo a operação de pólos agrope 
cuários, madeireiros e mineradores (Almeida, 1986). 
Os territórios indígenas que restam são e serão presa 
fácil para inimigos de tal calibre, já como terras a se 
rem desapropriadas em nome do "interesse nacio 
nal", já servindo de válvula de segurança para as 
pressões fundiárias que tal política de "grandes pro 
jetos"•criará no seio da população da fronteira em 
movimento. 

Gente e Ambiente, ou 
o Estado e a Natureza 

Em novembro de 1986, a ELETROBRÁS deu à 
luz um Plano Diretor para Proteção e Melhoria do 
Meio Ambiente nas Obras e Serviços do Setor Elétri 
co, que é a face "ambiental" do Plano Nacional de 
Energia Elétrica 1987/2010, concluído em maio de 
1987, para o qual o Governo brasileiro vem nego 
ciando vultosos empréstimos externos. Este plano di 
retor segue diretrizes estabelecidas no l? PND da 
"Nova República". e responde a um conjunto de leis 
e resoluções passadas nos últimos anos, que expri 
mem uma maior consciência da população brasileira 
quanto aos efeitos negativos de uma política "desen 
volvímentista" míope e autoritária, e uma maior sen 
sibilidade das agências financiadoras externas, sujei 
tas a pressões da opinião pública em seus países de· 
origem. 

Os índios ocupam uma posição de destaque no re 
ferido documento "ambiental" da ELETROBRÁS. 
Ali se mencionam os efeitos de obras implantadas ou 
em implantação sobre diversos territórios indígenas. 
e sugerem-se medidas para "minimizar os efeitos ne 
gativos" que tais obras acarretam sobre os povos in 
dígenas. Reconhecendo claramente que a preocupa 
ção "ambiental" do setor elétrico se deve a um au 
mento dos custos políticos de implementação de seus 
projetos ("há um processo de rejeição, por segmen 
tos da população, aos grandes projetos de engenharia 
em geral. .. " - ELETROBRÁS, 1986: 5,12) e à ne 
cessidade de firmar uma imagem de "consciência 
ambiental" para viabilizar politicamente o Plano 
2010 (Op. Cit.: 5-13), o documento da ELETRO 
BRÁS excede-se em cautelas retóricas sobre as impli 
cações de seus projetos para as sociedades indígenas 
ameaçadas, veiculando um discurso "humanista" 
dentro de uma moldura "gerencial". 

Entretanto, antes de examinarmos o diagnóstico 
da ELETROBRÁS sobre os efeitos que suas obras já 
acarretaram sobre grupos indígenas. e o elenco de 
medidas que propõe para o futuro, convém apreciar 
o quadro conceituai que informa o discurso do plano 
diretor. Qual a concepção de "ambiente" entretida 
pela ELETROBRÁS? Qual a relação entre obra, po 
pulação e ambiente? 

A obra de engenharia produz um "impacto am 
biental" que deve ser "avaliado". A expressão "im 
pacto ambiental", decididamente na moda, é tradu 
ção de um original americano. Ela foi consagrada na 
fala dos planejadores (governamentais e afins) pela 
Lei n? 6.938, de 31.08.1981, que estabeleceu a "Po 
lítica Nacional do Meio Ambiente", tendo· sido ins 
trumentalizada a partir de uma resolução do Conse 
lho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, Res. 
001/86), que dispõe sobre a necessidade de elabora 
ção de um "Relatório de Impacto Ambiental" (o RI 
MA), cuja aprovação condiciona o "Licenciamento 
de Atividades Modificadoras do Meio Ambiente". 

Embora a definição de •• meio ambiente" (expres 
são pleonástica) dada pela Lei 6.398 mencione um. 
conjunto de condições naturais que "abrigam e re 
gem a vida em todas as suas formas", a Resolução 
001 do CONAMA introduziu um componente novo. 
Assim, o "diagnóstico ambiental" da área de in 
fluência de um grande projeto deverá considerar um 
meio físico, um meio biológico e um meio sõele-ece 
nômico, como subsistemas do sistema ambiental. 

Verifica-se assim uma curiosa inversão: as popu 
lações humanas (o "meio séclo-eeonômleo") atingi 
das pelo projeto de engenharia passaram a fazer par 
te do ambiente. Ê então, por exemplo, que as socie 
dades indígenas passam a ser consideradas como pro 
blema ambiental. E que a ELETROBRÁS, de um 
modo particularmente claro do ponto de vista doutri 
nário, estabelecerá para quem é o ambiente, e qual o 
lugar dos setores sociais afetados: 

"O sistema ambiental estabelece a conexão en 
tre a unidade geográfica e o sistema elétrico, 
por meio de três subsistemas: o subsistema físi- 

- - 
- - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 

.,.; 



r- 

,,--. 

,-. = 3. 
r: 1 
r- r 

<( 

,-- 

r- 

,-- 

r: 

r- 

r- 

r- 

r 
,-- 

,- 
,..... 

,-. 

r: 

r' 

Artas lndíJtnas t 
os uandn projetos de dumolvlm!llto 

na rt&ilo entre os Rios Tapajós e Tocantins 

O 1,;stado contra u Sociedades lndlgenas • 9 

1 
i 

s 
.!t. o ~ 
; ,, 
C: 
E' 
C> •. 
§ •. 
!!' ..., 
-;1100 
~ -< 

'f;llffl '·-. 

••• '(~-. 1..' 

.•... ,, ,. 
-,_Solloll 
, ··V , .... 

/ j 

e r 
G g. 
E 
o e: 
~ 
D .s, 
E o ~·~ " j 
..!? w 

\ MT 

,-vt:LHO • 
,/,) 

,,,,,··· 
'v - ~-, ·, 

. ' 

/ /1 
. ··~ 
' 

' 1_-.,,J"I ~.~· /.,,· 
' ,,.. •. ..,HL'\.., 

1 ''"'~~"1·· 
/ / 

Áreas lndigenas 
a·,,, ;'.'!l'ili:': Reconhecidos oficialmente 

• Reconhecidos oficialmente, não representóveis nesto e,caia. r···--·-, :._ J Não Reconhecidas 

• Odode I Vila 
" ou povoado 

limite Interestadual 
Rodovia 
Rodovia Planeiado 

............._ Estrada de Ferro 
---=:. Curso d'água 
Hidrelétricos 

t> Planejados 
,,. Construída 

~/ s.._.,,, 

---~~~~---~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 



IO - As Hidrelétricas do Xingu e os Povos Indígenas - co, o subsistema biótico e o subsistema social, 
cultural e econômico. Neste último, três com 
ponentes ambientais têm-se mostrado particu 
larmente importantes para o planejamento de 
usinas hidrelétricas: as comunidades indígenas, 
as populações rurais e urbanas e as lideranças 
políticas da região afetada pela formação do re 
servatório. " 

(ELETROBRÁS, 1986: 7-1) 

"Ambiente", como ensinam os ecólogos e o bom 
senso, é uma noção vazia de significado se não se es 
tabelece previamente um ponto de "Visla. Só existe um 
ambiente para alguém, para uma determinada forma 
de vida com valor de variável independente. Isto é: 
todo ambiente é ambiente de um sujeito, Ora, na 
concepção expressa no documento da ELETRO 
BRÁS, o "ambiente" é o ambiente do sistema elétri 
co. O lugar de sujeito do ambiente é deslocado para a 
obra de engenharia. O reservatório e as barragens são 
o ~·ambientado"; as populações humanas afetadas 
são parte componente deste ambiente. Ao contrário, 
portanto, de interferir no ambiente destas popu 
lações, a obra é concebida como afetando e sendo 
afetada por um ambiente que inclui estas populações. 
Não é de espantar, então, que leiamos que as comu 
nidades indígenas "ocorrem com freqüência" nas 
áreas de empreendimentos hidrelétricos (Op, Cit.: 
6-94) - quando o caso parecia ser o de obras hidrelé 
tricas "ocorrerem" com freqüência em áreas indíge 
nas ... 

Vê-se aqui como os setores sociais atingidos pela 
mega-obra de engenharia são recuados para um lugar 
de fundo, de "ambiente", sobre o qual e contra o 
qual se desenha uma forma: a obra. As populações 
humanas são assimiladas a uma natureza, e a obra re 
colhe em si os valores de sujeito. Não é por acaso, 
portanto, que os processos de tomada de decisão re 
ferentes ao planejamento e execução das grandes hi 
drelétricas se dêem à inteira revelia dos setores afeta 
dos: não se consultam objetos. 

Na verdade, é a própria idéia de sociedade que é 
reduzida a um estado ambiental, isto é, naturalizado, 
perante um Estado que, materializado em seu projeto 
de engenharia, assume o lugar da sociedade. O con 
fronto passa a ser entre um Estado e uma Natureza, 
um sujeito que age e um ambiente que reage. Gente 
vira ambiente, e a obra vira agente. Nesta mágica, 
desaparecem as sociedades, os grupos sociais concre 
tos; evapora-se a dimensão do político, e não restam 
afinal senão duas Naturezas: a natureza bruta do Es 
tado, que se abate sobre as populações "impacta 
das" como se fora um fenômeno natural - o enchi 
mento de um reservatório devendo ser vivido como 
tão inexorável quanto uma enchente - e um estado 
bruto de Natureza, a que são assimiladas as "comu 
nidades indígenas, as populações rurais e urbanas e 
as lideranças políticas da região". 

A noção de "impacto ambiental", assim , escon 
de, sobre sua aparente transparência e boa vontade, 
um conjunto de operações ideológicas que resumi 
mos: 

(1) A obra aparece -como Causa absoluta, cuja 
concepção é subtraída a qualquer exame. Ela se 

transforma em verdadeira instância transcendental, 
condição incondicionada, fato consumado a que só 
cabe reagir, adaptar-se, aceitar corno se aceita um de· 
sígnio insondável: a obra de engenharia transforma 
se em obra do destino; 

(2) As populações humanas "impactadas" são 
concebidas como parte do ambiente da obra, que é o 
sujeito; elas são subsumidas numa função de fundo 
para uma forma extrínseca, superimposta. Elas são 
naturalizadas, assimiladas a espécies naturais subme 
tidas a "impactos negativos" e a manejas paliativos 
ou "criativos": são "melhoradas" (ELETROBRÁS, 
1986: 6-95, 6-98, 6-100). Surgem, assim, duas enti 
dades fantasmâticas em confronto: o Estado, agente 
e causa; a Natureza, paciente e reativa. A engenharia 
de barragens desdobra-se em engenharia social; 

(3) A dimensão política intrínseca aos processos 
de concepção, decisão e execução de um empreendi 
mento de engenharia é escamoteada. O Estado, autor 
da obra, é falsamente identificado com a "Socieda 
de" brasileira abstrata, e as sociedades concretas são 
postas como objetos para o Estado. A obra, enfim, é 
passada como catástrofe (ou, como preferem os pla 
nejadores, milagre) natural, acontecimento que se 
gesta e se gere fora do alcance da vontade política da 
sociedade, em particular dos setores sociais 
"afetados". 

o que se verifica, portanto, é a completa perver 
são de um discurso legítimo e politicamente funda 
mental ·- o da luta pelo respeito ao ambiente-e- através 
de sua incorporação ao arsenal ideológico do Estado 
autoritário. A noção de "impacto ambiental" presta 
se, assim facilmente ao mascaramento da domina 
ção política. Pois os efeitos de obras como o Comple 
xo oo Xingu não são simplesmente ou principalmente 
"ambientais" ou "sócio-econômicos". Eles são es 
sencialmente políticos, por resultarem de uma vonta 
de de dominação que nega às populações humanas 
visadas seu lugar de sujeitos de direitos, isto é, de 
grupos sociais dotados de uma positividade política. 
As dimensões políticas destas obras só entram em 
consideração, no discurso governamental, quando 
reduzidas à condição de produtos e efeitos que cabe 
implementar ou evitar; dizem respeito a uma lógica 
gerencial da "imagem pública" da empresa ou do go 
verno. A política ambiental do Estado, em suma, é 
um aparelho de despolitização do ambiente, parte de 
uma ofensiva ideológica que visa a facilitação políti 
ca da implantação de grandes projetos na Amazônia. 
Tal ofensiva pode ser acompanhada na proliferação 
de anúncios e matérias pagas da ELETRONORTE, 
CVRD e congêneres, onde se apregoam os zelos am 
bientais e sociais de obras como ltaipu, Tucuruí, 
Projeto Ferro-Carajás etc.; na instituição de prêmios 
de ecologia e no financiamento de documentários 
"ecológicos" por estas mesmas agências; e, por fim, 
num esforço de disseminação da idéia de que os "pe 
quenos" erros ambientais dos últimos anos serão 
agora substituídos por um carinho todo especial para 
com as tartarugas, as árvores e-quem sabe-os ín 
dios (cf: "O Brasil fica mais Verde", VEJA. 

- 
- - - - - - 
- - - - 
- - - - - 
- - - - 
- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - 
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11.02.87). Ora, se é inegável a importância da 'apari 
ção das variáveis ambientais no interior do planeja 
mento governamental - que não se deve. evidente 
mente, a uma súbita conversão dos tecnocratas do se 
tor elétrico ou mineral, muito menos dos grandes em 
presários, mas a um conjunto de pressões nacionais e 
internacionais -. não menos inegável é a necessidade 
de uma vigilância crítica extrema sobre os usos ideo 
lógicos deste discurso ambientalista oficial, cujo po 
der cosmético e mistificador já vem sendo denuncia 
do há tempos por cientistas responsáveis, por entida 
des ambientalistas atentas e, finalmente, pelos seto 
res sociais vitimas deste novo milagre nacional. 

Os Índios e o Ambiente 
No caso das sociedades indígenas ameaçadas pelas 

grandes obras do setor elétrico, as distorções presen 
tes na ideologia ambientalista do Estado são particu 
larmente graves. Dotadas de dinâmicas políticas pró 
prias, submetidas a um processo histórico de sujeição 
e confinamento territorial, senhoras de formas com 
plexas e singulares de articular sua relação com a sua 
natureza (seu "ambiente"), as sociedades indígenas 
são sobremodo vulneráveis àquela naturalização alu 
dida na seção acima. 

Partes componentes do ambiente naturalizado da 
grande obra de engenharia, como os demais grupos 
afetados, os índios são mais geralmente pensados co 
mo povos naturais. Tal concepção subjaz a duas ati 
tudes aparentemente opostas, contraditórias mesmo, 
mas que terminam por se revelar complementares e 
funcionalmente ligadas: a ingenuidade de uma serve 
à ignorância maliciosa da outra. 

A naturalização "positiva" dos índios representa 
os como vivendo em sociedades que mostram uma 
continuidade perfeita com a natureza, "integradasº 
ao ambiente como uma espécie animal o estaria (dei 
xemos de lado, aqui, a má biologia que subjaz a tal 
idéia). As sociedades indígenas seriam, portanto, 
«ecológicas", devendo ser protegidas e "preserva 
das" como testemunho de uma Idade de Ouro sócio 
ambiental (ver Seeger, 1982). Os direitos indígenas à 
integridade de seus territórios e à autonomia social e 
política passam a depender, assim, de nossos direi 
tos, de nosso direito à contemplação de um homo na 
turalis, os índios viram parte de nosso ambiente ideo 
lógico, símbolos despidos de positividade política. 
Devem ser "preservados" porque "preservam" a 
natureza. Neste caso, está-se concebendo os direitos 
indígenas fora de qualquer dimensão política, 
desconhecendo-se que tais direitos não dependem do 
"valor ecológico" destes povos, mas de sua condição 
de grupos humanos social e culturalmente diferencia 
dos dentro da nação. 

Como contrapartida sinistra desta incapacidade 
de pensar as sociedades indígenas em sua qualidade 
de sujeito social, temos a naturalização "negativa", 
que é a ideologia oficial do Estado. Esta, seguindo 
um raciocínio evolucionista, considera os índios re 
presentantes atrasados da espécie humana, povos 
ainda não plenamente sociais. 

Ao tomar as sociedades indígenas como amostras 
imperfeitas - e estatisticamente insignificantes· - de 

um Homem abstrato, tal ideologia recusa a condição 
integralmente social destes povos, incapaz como é de 
pensar a diferença cultural senão sob uma forma ob 
[etifícadora, assimétrica e naturalizante. Ela imagina 
que estas sociedades deverão passar por um processo 
inevitável de mudança (preservando-se. é claro, ai. 
guns •• traços típicos" para o acervo folclórico nacio 
nal). Assim, as conseqüências da implantação de hi 
drelétricas, por exemplo, são vistas apenas como um 
fator a mais a ser enfrentado por estes povos dentro 
de um inexorável processo de "transição". É a 
•• transição", agora. que aparece como natural (ine 
xorável). E por isso os povos indígenas podem e de 
vem ser monitorados pelo Estado: deslocados territo 
rialmente, manejados culturalmente, mudados so 
cialmente. 

Dupla e alternativamente despolitizadas (porque 
dessocializadas) por estas naturalizações complemen 
tares, as sociedades indígenas são de qualquer forma 
vistas como variáveis passivas, populações-objeto de 
decisões ambientais externas. Sua "proteção" ou 
"integração"- medidas que não carecem de consulta 
aos interessados, e não exigem o confronto de vonta 
des políticas - dizem respeito, em última instância, 
menos a elas mesmas que a um manejo do ambiente 
ideológico da sociedade envolvente. Componente ou 
problema ambiental, que deve ser protegido (porque 
está "adaptado") ou que pode ser indefinidamente 
"adaptável» (maleável, deslocável, indenizável e mo 
dernizável), as sociedades indígenas são de qualquer 
forma apreendidas fora do elemento que define suas 
relações com o Estado: o elemento da dominação. 

O que este· discurso oculta, ou manifesta em sua 
ambigilidade? Ao definir a relação entre o Estado e 
os povos indígenas como sendo de "proteção", ele 
escamoteia a violência e a ambivalência. Se, de um 
lado, o "índio" possui um valor simbólico muito 
grande na ideologia da nacionalidade, de outro ele 
sempre foi considerado um empecilho ao progresso e 
ao desenvolvimento, estes projetos da Nação brasilei 
ra (Durharn, 1983: 14). Esta arnbigüidade marca are 
lação entre Estado e sociedades indígenas, que se ca 
racterizou, desde o início, pela criação de uma legis 
lação protetora e ao mesmo tempo pelo desrespeito 
sistemático a tais direitos formais. Por outro lado, o 
Governo brasileiro tem como artigo de fé a teoria da 
integração - sobre a qual estabelece até hoje sua polí 
tica indigenista - que sustenta a preservação física dos 
índios, mas justifica sua destruição enquanto for 
mando sociedades específicas, em nome do progresso 
(Durham, 1983). A "proteção'' que é oferecida aos 
povos indígenas, na verdade, pressupõe um "atraso 
cultural" destas sociedades e visa apenas sustar seu 
desaparecimento físico imediato. enquanto se espera 
sua integração (dissolução enquanto grupo étnico di 
ferenciado) na "sociedade brasileira". 

Vê-se, assim, que o pano de fundo ideológico so 
bre o qual se constrói a política de "proteção am 
biental" do setor elétrico não é nada novo; é o mes 
mo que vem fundamentando a política indigenista 
oficial desde o início do século. Tal semelhança não 
surpreende, já que tais políticas compartilham de ob 
jetivos comuns: ambas visam, em última instância, a 
liberação dos territórios indígenas para o avanço do 

- 
- - - - - 
- - 
- - - 
- 
- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 
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capital. 
Tal mela mal disfarçada de expropriação é, 

freqüentemente, justificada pelos planejadores esta 
tais' sob a alegação de que as populações indígenas 
são quantitativamente desprezíveis frente aos "bene 
ficiados" pelas mega-obras que têm caracterizado, 
nestes últimos anos, a ocupação da Amazônia. Tal 
argumento é uma falácia obtusa e interessada. Ver 
são da persistente "mentalidade estatística" no enca 
rar a questão indígena (Cardoso de Oliveira, 1978: 
70-71), ele se apóia na abstração já aludida: associe 
dades indígenas são reduzidas a seu componente de 
mográfico, e este é tomado como amostra indiferente 
(e não muito brilhante) de uma humanidade genéri 
ca. Igualmente, os territórios indígenas são reduzidos 
a espaços geométricos indiferentemente equivalentes, 
cuja única medida é a medida, a quilometragem qua 
drada. Ora, os direitos dos índios derivam. inter alia, 
de sua condição social de minoria étnica, e a violên 
cia contra tais direitos não se quantifica; as terras in 
dígenas não se medem em quilômetros expropriados 
ou inundados - ainda que se alagam e se expropriam 
muitos quilômetros quadrados de terras indígenas -, 
mas em sua qualidade política e simbólica de supor 
tes da identidade sócio-cultural das minorias indíge 
nas. O argumento estatístico é a versão numérica da 
Razão de Estado, que despolitiza a sociedade, assu 
mindo despoticamente o valor de Sujeito universal. 
Frente ao Estado autoritário, qualquer quantidade 
de população é minoritária: seu regime é o da injusti 
ça distributiva, todos são qualquer um. 

Mas, vejamos agora, em detalhe, o que a ELE 
TROBRÁS afirma que "fez" com as sociedades indí 
genas que "ocorrem". nas suas obras, e aquilo que 
ela diz que fará, em particular com os povos ameaça 
dos pelo Complexo Hidrelétrico do Xingu. 

Os Povos Indígenas no 
Plano Diretor da ELETROBRÁS 

,,.-. 

r> 

Entre as chamadas diretrizes estratégicas do plano 
diretor da ELETROBRÁS, estabelece-se como um 
dos "condicionantes-chave" a "capacidade de adap 
tação das culturas humanas e o respeito aos valores 
culturais das comunidades indígenas" (ELETRO 
BRÁS, 1986: 2-5). As "reservas indígenas" são lem 
bradas como casos particulares dentro daquele obje 
tivo geral de "desenvolvimento regional integrado", 
que é o nome mais eficaz ("gerencialmente") da no 
ção de "proteção e melhoria do meio ambiente" 
(ELETROBRÁS, 1986: 5-4, 5-5). 

É no capítulo sobre o "Programa de Ações", 
quando o documento passa em revista as medidas de 
proteção ambiental das obras em curso (aquelas in 
cluídas no Plano de Recuperação do Setor de Energia 
Elétrica - PRS), que se podem avaliar a natureza e a 
verossimilhança das medidas referentes aos povos in 
dígenas que "ocorrem" nas áreas das barragens do 
PRS. 

PRS: Os Casos das Hidrelétricas 
de Tucurui e Balbina 

Examinaremos de perto dois casos bastante co 
nhecidos: as Hidrelétricas de Tucuruí e Balbina, am- 

bas de responsabilidade da ELETRONORTE. Atra 
vés destes exemplos, procuraremos caracterizar, de 
um lado, a atuação real da ELETRONORTE - que 
desenvolve agora o projeto das Hidrelétricas do Xin 
gu - ante a questão indígena, contrapondo-a com a 
versão apresentada no plano diretor; e, de outro, a 
ação da FUNAI, órgão que, por lei, deveria defender 
os interesses e direitos dos povos indígenas atingidos 
por tais empreendimentos. 

A Hidrelétrica de Tucurui é tristemente célebre 
por ter atingido populações camponesas e diversos 
grupos indígenas. No entanto, se observarmos o qua 
dro "Populações Atingidas pelas UHE's do PRS", 
apresentado no plano diretor (e que reproduzimos a se 
guir), não encontraremos qualquer estimativa acerca 
do conjunto populacional atingido. Ao leitor desavi- 

Populações atingidas pelas UHE's do l'HS 

Projdo Localitaçio Polhrit Pop1llçio Hnm1n1 
To111 M\\ Urlltu Ranl lldigtu 

ELETRONORTE 
Tururui Tocantins 3.900 
Dai bina Ualumã 250 - 250 374 
e. da Porteira Trombelas 750 - - (1) 
Samuel Jamari 216 - 1.800(2) (li 
Ávila Ávila 28 - lln:2l 
Jipmná Jiparanâ S68 - 2.670 472 
Parcdão/M001jai Mucajai 27 - - (1) 
Manso Manso 210 - (li 
CHESF 
ltaparica S. Francisco 2.500 12.630 26.610 669 
Xingô S. Francisco S.OOl 1~2) 
Pcdn do Cavalo Pi!11guaçu 600 - 4.400;2) 
FURN~ 
Sem da Mesa Towtins IJll 4139 2 • .!o::(2) (1) 
Cana Brava Tocantins 480 - .!o::(2) (1) 
Comnbãl Corumbã lSO (1) (1) 
CEMtG 
Nm Ponte Ara guari 5!0 2.941 (1) 
Miranda Araguari 3~ {I) (1) 
Capim Branco Araguari 600 - (1) 
lgarapava Grande XlJ - (1) 

CESP 
ROS3113 Paranapancma 3W - 71n:2) 
Tm lindos Tietê 640 150(2) 1.450(2) 
Taquaruçu Paranapancma soo - ~2) 
Pono Primaltl3 Paranã I.Wl - 7.0X1(2) 
ELETROSUL 
l!a Uruguai 1.620 1.4~2) 5.10C(2) 
Macbadinho Uruguai 1200 500(2) 14.500(2) (1) 

COPEL 
Segredo Iguaçu IJMl - 1.200(2) 
CEEE·RS 
!Ma Francisca Ja,ui 124 - l.06S 
PROJETOS 
BINACIONAIS 
ltaipl Paraná 12.600 
Gaitbi Uruguai I.Wl l.44'M:3) SJ<b;l) 
(1) Não Avahada 
(2) Número Aproximado 
(3} Aoenas na Margem Brasileira 

Font«: Elnrobrás, 1986 
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sado, a tabela induz a falsa idéia de que não houve 
"população humana" afetada. Isto só é esclarecido 
adiante (nas páginas: 6-9 a 6-11), quando são avalia 
das as medidas de proteção ambiental tomadas neste 
caso. 

No item "Descrição dos Principais Efeitos Am 
bientais". não há qualquer menção aos grupos indí 
genas", aos quais o documento só faz referência no 
item "Medidas de Proteção ao Meio Ambiente", que 
dedica à questão o parágrafo abaixo: 

"os índios Parakanã, que foram deslocados de 
sua aldeia, já tiveram sua reserva demarcada e 
dela foram retirados os invasores. Atualmente 
está sendo iniciado processo de revisão do acor 
do realizado, de modo a compensá-los dos pre 
juízos causados com o alagamento parcial de 
sua reserva. A revisão deste acordo com a ELE 
TRONORTE está sendo realizada com acom 
panhamento da comunidade indígena, sob a 
orientação da FUNAI.'' 

(ELETROBRÁS, 1986: 6-11) 

As observações acerca dos efeitos da Hidrelétrica 
de Tucuruí sobre os povos indígenas resumem-se a 
este único parágrafo. O plano diretor omite, portan 
to, as graves implicações deste empreendimento para 
as populações indígenas da região. O documento, 
além de não explicitar tais conseqüências na descri 
ção dos efeitos ambientais, não menciona também as 
repercussões desta· hidrelétrica para os Gavião da 
Montanha, cujo território foi diretamente ocupado 
pelas obras da barragem - o que tornou impossível a 
permanência do grupo na área. Da mesma forma, 
que não foi feita qualquer avaliação dos efeitos "in 
diretos" sobre os índios Asuriní do Tocantins, que 
residem a jusante da barragem, na Reserva Trocará, 
localizada a apenas 24 km da cidade de Tucuruí. 
o território dos Gavião da Montanha. localizava 

se na margem direita do Rio Tocantins, em frente à 
cidade de Tucuruí, tendo sido legalmente concedido 
a este grupo indígena em 1945, através de um decreto 
estadual. Cerca de 600/o a 70% do território indígena 
foi invadido pelas obras da hidrelétrica: durante sua 
construção, caminhões e tratores circulavam diaria 
mente pela reserva, onde foram abertas estradas pe 
las empreiteiras; a área foi desrnatada e de seu inte 
rior retirava-se areia para os trabalhos da obra; três 
grandes torres de transmissão de alta tensão foram 
construídas pela ELETRONORTE exatamente no lo 
cal onde, até o início de 1977, encontrava-se a antiga 
aldeia Gavião, tornando a região inabitável. O grupo 
viu-se assim, forçado a abandonar o seu território. 

Durante vários anos, a ELETRONORTE 

(1) Da mesma forma, não há menção às populações camponesas 
atingidas. O texto diz apenas: "Verifica-se a existência de algumas 
questões sociais decorrentes da invasão de populações da área de 
proteção do reservatório e da chegada de agricultores atraídos ao 
local, após o enchimento do reservatório" (ELETROBRÁS, 1986: 
6-9/6-10). Não se faz referência às populações que habitavam a 
região antes da implantação da hidrelétrica e que tiveram suas ter 
ras alagadas. 

recusou-se a reconhecer o território da Montanha co 
mo área indígena, apesar da documentação disponí 
vel. Tanto assim que. na época da transferência, em 
1977, os Gavião foram indenizados unicamente pelas 
benfeitorias que tinham no local 2• Cinco anos mais 
tarde, uma família Gavião retorna à área, numa ten 
tativa de reocupá-la e, ao mesmo tempo, de forçar a 
ELETRONORTE a ressarcir a comunidade indígena 
pelo uso de suas terras. No início de janeiro de 1984, 
após sete anos de negociações, os Gavião conseguem 
receber da ELETRONORTE uma indenização de 50 
milhões de cruzeiros. Foram, no entanto, obrigados 
a abandonar definitivamente seu território. 

Os Gavião da Montanha foram, então, transferi· 
dos para a RI Mãe Maria, habitada por outro grupo 
Gavião. Esta reserva, localizada na divisa dos Muni 
cípios de Marabá e São João do Araguaia, também 
foi alvo dos efeitos "indiretos" da UHE Tucuruí: a 
área foi cortada por um corredor de 150 metros de 
largura e 19 quilômetros de extensão, onde a ELE 
TRONORTE implantou uma linha de transmissão de 
alta tensão subsidiária de Tucuruí (CEDI, 1985b). 

Assim como no outro caso, os índios não foram 
consultados ou comunicados oficialmente sobre os 
planos da ELETRONORTE. Os Gavião de Mãe Ma 
ria souberam da construção desta linha em setembro 
de 1976, quando surpreenderam técnicos de uma em 
presa topográfica - que iniciavam o levantamento da· 
área para definir o traçado da linha de transmissão - 
trabalhando dentro do seu território. Estes alegaram, 
na ocasião, desconhecer a existência de um território 
indígena naquele local. Cabe lembrar, no entanto, 
que a Reserva Indígena Mãe Maria foi instituída le 
galmente em 1943. 

Os índios, ao tomarem conhecimento desse proje 
to, imediatamente sugeriram a mudança do traçado, 
pois este corredor atravessaria justamente a aldeia 
Gavião, destruindo suas roças, seus maiores casta 
nhais e afugentando a caça (Ferraz, apud CEDI. 
1985b: 71). Tal proposta, no entanto, não foi acata 
da. O que os Gavião conseguiram obter, após quatro 
anos de duras negociações, foi uma indenização de 
40 milhões de cruzeiros paga pela ELETRONORTE, 
em 1980 (CEDI, 198Sb) 3 • 

- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - 

(2) Tal transação ocorreu com o aval da FUNAI, que, como atesta o 
contrato de compra e venda firmado entre o representante Gavião, 
Paiaré, e a ELETRONORTE, "assistiu" os índios no ato da 
venda. 

- - - {3) Vale ressaltar que o território indígena de Mãe Maria foi tam 
bém atravessado em toda sua extensão pela ferrovia de Carajás 
(construida pela CVRD para o escoamento da produção de miné 
rio de ferro; fase inicial do Programa Grande Carajás) que passa 
cerca de 10 km da atual aldeia Gavião (CEDI, 1985b: 96). A reser 
va é cortada ainda pela Rodovia BR-322 e encontra-se invadida por 
posseiros - parte deles assentada no interior da área indígena, em 
l 981, pelo GETAT. No limite oeste do território tem-se outra in 
vasão, efetuada por um antigo chefe político de Marabá (Ferraz, 
1985a; id., 198Sb). Assim, como se observa na introdução do Levanta 
mento dos Povos Indígenas no Brasil (CEDI, 1985b: V), aproxí 
madameme 72.000 ha das terras dos Gavião de Mãe Maria foram 
ocupadas pelo GETAT, pela CVRD e ELETRONORTE (loteá 
mento para assentamento dos colonos, ferrovia, linhas de trans 
missão e rodovias)- isto sem computar a perda integral do territó 
rio da Montanha. A previsão e de que, só na região do Pará, cerca 
de 480.000 ha de lerras indígenas estarão ocupadas, na virada do 
século, 1>0r empreendimentos estatais de infra-estrutura (tbid.: V). 

- - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - 
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I. voh..;.os, agora, aos Parakanã - rapidamen 
te mencionados no plano diretor - e vejamos como a 
ELETRONORTE e a FUNAI trataram das questões 
referentes à sua transferência e à legalização de um 
"novo" território para os Parakanã. 
Os diferentes grupos Parakanã, contatados nas dé 

cadas de 70 e 80, vivem atualmente em três aldeamen 
tos: Paranati, Marudjewara e Bom Jardim (CEDI, 
1985b). Os dois primeiros grupos tiveram seus terri 
tórios parcialmente inundados pelo reservatório da 
UHE Tucuruí, enquanto os Parakanã do Bom Jar 
dim encontram-se ameaçados pelo Complexo Hidre 
létrico de Altamira. 
O reservatório da UHE Tucuruí inundou 2.430 

km2, parte dos quais - cerca de 360Jo - pertenciam 
ao povo Parakanã (Magalhães, 1987). A inundação 
desta área implicou a transferência de duas de suas 
aldeias. Este não foi o primeiro deslocamento a que 
os Parakanã foram submetidos. Entre 1971 e 1977, 
eles foram transferidos cinco vezes pelos funcioná 
rios da FUNAI (CEDI, 1985b). 

Os primeiros trabalhos de campo para a implanta 
ção da Hidrelétrica de Tucuruí iniciam-se em 1975. 
Três anos mais tarde, é criado o "Projeto Paraka 
nã", com o objetivo de estabelecer um novo local pa 
ra assentar os índios e um plano de transferência. 
Instituído através de um convênio entre a FUNAI e a 

· ELETRONORTE, este projeto é, no entanto, desati 
vado em 1979 - dois anos antes do primeiro desloca 
mento, realizado em agosto de 1981. Nesta ocasião, 
cansados da indefinição da FUNAI em efetuar a 
transferência, um dos grupos Parakanã resolve 
realizá-la por conta própria. No ano seguinte, os ou 
tros Parakanã são levados de helicóptero para um 
novo local, conhecido como Marudjewara, onde resi 
dem ate hoje (Magalhães, 1982). Tais transferências 
foram efetuadas sem que cuidados mínimos de saúde 
fossem observados: as novas aldeias não foram dede 
tizadas - medida saneadora elementar, uma vez que a 
malária é a principal responsável pela mortalidade 
entre os Parakanã (CEDI, 1985b: 41). Da mesma for 
ma, a FUNAI não realizou qualquer controle das 
condições de saúde dos trabalhadores que executa 
ram as obras de construção das sedes dos novos pos 
tos de assistência dentro da área (Op. Cit.: 41). 

A atuação da FUNAI no processo de regularização 
do território Parakanã foi igualmente "ineficaz" e 
omissa. Ainda na vigência do convênio FU 
NAI/ELETRONORTE, o antropólogo que coorde 
nava o "Projeto Parakanã" apresentou uma propos 
ta para a nova área. Esta estabelecia uma reserva de 
319.000 ha para os dois grupos, mais uma "área de 
piscicultura" entre o 'reservatório da UHE Tucuruí e 
a reserva propriamente dita (Magalhães, 1982). Já 

. em dezembro de 1980, a FUNAI elabora uma outra 
proposta, que diminui em 163 mil hectares a área 
eleita em 1978 (CEDI, 1985b: 40). 

No ano seguinte, ocorre outra investida da FUNAI 
contra o território Parakanã, Nesta ocasião, o Dele 
gado da 2~ Delegacia Regional da FUNAI autoriza a 
liberação de parte das terras não inundadas da Reser- 

va Pucuruí, para o assentamento de posseiros. Ore 
presentante da FUNAI alegou, para justificar tal me 
dida, que os índios - [á transferidos para a nova al 
deia - não retornariam ao local. Vale observar que 
tal decisão foi tomada no âmbito da 2~ DR, uma uni 
dade administrativa que não tinha qualquer compe 
tência legal para isso (Op. Cit.: 44). 
Tendo sido liberadas as terras, cerca de 600 colo 

nos foram assentados na área, Os Parakanã, que cos 
tumavam retornar regularmente ao local de sua anti 
ga aldeia - ao contrário do que afirmara o Delegado 
da FUNAI - entraram em atrito com os colonos. Foi 
a iminência de um conflito de maiores proporções 
que pressionou o governo a aprovar, em março de 
1985, a criação da Reserva Indígena Parakanã, con 
forme a proposta apresentada em 1978. A chamada 
"área de piscicultura", entretanto, ficou excluída da 
reserva. Segundo o decreto presidencial que instituiu 
a RI Parakanã, os índios deveriam ser ressarcidos pe 
la perda desse território (CEDI, 1985b: 44-45). Em 
dezembro de 1985, foi criada pela Presidência da FU 
NAI uma comissão destinada a determinar o valor de 
tal indenização - é a este ressarcimento que o plano 
diretor faz referência no parágrafo que transcreve 
mos. No entanto, até 1987 - 3 anos após a inaugura 
ção da UHE Tucuruí - os Parakanã não haviam 
ainda recebido tal indenização (Magalhães, 1987). 

Os Waimiri - Atroari 
e a UHE Balbina 

A UHE Balbina está localizada no Estado do 
Amazonas, a aproximadamente 146 km a nordeste 
de Manaus. A usina deverá entrar em operação em 
1988, gerando 250 MW destinados à cidade de Ma 
naus. A obra está na fase do projeto executivo e o iní 
cio do represamento do Rio Uatumã para a forma 
ção do reservatório está previsto para outubro de 
1987. A cota de inundação calculada para os primei 
ros seis meses é de 46 m; após este período, alcançará 
50 m, dando origem a um lago de 2.360 kml, que atin 
girá diretamente o território Waimiri-Atroari. 

A região das cachoeiras de Balbina e Morena, on 
de está sendo instalada a hidrelétrica, foi ocupada até 
a década de 70, pelos índios Waimiri-Atroari, que ti 
veram de abandonar o local por causa das pressões 
de invasores, indo instalar-se nas cabeceiras do Rio 
Santo Antônio do Abonari, que integram também o 
território tradicional deste povo (MAREWA, 1983). 
O reservatório da UHE Balbina inundará cerca de 
311 km2 da área indígena, atingindo duas aldeias 
(Taquari e Tapupunã) e três postos de assistência da 
FUNAI (Alcantara, 1986; Carvalho, 1986; ENGE 
RIO, 1986) . 

Vejamos como tais conseqüências são avaliadas 
pela ELETROBRÁS. Do item "Descrição dos Prin 
cipais Efeitos Ambientais", consta que: 

"A área do reservatório é coberta por floresta 
tropical com grande diversidade faunística e 
baixa densidade populacional humana, sendo 
utilizada como área de perambulação indígena 
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( ... ) A área da reserva dos índios Waimiri 
Atroari de 18.981 km2. O total de índios nesta 
reserva é de 374, sendo 223 Waimiri e 151 
Atroari. Com o reservatório na cota 50m e con 
siderando uma cheia com tempo de retorno de 
1.000 anos, o remanso do reservatório eleva-se 
até a cota S3m. Nesta condição extrema o reser 
vatório deverá inundar uma área de 31lkm2 da 
reserva indígena. 
A área da reserva que deverá ser atingida pelo 
reservatório já foi demarcada e atualmente 
estuda-se medidas de caráter compensatório. 
Inicialmente, com a concordância da FUNAI, 
pretende-se promover contato dos W aimiri e 
Atroari com os Parakanã em Tucuruí. 
Este contato tem por finalidade fazer com que 
estes índios tenham noção do que representa a 
construção de uma hidrelétrica e absorvam dos 
Parakanã sua experiência. A intenção final é de 
que as comunidades indígenas de Balbina bus 
quem com antecedência a solução mais apro 
priada." 

(ELETROBRÁS, 1986: 6-12/6-13) 

O que chama a atenção, logo de inicio, é que o 
mesmo plano diretor que quantifica de maneira pre 
cisa a área indígena a ser inundada pelo reservatório, 
omite o fato de existirem duas aldeias no interior des 
tes 311 km2 a serem alagados. Um terço da atual po 
pulação Waimiri-Atroari terá de ser deslocado, em 
conseqüência da formação do lago da UHE Balbina. 
Tais informações constam do "Relatório sobre a 
Possível Interferência do Represamento do Rio Ua 
tumã - UHE Balbina na Área Indígena Waimiri 
Atroari", elaborado em 1986, por José Porfírio de 
Carvalho, assessor indigenista da ELETRONORTE. 
É de estranhar, portanto, que dados de tal relevância 
- que eram de conhecimento da empresa - sejam 
omitidos no plano diretor. 

Através do mesmo relatório 4, a ELETRONORTE 
tinha ciência de que o território Waimiri-Atroari não 
se encontrava demarcado, como afirma o plano dire 
tor. A regularização fundiária da área só veio a ocor 
rer em julho de 1987, pelo Decreto Presidencial n. 0 
94.606, que instituiu a Reserva Indígena Waimiri 
Atroari, com 2.440.000 hectares S. Segundo este de 
creto, entretanto: "Ficam excluídas, da área ( ... ) a 
superfície de inundação da barragem da Usina Hidre 
létrica de Balbina, conforme Dec, n? 85.898, de 
1981, e a faixa de domínio da BR-174" que atravessa 
o território Waimiri-Atroari (Artigo 1?, § 1?, Decre 
to Presidencial n? 94.606/87). 

A perda da área inundada pela UHE Balbina se 
rá "compensada" com a implantação do "Programa 
Waimiri-Atroari". Criado através de um convênio 
entre a FUNAI e a ELETRONORTE, este programa 

(4) E também daquele produzido pela ENGE-RIO (1986), empresa 
consultora contratada pela ELETRONORTE para execução dos 
estudos de avaliação de impactos da UHE Balbina. 

prevê um plano de assistência à comunidade indíge 
na, com recursos alocados pela ELETRONORTE. O 
caráter compensatório de tal programa, que institui 
uma assistência a que os índios teriam direito de 
qualquer forma, por lei, parece-nos bastante duvi 
doso, já que os projetos desta natureza têm sido alvo, 
nos últimos anos, de severas criticas, em relação tan 
to à sua concepção, quanto à capacidade do órgão tu 
tor de administrar os recursos necessários à sua im 
plantação (ver adiante a avaliação dos projetos de 
apoio Carajás e Polonoroeste). 

" Finalizando as observações sobre os efeitos da 
UHE Balbina, o plano diretor diz que será promovi 
do um encontro dos Waimiri-Atroari com os Paraka 
nã (o que veio a ocorrer em 1987), para que os pri 
meiros ."busquem com antecedência a solução mais 
apropriada". Esta afirmação é um pouquinho cínica 
- que tipo de "antecedência" é esta, que dá aos índios 
uns poucos meses para a busca de "soluções apro 
priadas"? Não nos parece, por outro lado, haver 
muitas soluções a serem encontradas neste caso, pois 
a obra já está praticamente concluída - o encontro foi 
promovido a menos de um ano do inicio do represa 
mento do rio. Está-se confundindo, mais uma vez, 
busca de soluções alternativas com medidas paliati 
vas e tardias, de caráter cosmético, tomadas quando 
todas as decisões referentes à obra já foram efetua 
das. Cria-se, assim, uma falsa idéia de "participa- 
ção". · 

O mesmo tipo de crítica pode ser feita com rela 
ção às "avaliações de impacto" realizadas na área 
Waimiri-Atroari um ano antes da inundação. Elabo 
radas a partir de uma viagem de campo de menos de 
um mês de duração e que se limitou à área a ser inun 
dada (a chamada "diretamente afetada"), tais ava 
liações (Alcantara, 1986; Carvalho, 1986; ENGE 
RJO, 1986) apresentam extensas listas das benfeito 
rias - casas, galinheiros, casas de farinha; pés de ba 
naneira, mamão e outras culturas; instalações da FU 
NAI - as quais serão perdidas com a inundação, e 
constituem um claro exemplo daquela tendência 
"quantificadora" já mencionada, que pretende ava 
liar as perdas sofridas pelos povos indígenas, nestas 
situações, contabilizando os quilômetros quadrados 
e "pés de bananeira" inundados pelo reservatório. 
Por outro lado, nenhuma das avaliações produzidas 
menciona o direito constitucional dos povos indíge- 

- 
- - - 
- - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 
(5) Em novembro de 1986, quando foi produzido o plano diretor, 
a área Waimiri-Atroari encontrava-se "interditada''. O processo 
de regularização deste território foi, aliás, bastante "sinuoso". 
Em 1971, foi criada, pela primeira vez, a RI Waimiri-Atrcari, com 
1.611.900 ha - o que significou uma redução de 7S0JG do território 
tradicional deste povo (MAREWA, 1983). Várias aldeias ficaram 
fora dos limites estabelecidos nesta ocasião. Este problema havia 
sido parcialmente resolvido por dois decretos presidenciais, de 
1974 e 197S, e por uma portaria da FUNAI, que interditava mais 
três áreas de 704.900 ha. 

Em 1981, no entanto, um decreto presidencial desfaz a reserva. 
alterando seu status jurídico para área "interditada temporaria 
mente para fins de atração e pacificação". Este mesmo decreto re 
tirou da reserva 526.000 ha, que vieram a ser ocupados pela Em 
presa Mineradora Taboca (CEDI, 1984). 

- - 
- - - - - - - - - - - - - - 
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nas às terras que habitam (Art. 198), assim como não 
são apresentadas propostas concretas no que tange à 
transferência das aldeias. Até abril de 1981- faltando 
apenas sete meses para o represamento do rio - não 
existia qualquer plano de transferência dos grupos 
que, terão as aldeias inundadas. O que se sabe, infor 
malmente, é que a FUNAI pretende simplesmente 
deslocar os dois grupos para o interior da reserva. 
Tal medida desconhece que o território é ocupado 
por cerca de outras oito aldeias, não se encontrando, 
portanto, vazio, pronto para receber novos aldea 
mentos. Tais transferências provocarão consequên 
cias tanto políticas, sobre o relacionamento entre os 
diferentes grupos locais, quanto econômicas, já que 
implicarão uma redução do território utilizado por 
cada aldeia para a subsistência - um território aliás, 
já muito menor do que aquele utilizado tradicional 
mente pelo grupo. Nos dois casos que analisamos, 
projetos hidrelétricos vêm coroar o processo de redu 
ção das terras indígenas, acarretando perdas signifi- 

,....... 

r- 

cativas destes territórios e ameaçando, assim, a auto 
nomia sócio-política destes povos. Prejuízos que, re 
petimos, não são indenizáveis em dinheiro ou progra 
mas de apoio. 

O Programa de Proteção ao 
Meio Ambiente no Plano 2010 

No Plano 2010, onde se insere como obra máxi 
ma o Complexo Hidrelétrico do Xingu, a ELETRO 
BRÁS contempla, como um de seus objetivos: 
"o desenvolvimento integrado de grandes re 
giões da Amazônia, utilizando-se os aproveita 
mentos hidrelétricos como vetores, sempre con 
siderados, porém, numa visão de usos múlti 
plos para a água. Associados a este desenvolvi 
mento, poderiam ser estabelecidos programas 
de reforma agrária, ocupação territorial, infra 
estrutura de transporte e comunicações, assen 
tamento de populações, proteção ao meio am- 



biente e a ,reas e reservas indígenas [grifo nos 
so)." Pela sua dimensão, o aproveitamento 
do Rio Xingu se constituirá, possivelmente, 
no maior projeto nacional no final deste 
século e inicio do próximo." 

(ELETROBRÁS, 1986: 6-90/6-91) 

Dentre os estudos recomendados sobre aspectos 
específicos do "meio ambiente", para a implementa 
ção do plano, destaca-se como questão principal a 
"Inserção Regional de Empreendimentos do Setor 
Elétrico, Face à Presença de Comunidades Indíge 
nas". 

O que se pode dizer sobre as diretrizes do setor elé 
trico, estabelecidas no Plano Diretor, para os povos 
indígenas do Complexo do Xingu? Uma leitura su 
perficial leva-nos rapidamente a admitir que certas 
questões e exigências, levantadas pelos setores de opi 
nião preocupados com as ameaças aos direitos dos 
índios, encontraram eco no discurso governamental 
- no plano dos planos diretores, pelo menos. Mas 
vemos, logo em seguida, que este eco é distorcido por 
aquela naturalização dos índios repetidas vezes aludi 
da. O documento assume uma postura humanística 
de preservação dos "valores culturais" dos índios 
mas não sem antes sublinhar uma confortável "van 
tagem de milhares de anos" que possuímos sobre 
eles, nem sem mencionar, entre os tais valores, pecu 
liaridades como um certo "temor ao poder da natu 
reza" (que, se não existia, vai certamente surgir, com 
o enchimento do reservatório). A coexistência penosa 
deste discurso humanístico com um substrato ideoló 
gico tecnocrático, etnocêntrico e arrogante, torna o 
documento da ELETROBRÁS uma peça ambígua, 
movida por objetivos que suspeitamos serem mais cê 
nicos (ou cínicos) que "operacionais". Em particu 
lar, o cotejo entre o elenco de medidas propostas e a 
prática efetiva das consultoras e empreiteiras que 
operam ou operarão no Xingu (a versão dada pela 
ELETROBRÁS do que já está acontecendo em ou 
tras áreas atacadas pelas hidrelétricas é um sintoma 
significativo) não autoriza nenhum otimismo. 

A cautela em relação aos "procedimentos opera 
cionais" propostos não se deve apenas ao descrédito 
de que venham a ser realmente "operacionalizados", 
mas a uma discordância profunda em relação aos 
pressupostos nos quais se baseiam. Os autores do 
plano diretor acreditam na existência de um processo 
de "transição sócio-cultural" pelo qual passam os 
povos indígenas. Em nenhum momento do texto, no 
entanto, define-se com clareza o que vem a ser tal tran 
sição. Às vezes, ela se confunde com a evolução da 
humanidade: os povos primitivos estariam, assim, 
progredindo na direção de uma sociedade desenvolvi 
da, "que possui conhecimentos tecnológicos e geren 
ciais (sic) com centenas ou milhares de anos de vanta 
gem" (ELETROBRÁS, 1986: 6-96). Outras vezes, tal 
mudança configura-se no confronto com o "irrever 
sível e acelerado processo de ocupação regional", ou 
mesmo no momento da construção de uma hidrelétri- 

ca em seu território e de uma eventual transferência. 
A questão da "transição" é apresentada no item "A 
Inserção Regional de Empreendimentos do Setor Elé 
trico, Face à Presença de Comunidades Indígenas", 
como fator fundamental do problema. O documento 
alerta para a "necessidade de prazo longo para a 
transição sócio-cultural, quando esta é desejada pelo 
grupo indígena ou se torna inevitável (grifo nosso)" 
(ELETROBRÁS 1986: 6-95). Afirma-se ainda que 
"embora as sociedades sejam dinâmicas, é indispen 
sável contar-se com o fator tempo, para que se possa 
promover a transição" (Op. Cit.: 6-96). Tais preocu 
pações não conseguem, contudo, esconder que a 
"transição sócio-cultural" lamentada mas decretada 
pelos autores do plano nada mais é que o desapareci 
mento dos grupos indígenas enquanto povos diferen 
ciados. Assim, a política do setor elétrico, em relação 
às sociedades indígenas, parte do pressuposto de que 
estas, no futuro, deixarão de existir 6, 

O Plano Diretor aponta um elenco de "valores 
tradicionais" que podem ser "ridicularizados e des 
truídos" em decorrência de uma "deficiente cultura 
humanística" - colocando numa mesma lista a "mú 
sica típica", a religião, os hábitos alimentares, a "or 
ganização familiar institucional", a propriedade cole 
tiva da terra e o tal temor ao poder da natureza 
(ELETROBRÁS, 1986: 6-96). Em seguida, chama a 
atenção para "as fortes tensões e desastrosas ruptu 
ras sociais" a que estão sujeitas as comunidades indí- 

- - - - - - - 
- 
- - - - - - - - - - 
- 

(6) O documento da ELETROBRAS utiliza um conceito ultrapas 
sado e equivocado de cultura, e conseqüentemente desemboca em 
idéias bizarras sobre a dinâmica das culturas humanas. Entretendo 
uma concepção eminentemente substancializ.adora, folclórica e 
reiíicante da cultura, os intelectuais do plano diretor parecem crer 
que - não obstante a referência retórica ao "dinamismo" das 
"sociedades" - as culturas indígenas são objetos, substâncias 
(mais ou menos "puras" etc.) cujo contato com outras substân 
cias mais poderosas produz necessariamente a mistura ou a disso 
laçãov Oscila-se, assim, entre uma noção estática e vagamente ro 
mântica das culturas indígenas e uma Realpohtik da "transição 
sócio-cultural inevitável", que pressupõe nas entrelinhas, ou prevê 
corno resultado, a desaparição destas formações sócio-culturais. 
Uma cultura é um sistema de respostas às questões que a história 
propõe a uma sociedade humana. Se as questões mudam, as res 
postas mudarão, sem que isso implique nécessariamente desagre 
gação da sociedade. Necessariamente, dizemos: pois algumas 
questões são tão absurdas, que não têm resposta passivei. São 
questões deste tipo que a ELETRONORTE acha "natural e inexo 
rável" que sejam postas para os grupos indígenas do Xingu - e 
então, só restará a via de uma ''transição" que, transformando 
(respeitando-se o "fator tempo" .•. ) os índios em brancos, preserve 
um fundo folclórico de tradições culturais de valor ornamental 
"para inglês ver". 
Em toda cultura viva, a lnidiçio é o suporte da hnençâo, e esta é a 
marca inalienável da autonomia criadora de uma sociedade. A 
"transição" induzida sob a máscara hipócrita dainexorabllidade 
é, nas condições contempladas pelo documento da ELETRONOR 
TE, q nome pseudo-sociológico do etnocídio, 
Tudo se passa, então, como se a antropologia hidrelétrica do Esta 
do brasileiro acreditasse ao mesmo tempo na objetividade fóssil 
das culturas indígenas é na maleabilidade infinita dos índios corno 
indivíduos, seres concebidos abstratamente, separados de suas 
condições sociais de existência. Mas isto, afinal, é a teoria da 
integração-assimilação; folclorizem-se as culturas, civilizem-e os· 
homem - destruam-se as sociedades. 

- - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - 
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genas no processo de "transição": 
"De fato, ao abatimento de lideranças. rebel 
des, seguem-se inevitavelmente a ascensão de 
chefias ilegítimas, as desordens emocionais, as 
perdas de identidade social de auto-estima, a 
generalização de comportamentos depravados e 
o alcoolismo. Problemas de saúde pública dizi 
mam as populações indígenas, com o agrava 
mento da falta de programas de imunização, 
antes do contato com doenças que lhes eram es 
tranhas. 

Paralelamente, não se fazendo memória es 
crita, perde-se valioso acervo de conhecimentos 
acumulados pelas tribos indígenas. Principal 
mente com respeito às milhares de espécies bio 
lógicas nativas, presentes em seu ecossistema e 
com as quais vinham convivendo durante sécu 
los." 

(ELETROBRÁS, 1986: 6-96/6-97) 

/--- 

Estranhamente, não é feita qualquer menção, 
neste negro panorama, ao prejuízo primordial e dire 
to: a perda de parcelas significativas dos territórios 
indígenas, essenciais para a perpetuação destes po 
vos, tanto em termos físicos como sócio-culturais. Se 
há algo que exige ser preservado é a integridade des-, 
tes territórios. Ora, em relação a esta questão, o pla 
no sugere a necessidade de oferecer aos índios um 
"espaço geográfico", durante o tempo necessário 
para que a "transição" se complete. Mas este é ape 
nas um preâmbulo para que se introduza o verdadei 
ro ponto: a vigência do famigerado Artigo 20 da Lei 
6.001/1973 {o "Estatuto do Índio"), que autoriza a 
remoção de populações indígenas "para a realização 
de obras públicas que interessem ao desenvolvimento 
nacional". Esta é a porta por que entra, não sem um 
choro ritual prévio, a ELETROBRÁS nas terras indí 
genas. Tranqüilizada pela autorização legal para a 
transferência forçada de populações-deixando-se na 
penumbra a questão de saber quem decide que obras 
públicas interessam a que tipo de desenvolvimento 
nacional - a ELETROBRÁS lança-se então à tarefa 
de minimizar efeitos negativos, assegurando uma 
transição cultural pacífica dentro de um "espaço 
geográfico" (e de um "tempo cronométrico"?) con 
cebido como transitório: um espaço-tempo restrito e 
abstrato, que visa "abrigar" o povo indígena até sua 
inexorável assimilação sócio-cultural (quando então 
não precisará mais de espaço algum?). Não pode ser 
mais clara a permanência da ideologia integracionis 
ta, que visa precipuamente à destruição das con 
dições de existência das populações indígenas, isto é: 
o etnocídio. 

Em seguida, passa-se o fardo para a FUNAI. Es 
ta agência, «credenciada para tutelar os índios", de 
ve "garantir sua qualidade de vida". Nenhum co 
mentário, naturalmente, é feito sobre as "creden 
ciais" da FUNAI - entre as quais, por exemplo, po 
deríamos destacar sua proverbial capacidade de dissi 
par as polpudas verbas de "proteção e indenização" 
que lhes são destinadas pelos convênios condiciona 
dos pelo BIRD e congêneres. 

Segue-se o problema da •• regularização dos ter 
ritórios indígenas", definido como um "resultado 

r- 

r- 
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gerencial de máxima prioridade". Tal resultado deve 
ser preparado por um "reconhecimento expedito de 
campo, sobre a real existência das comunidades indí 
genas consideradas". Talvez devido à natureza tran 
sitória do espaço geográfico destinado aos índios, 
sua determinação pode ser "expedita" - palavra que 
no dicionário significa "rápida", "diligente"; na 
prática da FUNAI, contudo, traduz-se antes por "su 
perficial" e "negligente". A avaliação das condições 
reais de existência dos povos indígenas é, por sua vez, 
substituída pela preocupação ontológica com a ques 
tão da existência real destes povos - preocupação que 
é recorrente no Governo brasileiro, sempre na espe 
rança de que os índios sejam imaginários. 

Quanto à d.;..a,cação das terras 7, a ELETRO 
BRAS insta para que ela seja realizada o mais rápido 
possível, antes do início da construção das usinas, es 
tando os limites acertados (com a participação dos 
índios "devidamente assistidos") antes de termina 
dos os estudos de viabilidade. 

Cabe aqui perguntar se no caso do Complexo do 
Xingu, que está com seus estudos de viabilidade na 
fase terminal, tais entendimentos foram realizados; 
se os índios, previamente informados do que lhes vai 
suceder, já definiram os territórios que querem de 
marcados, as áreas que lhes devem ser propostas em 
compensação; se foram "devidamente assistidos". 
Ou se tudo isto não está sendo feito de afogadilho, às 
carreiras, para cumprir exigências legais, com a habi 
tual complacência interessada da FUNAI. 

Os "critérios de indenização", por fim, são atri 
buídos também à responsabilidade da FUNAI. Em 
relação às chamadas indenizações, duas observações 
devem ser feitas. Em primeiro lugar, é preciso deixar 
claro que tais perdas atingem de maneira irreparável 
a sobrevivência física dos povos indígenas, assim co 
mo sua autonomia sócio-cultural, não podendo, por 
tanto, ser quantificadas em termos de quilômetros 
quadrados expropriados. O valor das terras indíge 
nas para os povos que lá habitam não pode ser medi 
do em termos financeiros. O conceito de terra como 
mercadoria - objeto alienável de transações indivi 
duais - nunca existiu entre as sociedades indígenas co 
nhecidas até hoje. As terras ocupadas pelos índios 
não são apenas meio de produção, lugar de trabalho 
agrícola ou solo onde se distribuem recursos natu 
rais, mas territórios de dimensões sócio-político 
cosmológicas mais amplas (Seeger & Viveiros de Cas 
tro, 1979: 104). Vê-se assim quão míope ou hipócrita 
é a proposta de se oferecerem "facilidades agrícolas 
para compensar terras", ou fornecer •• barcos apro 
priados à travessia de braços de represas" como be- 

(7) O processo demarcatório cabe ao Estado e visa promover ore 
conhecimento administrativo das terras dos índios, resguardando 
lhes a posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas ali 
existentes, como garante a lei (Art. 4~ , § 4? e Art. 198 da Consti 
tuição Federal e Lei 6001/73). O direito dos índios às terras que 
ocupam independe da demarcação, mas este reconhecimento ad 
ministrativo constitui uma garantia a mais no sentido de lhes asse 
gurar a posse permanente de seus territórios (Oliveira Filho, 1987: 
IV-V). 
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nefícios compensatórios (ELETROBRÁS, ·1986: 
6-105), que dificilmente contribuirão para "melhoria 
das condições de vida" dos povos indígenas, como 
pretende o plano diretor (Op. Cit.: ~lOS). 

E preciso estar alerta, e manter posição critica 
em relação a esta política de monetarização de valo 
res simbólicos e políticos que ·hoje se configura no 
governo, e que mal esconde, na verdade, o fato de os 
povos indígenas não terem voz, nem serem conside 
rados nas decisões governamentais. Discutir indeni 
zações é dobrar-se à política dos fatos consumados. 
No item sobre "outros programas cooperativos", o 
plano diretor acena com a possibilidade de avaliação 
de alternativas (isto é, fatos "semi-consumados"), 
para localização de usinas e reservatórios diante da 
presença de povos indígenas na região visada. Bem, 
infelizmente tal sugestão não parece ter sido imple 
mentada no caso do Complexo de Altamira - até por 
que em nenhum lugar do plano diretor se menciona a 
existência dos sete povos ameaçados (talvez ainda 
não se saiba de sua "real existência"). cuja virtuali 
dade só agora estaria sendo contemplada pelo 
CNEC, a consultora de engenharia que realiza o estu 
do de viabilidade. 

Vale notar que a ELETROBRÁS, em seu plano 
diretor, só dispõe de um exemplo de "iniciativa e 
sensibilidade do setor elétrico": o deslocamento, por· 
motivos ecológicos, de uma usina termelétrica em 
Santa Catarina, em 1974 (1986: 3-17/3-18). Isto pare 
ce bem pouco impressionante. De resto, como 
propõe o próprio plano diretor, tais estudos de alter 
nativas devem ser realizados na fase de estimativa de 
potencial e inventário. Na maior obra do final do sé 
culo XX, no Xingu, este não foi absolutamente o ca- . 
so. 

A segunda questão a ser levantada em relação às 
indenizações, refere-se à capacidade da FUNAI de 
planejar e executar os "programas de apoio". As 
duas primeiras grandes experiências neste sentido, o · 
Projeto Ferro-Carajás 8 e Projeto Polonoroeste 9, 
mostram claramente o fracasso de tais medidas com 
pensatórias. Nestes dois casos, em razão de exigên 
cias do Banco Mundial (que financiou parcialmente 
os dois projetos), foram implantados programas de 
apoio que deveriam garantir aos povos indígenas 
atingidos condições de sobrevivência dignas, com 
destaque para a demarcação e proteção de seus terri 
tórios. No entanto, o que se viu em ambas as si 
tuações foi a utilização, pela FUNAI, de vultuosas 
quantias em dólares para a aquisição de equipamen 
tos e na realização de obras de importância questio- 

(8) O Projeto Ferro-Carajâs - parte do Projeto Grande Carajás, 
que prevê a implantação de programas minero-metalúrgicos, de 
infra-estrutura, agropecuários e de reflorestamento, numa área de 
900.000 km2, na Amazônia Oriental (Ferreira, 1982)- está a car 
go da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), empresa de econo 
mia mista. Este projeto de exploração mineral é formado pelo 
complexo: mina de Carajás (no Pará), porto de ltaqui (em São 
Luís do Maranhão) e Estrada de Ferro Carajtis. É atrav~ desta 
"ferrovia, inaugurada em fevereiro de 198S, que t CSCQado o mínt 
rio de ferro destinado à exportação. 
(9) O Projeto Polonoroeste é um programa de mais de um bilhão 
de dólares, que tem como eixo a pavimentação da Rodovia 
Cuiabá-Porto Velho (BR-364), abrangendo também projetos de 
colonização e desenvolvimento rural (Mindlin, 1985). 

nável, sem que a demarcação das áreas indígenas fos 
se garantida. 

No caso do Projeto Ferro-Carajás, a Compa 
nhia Vale do Rio Doce. para cumprimento das exi 
gências do Banco Mundial, firmou, em 1982, um 
convênio (n! 059/82) com a FUNAI. Este convênio 
previa •• a prestação, pela CVRD, de apoio financeiro 
à FUNAI, para implantação de projetos sócio 
econômicos beneficiando as comunidades indígenas 
localizadas na área de influência do 'Projeto Ferro 
Carajãs', nos Estados do Pará, Maranhão e Goiás, 
garantindo-lhe recursos no valor de US$ 13,600,000 
(treze milhões e seiscentos mil dólares)( ... )" (FUNAI 
& CVRD, 1982). Em três anos de vigência deste con 
vênio (isto é, até setembro de 1985), foram gastos 
US$ 7,095,194.1 - 52, l % dos USS 13,6 milhões dis 
poníveis - assim distribuídos: 

- - - - 
- 
- 
- - terras (demarcações) ll,70/o 

saúde s.s% 
educação O,SD/o 

obras 31,Slllo 

ruipamentos 20,0Dfo 

manutenção 28,80/o 

reserva técnica 2,00/o 

- - - - - 
Vê-se que cerca de 800J'o dos recursos destinados 

aos índios foram gastos com a infra-estrutura da FU 
NAI, enquanto apenas li, 70/o foram destinados à re 
gularização fundiária das áreas indígenas. Das 23 re 
servas atendidas pelo convênio CVRD-FUNAI, ape 
nas 400Jo encontravam-se demarcadas, em 1985, e 
31 % estavam invadidas. Segundo a opinião dos an 
tropólogos, que prestaram assessoria à CVRD duran 
te a vigência do convênio, "tal política de aplicação 
Ide recursos] tem servido para sustentar a máquina 
falida que é hoje a FUNAI, muito mais do que pres 
tar uma real assistência às comunidades indígenas" 
(Magalhães et alii, 1985). 

No documento "Os Povos Indígenas e o Projeto 
Ferro-Carajás: Avaliação do Convênio Companhia 
Vale do Rio Doce - FUNAI", tais antropólogos con 
cluem que: 

•• A experiência nestes anos de convênio CVRD 
FUNAI mostra que a simples administração, 
pela FUNAI, de recursos financeiros abundan 
tes, não acarreta em mudanças políticas mais 
abrangentes, capazes de promover o fortaleci 
mento dos grupos indígenas, de maneira que 
possam melhor enfrentar as mudanças advin 
das da implantação de tais projetos. ( ..• ) A ela 
boração e a execução de convênios desta natu 
reza podem ser aprimorados, mas não consti 
tuem a solução ideal; são'apenas soluções palia- 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - 
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tivas. A existência e os direitos dos povos indí 
genas deveriam ser considerados quando do 
planejamento dos projetos, buscando-se estu 
dar todas as outras possibilidades que não fi 
ram a integridade dos povos e seus territórios." 

(Magalhães et alii, 1985) 

,..- 

T., conclusão não difere em muito daquela a que 
chegaram os antropólogos que, desde outubro de 
1982, integram a equipe de avaliação do Polonoroes 
te, através da Fundação Instituto de Pesquisas Eco 
nômicas da USP (FIPE/USP). O Projeto Polono 
roeste prevê um programa de apoio às comunidades 
indígenas de 26 milhões de dólares, a ser implantado 
pela FUNAI (Mindlin, 1984; ld., 1985). O Polono 
roeste atende atualmente 64 áreas indígenas, das 
quais 19 pertencem a grupos arredios ou desaldea 
dos. Metade destes territórios ainda não está demar 
cada e 3/4 deles precisam ser homologados. De outro 
lado, pelo menos metade destas áreas encontrava-se, 
em 1986, invadida (Mindlin, 1987: 71). 

Em março de 1986, Betty Mindlin, antropóloga 
que coordena a Equipe de Avaliação do Polonoroes 
te FIPE/USP, fazia a seguinte apreciação sobre tal 
programa de apoio: 

"O planejamento da FUNAI para o Polono 
roeste para 1985 era bastante extenso, com re 
cursos consideráveis (30 bilhões de cruzeiros). 
Previam-se operações de defesa das áreas e reti 
rada de invasores; postos de vigilância; verbas 
para demarcação e reavivamento de limites; lo 
calização de grupos arredios e definição de ter 
ritórios para os desaldeados: construção de es 
tradas de acesso para evitar os gastos ou falta 
de aviões; saneamento ( ... ). As sucessivas crises 
na FUNAI e o atraso na liberação de recursos 
inviabilizaram a realização do plano. Quase na 
da foi feito ( ... ). 
Ao mesmo tempo que faltavam recursos, era 
comum a FUNAI esbanjá-los em gastos não 
prioritários, como construções, aquisição de 
equipamentos, diárias, empréstimos a outros 
programas que não o Polonoroeste, 
As invasões continuaram (em especial nos 
Urue-Wau-Wau, PI Rio Branco e Zoró), a não 
ser quando os próprios índios fizeram justiça, 
expulsando invasores, como os. Cinta-Larga do 
Roosevelt, os Bakairi, os Pareci do Formoso, 
etc. Não foram tomadas providências quanto 
as hidrelétricas eminentes, nem os índios infor 
mados, nem a própria FUNAI preparou-se pa 
ra defesa de seus interesses. 
( ... ) A administração é a área mais delicada da 
FUNAI, absolutamente incapacitada para levar 
adiante um programa deste porte. 
( ... )Senão houver mudanças positivas na ação 
da FUNAI, e as trinta áreas por demarcar e/ou 
identificar não forem imediatamente regulari 
zadas, e outras homologadas, melhor seria para 
os índios que os fundos do Polonoroeste fos 
sem interrompidos, como forma de pressão, 

r. 

estudando-se então formas alternativas de 
utilizá-los, que não o fortalecimento financeiro 
de uma FUNAI autoritária e inerte como a 
atual, alimentando uma burocracia inoperante, 
que, salvo, raras exceções, mais parece traba 
lhar contra os índios. " 

(Mindlin, 1987: 72-73) 

A. experiências já conhecidas não autorizam, 
portanto, qualquer entusiasmo em relação aos pro· 
gramas de apoio implantados pela FUNAI. Eles vêm, 
na verdade, coroar o processo de dependência dos 
grupos indígenas em relação à agência indigenista 
oficial, em lugar de promover o fortalecimento destes 
povos. 

O que se vê, é que tais "indenizações" estão longe 
de ressarcir os grupos indígenas atingidos pelos 
"grandes projetos". Já alertamos para o fato de que 
elas, na realidade, manifestam a política do fato con 
sumado que caracteriza a ação governamental e sua 
incapacidade de debater alternativas. Assim, não ca 
be discutir indenizações, pois isto significa aceitar tal 
política autoritária e o paradigma de modernização 
integracionista que a orienta. 

No plano diretor, a avaliação e discussão de alter 
nativas - assim como outras questões e medidas es 
senciais, referentes a um programa mínimo de enten 
dimento com os povos indígenas ameaçados por pro 
jetos de barragens, que deve incluir a defesa dos terri 
tórios indígenas e o reassentamento dos posseiros 
sem terra - são remetidas ao horizonte longínquo dos 
"programas cooperativos", secundários aos convê 
nios ELETROBRÁS (e/ou concessíonáriasj/Ftl 
NAI. Da mesma forma, o problema ecológica e so 
ciologicamente fundamental de definir o que é uma 
"área de influência" das barragens sobre territórios e 
sociedades indígenas é evocado na qualidade de idéia 
a ser contemplada por um "programa cooperativo". 
O que efetivamente se prepara, no âmbito dos acor 
dos entre o setor elétrico e a FUNAI, é exclusivamen 
te a demarcação "expedita" das terras afetadas, a 
transferência forçada dos povos indígenas e o estabe 
lecimento de indenizações que serão administradas 
pela FUNAI. 

É sobre isto que se tem clareza, é isto que se visa. 
A demarcação - cujas diretrizes estão hoje na esfera 
obscura do Conselho de Segurança Nacional, e os in 
trumentos nas mãos inábeis e omissas da FUNAI - vi 
sa essencialmente "limpar" juridicamente a área e 
confinar ao máximo os índios. Sua lógica é a da libe 
ração da maior área possível para os projetos de "de 
senvolvimento regional integrado" que se instalarão 
próximos à usina. E a indenização tem sido, em nu 
merosos casos análogos, instrumento de corrupção 
do órgão "tutelar" e de criação de uma dependência 
política e econômica dos povos vitimados por ela. 

A impressão geral que se obtém, enfim, das preo 
cupações e diretrizes ambientais da ELETROBRÁS, 
sobretudo se cotejadas com o presente - o que inclui o 
desenvolvimento atual do Complexo do Xingu - é 
que C:las só pretendem efetivamente se implementar 



- 
nos aspectos cosméticos, paliativos e indenizatórios. 
No caso do Complexo do Xingu, o documento escon 
de que as alternativas de dimensionamento e localiza 
ção de barragens, a discussão com as populações in 
dígenas ameaçadas, a avaliação cuidadosa das 
questões territoriais, tudo isso não pode mais ser rea 
li1.ado se se mantiver o cronograma atual da obra - 
supondo-se que se o pretendesse efetivamente. A ava 
liação da política da ELETROBRÁS e de suas con 
cessionárias nas obras do PRS - vide Balbina e Tu 
curuí - bem demonstra o grau de realidade que se 
pode esperar de tais diretrizes. 

Assim, o que defendemos aqui é a paralisação dos 
estudos e trabalhos, para uma rediscussão de todo o 
projeto de aproveitamento hidrelétrico da bacia do 
Rio Xingu, no âmbito do Congresso Nacional, com a 
participação dos índios, da população regional dire 
tamente atingida e dos mais diversos setores da socie 
dade civil. Não nos interessa discutir indenizações e 
benefícios compensatórios, mas alternativas para o 
aproveitamento do Xingu, num debate em que se 
considere a existência prévia, na região, de povos indí 
genas e de uma população camponesa, cujos direitos 
fundamentais não podem ser afogados por uma obra 
de duvidosa transparência técnica e política. 

Enalmente, acreditamo, que é essencial distinguir, 
para melhor poder articulá-las, a luta pela defesa do 
ambiente e a luta pelo respeito aos direitos indígenas: 
em ambas, os índios são parte interessada, mas como 
sujeitos que lutam para ver reconhecidos seus direi 
tos, e não como partes componentes de um ambiente 
físico ou ideológico da sociedade envolvente, isto é, 
como objetos de direitos alheios (mesmo que direitos 
coletivos e justos). Não há dúvida de que as socieda 
des indígenas da Amazônia, por exemplo, possuem 
conhecimentos e técnicas de manejo de seus ambien 
tes infinitamente mais sofisticados e equilibrados que 
as táticas "tecnológicas e gerenciais" de bombardeio 
de florestas com agente laranja, alagamento de mata, 
poluição dos rios por mercúrio e outras proezas capi 
talistas. Mas seus direitos não derivam fundamental 
mente disto, e sim de sua condição de minorias étnica 
e culturalmente diferenciadas. A luta pela proteção 
ao ambiente ameaçado pelos faraós energéticos é 
também uma luta pela proteção ao ambiente dos ín 
dios - e das demais populações ameaçadas -, e não 
uma que situe as sociedades indígenas no mesmo pla 
no que os peixes e as tartarugas, isto é, como objetos 
de nosso ambiente. Os direitos dos índios são nossos 
porque são, antes, deles mesmos. 

É preciso, portanto, que martelemos no óbvio, e 
que lutemos para que o paternalismo arrogante do 
Estado-engenheiro termine por reconhecer nas socie 
dades indígenas esta condição, que temos por tão 
preciosa a ponto de negá-la aos outros, assim que se 
mostram minimamente diferentes de nós: a condição 
de sujeito. Ora, se para isso foi mister denunciarmos 
a assimilação, grosseira ou sutil, destas sociedades a 
uma Natureza tomada como objeto para o Homem 
(valor abstrato, por sua vez, apropriado pelo Esta 
do), ainda resta uma questão, um horizonte último 

que nos deve guiar: mas com que direito objetifica 
mos esta Natureza? As sociedades indígenas, disse 
mos, não podem ser vistas como "naturalmente inte 
gradas" à Natureza. Mas se não podem, é porque seu 
comércio com o ambiente - com peixes e pássaros, 
plantas e águas, tempo e espaço - liga-as a ele por um 
conjunto de relações que já são integralmente sociais, 
isto é, relações entre sujeitos. A Natureza só existe 
para aqueles que pensam estar fora dela, que a cons 
tituem como resíduo não-humano a serviço do ho 
mem. Para os índios, tudo é sociedade; para esta ver 
são primitiva do Ocidente encarnada no Estado bra 
sileiro, tudo é natureza (os índios inclusive), menos, 
evidentemente, quem manda: 

"Começou-se por separar o homem da nature 
za, e por constituí-lo em reino soberano; 
acreditou-se assim apagar sua característica 
mais inquestionável, a saber, que ele é antes de 
mais nada um ser vivo. A cegueira diante desta 
propriedade comum abriu o caminho para to 
dos os abusos. Nunca como agora, ao cabo dos 
quatro últimos séculos de sua história, pôde o 
homem ocidental se dar conta de como, ao 
arrogar-se o direito de separar radicalmente a 
humanidade da animalidade, e ao conferir à 
primeira tudo aquilo que ele negava à segunda, 
ele abria um ciclo maldito, e que a mesma fron 
teira, constantemente recuada, servia-lhe para 
afastar homens de outros homens, e para rei 
vindicar, em beneficio de minorias cada vez 
mais restritas, o privilégio de um humanismo 
que já nasceu corrompido, por ter extraído do 
amor-próprio seu princípio e seu conceito." 

(Lévi-Strauss, 1973: 53) 

- - - - 
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PLANETA BLUE 

Milton nascimento/Fernando Brant 
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de um planeta que vê 
e que é visto azul 
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Eu sou atlântica dor 
plantada no lado sul 

Mas essa primeira impressão 
esse planeta blue 
não é a visao mais real 
além de cor, blue é também muito triste 
pode ser o lado nu, o lado pra lá de cru 
o lado escuro do azul 
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Eu sou um homem comum 
eu sou um homem do sol 
eu sou um african man 1 

south american 1 um man [ 
/ : 

A fome continental 
miséria que o norte traz 
a fome com a morte vem 
a fome não vem da paz 

r: 
O Ódio que o Ódio tem 
se espalha bem mais veloz 
que a água que a chuva traz 
que o grito da nossa voz 

Eu sou um homem qualquer 
estou querendo saber 
se dá pra gente viver 
se dá pra sobreviver 

Quero saber de coração 
se nossa humanidade 
e este planeta vão poder prosseguir 

- ( Quem sabe se a terra segue o seu destino 
bola de menino para sempre azul 
Quem sabe o homem mata o lobo homem 
e olha o olhar do homem que é seu igual 

Quem sabe a festa chega á floresta 
e o homem aceita a mata e o animal 
Quem sabe a riqueza? 
e toda a beleza estará nas mesas da Terra do Sul 

Eu sou atlântica dor 
plantada no lado sul 

Milton Nascimento, em YAUARETÊ, 1987, 
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MAWE RRONYME (planeta Blue) 

oy diana cobanéx xyter ana é 

ano paby gãra maguem ka ana é 
um em de yve ykym 

, 
ana e 

nã yve ykim uytxa é 

ma ter ter yve sade 
, 

ena maguer e 

paka belim oytxa 

- tera eng a yvema 

mãde xyter 
, 

apery e 

ano koy bela kam oytxa ym 

omepo paby belakã ym 

um em dana oy ana é 

-maka oy diana oy nhã wao é 

um em dana mater gara koy ylhena é 

me ym antyga mater gara koy é 

r-o g.a n e xyteté 

mawe xytxa aro é 

rogãne meka oydya ana é 

um ne aro te pagaby 

lay e lay ytxa 

um ena kare ya toya 

nha ytxa luy deor é 

nha nã kyu ana é 

r: 

one ya ena kewa toy deor 

yve pywe kane lade é 
ana e 

ate lha kayan pagay yakanha 

kana yaka pagay yweka ane é 
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~m guã kymater labaten é 

ate yaka tiyana goym 

ora kay beya karé toy yway 

ogua ykyme cane toy deor é 

kana begarnante ane eor umgaby 

arodeka beya ero aye ere 

cana kega ane tenga mane 

mane abola sadeor aye é 
gamataga manteréna é 
onewa meya kobara 

POVO SURUÍ (TRONCO LINGUÍSTICO TUPI-MONDÉ) 
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HONONO-Y-TY MEUM 

Undy kotywety une 

Nonety ya ukeaku kassaty 

Ytuke poy meum koukety 

Komomokono hono-y-ty 

Ytera ynuxoty ynsoneum 

Epora honono-y-ty meum 

Hayna koaty kanauty 

Honono-y-ty ykaxuymaka okowo 

Urapytymea ako-Ómea aymake 

Hahai poxo-o-ra honono-y-ty 

Undy hoyeno koekuty 

Undy hoyeno kaxe 

Undy hahaoty hoyeno 

Undy hassaty hoyeno 

Hy-ymakaty poke-eke 

Hy-ymakaty xapa koepekoty 

Hy-ymakaty koepeko~e 

Hy-ymakaty haynã ekowoty 

Ym-maynewo ape-é 

Xuxapako ya meum 

Une uko oma-á 

Wemo-um waukoty 
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Undy hoyeno koekuty 

Nga-haaty engea 

Moteowea wowea 

Moteowea wowo-hexea 

Nga-ha-axo engea 

Ra xaxena uty 

Yoko moteowa yonea-ra meum 

Ako uxepaka yonea yonoku 

Mihi káliwono aynowo honono-y-ty 

Ako uxepaka koepekeokono kunywe-e 

Yokomomy uke kyteaty 

Ako uxepaka apeyea way-uy 

Hoyeno hoy ho-openo hoÚxowoty 

Ako uxepaka-ra tyukety 

Exoketymo owokuke kassaty 

Undy kotywety une 

Nonety ya ukeaku kassaty 

LÍNGUA TERENA - MATO GROSSO DO SUL 
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PLANETA BLUE 

MILTON NASCIMENTO/FERNANDO BRANT 

TXEE ATLANTICA ATXY 

ONHONTYAVAIGUÀ RE 

PLANETA RE ÕVY OETXÀ OVY 

TENONDE IMPRESSÃO 

KOVAE PLANETA OVY 

AE YN OETXÁ ANHENTE GUARUPI 

OVY, BLUE ANHEMBOATXY 

OVAIGUÀ, OVAIGUÀ IPYRYGUÀ 

PYTUN AZUL 
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TXEE AVA RIVÉ 

TXEE AVA KWARAÃ REGUÀ 

TXEE AVA ÀFRICA MAN-UM SOUTH AMERICA MAN 

KARUAI OU NORTE GWI 

KARUAI OU NHANDEDJUKÀ AWÃ 

KARUAI OU NHANDEREKÕ VE AWÃ EYN 

NHANDEPOTXY VAIPÀ, NHANDEPOTXY VAIPÀ 

ANHEMÕ AIN OKY RAM! 

DATXAPUKAI 

TXEE AVÀ RIVE 

TXEE AIKWÀ TXE DJAIKOVE VAERÃ PÀ - (2x) 

TXEEAIKWÀ TXE NHANDE HUMANIDADE 

AGWI KOVAE KOVAE PLANETA ÕÕ VAERÃ TENONDE 

TXAPY AREI RAMÕ KOVAE YVY ÕÕ VAERÃ 

BOLA DE MENINO PARA SEMPRE AZUL 

TXAPY AREI RAMÕ KOVAÉ AVÁ ODJUKÁ VAERÃ AGUARÁ 

ETXÁ AVA KWE RETÁ RAMI 
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OVAÉ KAAGWY RE 

OVAÉ VAERÃ FLORESTA AVÀ ACEITA KAAGWY RE AGWI 

ANIMAL NHANDE PORIAU VEI VAERÃ 

IPORÃ MESA ARY OIN VAERÃ DA TERRA DO SUL. 

TXEE ATLANTICA ATXY ONHONTY AVAIGWÁ RE 

Lingua GUARANI - tronco TUPI-Nhandeva 1 
t 
i 
j 
! 

1 

! 
l 
l 
' 1 
! 


