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(J IaÍ>on,Jôrío td'ano ,do ~rojeto Calhe Ahrte 

boMi~~~e Bo.clu.11.et- 

Desde o arcícao , ern l 986 , da implantií..;;âo do Pro J E-to ~alha ik,rt'.? ( P~N .J na 

re,J.i.ão do iU. t.o Rio Negi-o . 1.11.-,a das sei5 áreas priori t.ár i.as de a t1Jac:âo des:tEo 

narcotráfico ( cocaana ) , de contrabando de armas . pedras preciosas e minerais, 

todas atividades suspeitas de sereru praticadas com -a. interr111.?d1aç,.ão ou o 

ancentavo do rl-1'3 colomln.ano (S&/CSM 19:35_; lfas:ciment.o 1988), ':!. reserva 

1.:::1,ii9en·3. P8.ri Cachoe i ra , no ;;,J.1 desta região, foi eleita pelo antig,.:, Conselho 

1nd1gem . .5ta de ass1í111laç:s.c, econôaaca e de reducâo b?1-i-it,.:irial. Ván.os: ia tores 

poderu J'Ust1.f1.car a elei,;ão ,ie.5ta rese1·va indígen.~ como laboratório do F'Glf· a 

leg:Ll de seu. t.erri tóri..:• ; sua vontade , .freqüentemente rea.farruada . de 

est.abelei:,er lJJu diálog,:, diJ:·et,J com o governo e participar do? todas as decisi:ie:: 

'1''!:' r,1J,iessem a.f.?t.ar seu destino e seu dese JO de indepl?ndencia econômca . Sã,:, 

.r-. 
•._,! 

0 

mi, t.ut.e.La do Est.ado (~ a "Fundaçâo Nacional do Indio/FUN'AI) que permeia a 

ideologia dos milita1·es sob cuja ir.fluência é conduzida a política iil1iigerdsta 

e seu fim na 

r, 
'- ' 

prom'tu.gaçâ:c, ., em 23 de si?t.embro de 1987 .• de w.-, decrt:?to pre:s:iden•::ial ( n ° 94 . 94f.) 
qti.e disting,..,e duas categorias de índios - "nâo-acul.turadcs" e "aculturados" - ' 

os prinieiros sendo o objeto de medidas "protecí.oní.stas" tni.nsitórias em àreas 

Indigenas. (medidas que, ao menos t.e,:,ricamente, se preocuparam com sua 

preserr·~ça,:: ctu.t.u.ral) . ao passo q1J;? os. segun•ios,. º'-' seja, os índios 

adaant ado processo de acult.uraçâo? . seriam alvo, e111 

de políticas desen1,i:,lvirf1erLtistas corn vista a sua 
r-: 

,,-.,, 
' e d'= pr atí.cas economí.caa t.ot.almente alheias à cultura indígena, 111~s 

i:,..:md.1zer,t-e:s com o modeLo económí.co em vigor par.a a sc,cie,i:a,ie envolvente. Este 

decret.o q1Je fornece1J 'IJJl"I su:p,::,rt.12 jur.ídaco essencial ,is 0:1.ÇÕes conduzadas pelo 

"'· do ProJet.o Galha Nort.>? , 

prorut\lg~ç:,fo da Con5t.1ttução Fedenu_. ern outobro de 1988. que 

1il.st:1nç,.fo e ~ 1.de,:ilogis. assanu.Lactioní.st.a que lhe sub jaz 

recaacou essa 

• 
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11 ustr ara . e111 subst.ancaa , de que maneira o -~:::n soube hab1l1rrente se aprovea.t.ar 

da vontade de :;i.uto-detenuir,aç;:c, :política e de aut.onônaa econôauca dos andaos 

T1JJrn,no para deturJ•':1-la em favor da primeira f1m.b.dade dei F'(li a liberação dos: 

O artigo cornpi:ie-.:e de .::ei.:- partes. A pn.meir.a. aborda a história da Lut.a 

dos íri.dios para a deruarcB.,:-ào ,ie seu territ.ório t.radacaona.l.: a segur1da, os 

confl,a tos ocor rados na re,Ji ~,:, e. partir ,iE- 198::: até a im11lantaç:io do PCU; a 

processo de reg,.::J.arizaç:.io das terras indígenas em Co.Lôru.as Indígenas e o 

rnodelo de desenvolvimento quF. lhes fc,i propost,o : a quinta exanunara as: 

conseqüéncaas fu.t,_u·-:1=- dess,~ der,iarc,a,;:ão para os Índios e seu habitat e a se~:ta. 

V•a antiga reiYindicaçio indígena: a de•arcação de seu território 

tradicional 

A luta dos ín,hos das famílias lin.,;rn:sticas 'l'ukano e Arawak do Noroeste 

Ama:.;:;ónic.o para o reconhecimento legal de seu território tradicional é antiga 

e, a este respe.:.t.o. os grup,:,s Tuka.no de f-ari-·::'.achoeira podem ser consaderados 

como pioneiros. I1esde 19'7 l . eles vinham endereçando ao Presidente da FlJlfli.J 

reserva indigens_ uni.ca ,uas foi somente er11 1979 que 1J111 "91-upo de t:rEi.lialho" 

f &T J da FUUAI E-fúl.tiu 1Jí11a prir11e1.n. proposta de delimit.a,;:ão. Toda-,,ü:.. no lugar 

Par.i.-Cachoea.ra (l .020.000 h.). h1.1,.s.ret€' (990.000 ha,) e .Icana- Ais.ri í8% 000 

h::!..) (Por+.araas rmrn,.I r{'s 546.ill',, 547/U e 548/N). Nos anos seguintes, a FTJfüu, 

,::,:,m base ,;,m est.uJios ant.ropol:Sgi,:·,J:: e bistóriccs, emitiu. ·,árias propostas de 

delimitação para as outras reservas indigenas da região do iüto Rio Neg:rn ou 

de redefinição d•:i.: lirnitt?~ daque.l as Ji delimitadas (2). f'anlelamente .• varaas 

propostas vi ssndo a deíi,arc-aç:;·o ,ie uma área contanna na região foram .feita:s por 

indios e . . 
re~a.,J_) 

(3), mas nenhuma delas Jamais foi concretizada. 

à penetração dª região por gariapeiros e e•presas •ineradoras 

• 

, ... ~ ., . 
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conflitos cada ve:: mais ,•iolentos. 

Em 19B5. a penet.racâo da Serra do Trair&. (no sudoeste da reserva iridígena 

Pari, Cachoeira) pela Par anapanema e a Gold Amazon, duas empresas mineradoras 

detentoras de alvaras de pesqm.sa mineral concedidos nesta região pelo DNPt! 

( 4), provocou w~a intensi.fica9ão dos con.flitos. As duas empresas, que gozavam 

de uma tot.s.l liberdade de ação. dotaram-se de milícias paramilitares 

(compostas de .funcionários do E::ército, ver & Crítica 9/01/86 e Jornal ,l.o 

Brasília, 14/01/SE.) para "limpar a região" dos gariu,peiros. li situação no lilto 

Rio Negro era explosiva durante o ano de 1985 pelo .fat.o de qtJP- emp1·esas 

,..._ 
1 

e 
concorrentes garimpeiros confrontavam-se .. opondo-se 

·- 

conjv.ntam~nti? aos índios da região. Frent.e à viol~ncia o? ti?r~ão crescentes na 

região, os líderes irulígenas do Alto Rio l!egro orgaru.zaram várias reur.iÕes 

para de.tinir uma política comum rrente ao invasor e ericaminharam à Presidência 
da FepúbliCB. varaas car+as pedindo a sxpul.sâo ime,iia ta dos garimpeiros e a 

Em junho de- 19r-5 .• 1.J1i1 gru}10 de trab~lhc•" da FVT,AI (portaria n? 1892/E do 

r, 
r: 

19i0é.), dest.in,a,io a resoh•er o problerua da expâcraçâo ilícita de ouro das 

t.e1Tas indígenas e e,•it.ar a deq,êneração dos cor..tlitos, recomendava como 

o,edidas tU-g,?nt.es: a redefinição dos limites da reserva indígena de Pari 

Cachoeira (incluindo a Serra do Traira, reconhecida como "território de 

ocupação in,iígena" dos tfaku com os quais os Tukan,J mantêm t.radicions.lment.e 

relaç.ões econômicas estreitas); a expulsão dos garimpeiros; a inst.alacão em 

· locais designados pelos próprios Índios de postos de •rigilância (Relatório GT 

FURAI 1985) . tlas a FUHAI . nesta época , não t-omou nenhuma medida para retirar 

os garimpeiros. 

Dife1-ent.es conflitos i?ntr-= índios e garimpeiros.. com 1JJi1 saldo de váraas 

mort.,si~ de cada Lado , ocorreram er,) O"O.t-tlh1·c o? dezembr,:i de 19S5. ?fo dia S d>? 

janeiro de 1986 .. a imprensa brasileira not.ificou a invasão da Serra do Traira 

por cerca d.t' :eio garimpeiro~} irLi.r~são qu.e teria provocado a matança de 60 

andaos T1J.l:s.no. Na ocasião .. o próprio Superintendente region~l da FUliAI ( S1·. 

Sebastião Amâ:ncic da Costa) acusava o D!IT't1 d.e não t-e1· consultado a FlJlrAI, 

,-.. :l.S.51.Iu ~Criuo o est i.pul,a it. .i..ei , antes d.t' outorgar â Ps.rar~:p-&.ne1m1 e ã âold Ama::,:m 

alvará;, de pesqursa para ,•erifiecar .. eru primeiro l u.gar, a exascêncaa ( ou 
1ne!ns-t-enc1a ~ d~ propostas mais recentes de delimitação da à.rea indígena e , em 

l;---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ImP.re~a 28 /01 /86) Elo? acusava também a Paranapanema de ir..:::tigar O$ conflitos 

entre, ín.diõ~ e 9"'tr1mpe1ros usando os w.tiriios como "Li.nha de tr-ent.E" para gr1.1.pos 

i:>conooi.::os" í:,Jorn'll do Comércio, ~9 /01 /8E.) A noticia do massacre era ~gad~ 

pcuco depois , m-as fr!?nt.e à r~1,erct,ssão nacior.al e L"lt.:?nia.cio~l , a Ftm.ü 

am1J1C1a1,a o envio á região de uma comi.::do de >:Studo ir;.termir.i.sterial 

1 co1i1post~ de técnicos dos trinisterios do Desenvolvult?r,to e Reforma 

l\çrária/INCFA, do IItten.oi- e eh Jt..tZ:ti,~ 1:< de ..func,iorLáno:s d:i FU!flu) p~.ra 

avalia.- a gi·avidade dos -conili tas, pr,:;o~der ~ wr1 ~s:t-'!J>j,::, 'lllt.ropc-lógioo, 

funrliário e- lri.stórico da reserva indígena de P::tri Cachoeira e "ratificar , 01.1 

nao • os Lrmi, tes da i-·>?Serva . pu·ticularmente na região da So?:i::n1. do Tnd.1:·a.. . Ub-Pi 

nova proposta de a.elimitaç,ão des:;i:.f! f:_~rra indÍgE>M., oorn uma si.,per.ficie de 

2. 146. 500 hea __ • foi elaborada e a forra de Traíra, r~corillecida de- novo como 

território tradicional dos Ha.J~u, incluída de-ntro do seu perímetro. A partir do 

dia 13 de Jt1.Miro. .tuncio:n.ários da f'UNAI e a~te-s da Policia tlilitar 
ocuparam-se com <1. expulsão dos garimpeiroE . Falou-se nest:=i época. de urna 

resistêru,ia por parte de certas empr~sas (não nomeadas) a e:ssa eYacuaç:ão, 

empres:as: que teriam financiado a iltima i.n;,asão dos garirnpeiro:s: (A Crítica, 

14/0Ut 986). 
Ho dia 26. de abril. cerca d.t> 60 garimpeiros: tomanrri à força w1: dos gai·irít 

pos ~mplor8.dcs: peb. Para.naparam~ na S.?rra do Traíra, fizi.?r~ como r".fE>r.s S1 

.tu..ncionári.os ilSSl.10 como varaos índios present.ss no local. e destr"Oirafi .boa 

parte do m.a i:-i?1·ial dt> extraç[o d:it eerpresa , Os reféns íon.m lilo~rt~dos depois de 
v.àri•~-=- dias de J\>?gc,01a.,;,i,:, _ A Paranapansma t.,imt.~v~ então 1JI!l8 ai;i.:, judicial de 

·:i-einteg:n1.•;:io d,;. posse" e, no dia '.:!4 de maio, E.D sol.dados ,fa _ Polioia Uilit,;.:::, 

mt1m.dos dé wna crdea de expul.sâo , d~aloj:ar:s.m os. garimp1:-iros da região. Os 

J ornaí.s _. ns o?pa01:i í ver , ern parti.cular , o Con-eio Bn.z::.lieD:Se- , 28 /IJ~ / l 9B6) , 

aousaran o P:retidente do :;i..r,,iicatc, d.e gan.mpe1r,:,s da Âf!i~ÓIIÜ. Legal, José 

M tino t1achadc, d~ ter instig::ido essa -éltima in.•rasão e falaram d~:s: técrd.cas de 

tortiurs psicologicti. dos r~féns .· @te.), le,•ants:ndo li. susp~ita d~ ma posshel 
1.iga,;;.ão dos g>1rimr>:>i.:os com os guerrilheiros colOMhhno:s do tl-19 acusados de 

openu_;;.ii::i_ A Par.anapanema prosseguiu seus: tr.ab.alhos de pesquis~ mineral, 

enconcrando mais tarde, inGlusive, Wl'i aliado no próprio St1perinu-xldentt: 

reg:iona.l da FUNAI que. ern oposiç.ão flaçr~nt.o? às .suas decls..rnções de janeiro de 

1986, c:bo::,gm., a a..finua::· qt..e '"não e;:1..St.e · ;rnploraç:ão mineral nos t.erri t6rios 

• 
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i:uii,~ms reconb.ec.dos: peLa FUfüu _. somente em 

vaz.í.nhas" n ... Crítica 02: 1 O /1 Sc:ê,) . O que . em out.ras palavras, significa qne a 

$,:-tTa do Traira não era roais reconhecida como território indígeria e isso 

a pesar das úl tamas propostas da FUNAI ( 1985 e 1 986) que confirma 'Iam a ocupaçâo 

::..ndí~na imemo1·ial de$sa regiio . Es:s:a declaração rLão deü:o"O. de ser curiosa 

porque, além do fato de contrariar frontalmente suas próprias declarações 

anteracres _. a FUNAI, através do seu Superintendente regional, se consta tuia .. 

em agosto dE- 1986 , como parte interessada de Wl't acordo que seria assanado 

Ir 
1 

o?nt.i·e vários lide1·es indígenas da Associaç;ão da Urci.ão das Comurd.dades: 

Indígenas do Rio Tiquié (AUCIRT) e a empresa mineradora. E de estranhar que a 

Paranapenema , com o aval da FUHiu, se sentisse na obrigaçã,J de asstnar com os 

andaos de Para Cachoeira um acordo ohjetavando a exploração das raquezas 

minerais da Serra do Traíra se essa região já nio fazia p1;1.rte do ten·i téric, 

indígen&.. Foi nesse palco de conflitos entre índios.• garimpeiros e empresas 

o PCN foi imph.ntado na região_ Desdi: o inicio , o CNS 

reforcou a posição da Paranapaneaa q11e _. devido á sua localizacâo .front.e1.riç:a e 

sua milícfa pr'i.vada , parecia ocupar uma posição estra tégioa , podendo dissuadir 

,3.s anvasôes de garimpeiros ou de guerrilheiros do tl-19 colombiano (cujas 

ancursões esporádicas nesta região sâo , como ,rir.-,os .• U1i1a das j1JStif1.cat1.vas 

para a implant.acão do PCN) E, evidentemerLte _. o projeto de dehmit.aç;ão das 

terras de 1986 passou a letra m,:::rta , como todos os p1·ecedentes. 
_,....__ 

A po1ítica ~undiária do Projeto Ca1ha ~orte 

No dia 4 de abril de 1986, o então Presidente da fUNAI, Apoena tleireles, 

~nu.ncia n aos líderes: da AUCIRT que a decisão final sobre a proposta de 

,...-. 

delimitação da região estava fora do seu controle. lio dia 11 do mesmo mês_. 

nuaa outra reunião com os líderes: indígen<.:1.s , e lt? imputava a demora no processo 

de regularização f1Jnd.iária de Pari-Cachoeira às dasposaçêes partaculares do 

CSN em reh.9~0 à dema.1·ca9ão dos: t.erritórios indígenas: loc,aliz:adcs: em áre,as: de 

fronteira. .Esta era a prame i.ra vez que os índios Tukano ouvaam falar do CSN e 

sua ingerêncu na questão da regularizaç:ão f1 .. mdiá.ria dos territórios 

indigenas foi interpretada como um artifício a mais para estorvar o 

recorihecimenb::: dos: s:ei..is direitos: territ-01·iais históricos. Atravé-.;: do deput:ado 

tiario J uruna , os líderes da ;,.u.:IRT eonsequí.ram marcar 1,.1füa 1·e1Jid.â,) eu, B1·asília . 

para o df.a 4 de junho de 1986, com o General Bayma Ih?ILYS:, secretá.rio qi?1-al do 

e sn . o lli.IUStro do Interior Rona.Ldo Cost3l Couto, seu assessor para os assuntos 
,-,._ 
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região do Alto Rio Negro como reserva indígena contínua. Essa rei vandacaçâo 

foi logo rechaçada pelo Gene-ni.l por tratar-se de uma área indígena localizada 

na faixa dos 150 km ao Lonço da fronteira tida como "de segurano;:a nacional" e 

por consaderar q\.\i? o "o?stado de acw.t1J.nt9âo" dos: Índios desta n?gião nâc 

Justificava a criação de wna reserva indígena. Propôs-lhes então a criação de 

,:olôriias ~91:ie:olas Iri.dígenas orl•it? "cada família adqurraraa um lott? com seu. 

O relatório da A.UCIRT, redigido pouco depois da 

como a submissão ideológic=:t da FUUAI à lógica do CSlL 

" ( __ . ) üs representantes iruiígena.s: posacaonaraa-se em fa vor da 
terr~ coL?ti va , istc, é , ~ demaJ:·caç:ão de te:tTa ind.igena corLtinti.a. 
Foi nesse morrn?rLt.O qu.e o General iicou. muito .furioso e disse que- o 
President~ Sa:rne~r r1,io a;sin.s.rfa. os decre-tos das reservas indigeMs 
( __ . ) ; qu,? o goverri.o rião pode do:marca1· terra na .faixa de irorLteira 
~6 para uma etnia iru:!Í.geri..a ( ... ); q1J.€' a faixa de fronhira 
pertencia a todos OE- brasileiros_. isto é, para todas raças defender 
a nação _ Mo momento ter>.so o Dr . Gerson Ah•es da Silva ~ncontrou no 
Estatuto do Indio uma razão para falar sobre a Colônia Agrícola 
Ind.ige-na _ E , diante desse argumento , o Gene1·al 1.ri u a saída para 
solucionai- o nosso probãeaa , isto ~ _. que teríarr1os que aceitar a 
Colônia A.g?:·icola !ndigena ou .seru:o nós: perdel"Íamo:s: todos os 
direitc,s sobre a tena _; prosseguiu que os índios Tukan,J j.à eram 
acul.burados demais, qu.e nós andavanos hem trajados ( ... ) e, por 
isso, nâo poderíamos viver WJif1 ja1·dim zoológico ou fl1-'ma reserva 
indígena. Para o nosso desgosto o Presidente da FUNAI disse que ria.o 
tínhamos ri.enhm amparo legal para defender a reserva irulígena porque 
todos os trabalho~ feitos (até agora) n.âo valiam nada em relação a 
fai.."'{a de ircint.ein. e /01..1. área de seg,1n1.riça nacaonaã , e sim , que, 
te1·ü1.mo:;: que aceitar a coloriizaç:;ão indígena" ( F.e 1 a tório da i.!csem 
bléü :Pari Cachoeira , 9 de j unao dt? 1986 , PI•S. 5-6) - 

i\ proposta do ÇSN foi avaliada e,m Pari-Cachoeira nos dáas 8 e 9 de junho 

mima n•1..'1I'.iâo e:{fraon!iri.ària convocada pela ATJCIRT. A AssemblO?ia iridígeri.a. , 

oposta a divisão der território tradicional coru os brari.cos (5), e temendo que a 
daví.sâo das t.E"n-a~ iruiigenas eu: lotes iri.div1d1..1.ais proYocasse conflitos 

internos (conflitos possa ,•e lmente agravados em razão das q:ue:stõe:s de 

tierarq:m=::. 1tigentes nessa região) , r!?C'IJSO'IJ. o modelo de regularização f1J.ri.diária 

proposto pelo csn _ Essa decisão foi comunicada nu.ma carta, data.da de 20 de 

j unho _. dos líde1·es: da àUCIRT ao Superintendente regümal da FURAI onde _. mais 

1Jma vez , :solicitaram a delimitação de suas terras na forma de- 1JJf1a reserva 

ind.igen:a _ Propunham também _. nesta carta _. MYOS limites para o sudoeste de S\?1J_ 

território. abda.cando , de fato, em fa•,or da Paranapanema, da maior parte da 

região das jazidas de ouro da Serra do TraÍri!i .. área reconaecada pela Flllthl em 

• 
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Esse novo projeto d>? de-lirnitaç:ão de Pari Cachoe.i.ra , cobrando wua :superfície 

de 1 . 152. 000 ha . ( anreraor ern quase uru milhio de h=:1. . ern re hção ao último 

projet.o da FUllAI) i? o rasul t.ado de um "acordo ,ie honra" firmado E<nt.re vános 

líderes da AUCIRT e a Paranapanema na presença das a-u.t.01·idades fe-derais 

(riotadament.e, do CSU) e estaduais no dia 16 de a•JC•sto de 1986 e depois de 

vàrias discussões entr€' os líderes iridígena:s:, a FUfüU, a Paranapansna e o CSN. 

Como ve:remos .. a pesar da recomend.aç,ão expressa do ant.ropól.oço da FUNlu Alceu 

•:ot::.ia tfariz, membro da comissão int.erministerial enviada à Serra do Traíra no 

início de 1986 para a,•aliar a gravidade dos conflitos entre índios e 
garimp>?irns ., de incl uí.r o território de ocupacâo l?feti va dos indios tíaku no 

projeto definitivo de delimitação de Pari Cachoeira, para não relegar esses 

índios a 1Jm pedaço de terra onde seriam "eni~1JJTalados, apenas para at.ender a 

interesses e;-rtratiYistas particulares" (Informação n? 044/DIDiSUAf'/87), esse 

Último projeto de delimitação apresentado pela ATJCIRT serviria de base para a 

diYisão dessa região em Colônias Indígenas e F101·estas Nacionais q:11e foi 

fir-.almen.te imposta M â.mbi t.o ,fo Pr,:.ijeto Calha .Norte. O CSN prevalecendo-se 

do desejo de autodeterminação testE>munhado em várias ocasiões pelos líderes 

iruiigenas:, endossou, com efeito.• seu projeto de delimitação territorial na 

medida em que ele correspondia às suas diretrizes: em matéria de red11ção das 

terras indígenas Lccs.Lazada s em á1·eas do? fronteira (E.) _; isto sem con..~tar os 

indios thku (?) que acabaram pagando com suas terras o acordo firmado entre a 

AUCIRT e a Parans panens . e também , sem q11e o procedimento legal de, 

regularização das t.-en-as indígenas fosse respeitado (ve1· os decretos n"s 88 

l lS/83 e 94 945/87 .• emitidos sob a iniciativa do CSN). Essa decisão infringiu., 

e:niim, as disposições da (onst:ituiç:ão de 1969 (artigos 4§4 e 198) e do 

Estatuto do Indio ( art. 22) , segundo as quais: as te:rras indígenas :são "bens 

1nalieniveis da Uni.ão" nãc, podendo, dessa forma , constituir objete, de 
t.ra.rc-4.9Õe:s entre Índios e t'i'rceiros estranhos ao grupo illdígen'ã!.. 

A::, negociações entre os líd~es da àUCIR'l' e o General Bayma Denys sobre as 

·~olôrct.as Agrícolas Indígenas e suas implicaç:ões econôaí.cas transcorreram 

durante os: anos 198E, e 19S7. Os Índios.• irredu.t.íveis na qu.estã,:. da divisão das 

suas te1-i-a:s com os brancos , sempre se- mostrai·am .• contudo, dispostos a dialoga:;:· 

cori1 o govE-n10 para ne-goc:iar com ele as formas possíveis de de-sewmlvimento 

para a reoião. 

Os Índios: do AI.to llio Iegro e o PCli 

A reJei9âo Ttu-ano das Colônias ~grícolas Indígenas ioi comprovada pela 
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Gabriel da Cachoeira de Essa reunião. que juntou. a 30 de abril de 1987 . 

representantes irt.d.igenas de tri?ze st.nías da região (8), fora convocada pelos 

líderes da AUCIRT para, em prameí.ro 1 u,;;_rar _. discutir de "igual para igual" os 

problemas da regiio (PCU ~ papel das Forças Armadas:; estatuto jurídico das 

terras indígenas; prospecção mineral..) com os represerttantes das autoridades 

feden.is ( notadamente _. o Ç SN) e das empresas mineradoras e , em segura.do l u.gar . 

tentar chegar a uma · posição comum entre as etnias da região. O C :m _. numa 

tent.ativa de maniptuar os participant'='s indígenas da Assembléia para faze-los: 

maIUfe:star-:se a tavor do FCN, havia liberado a quantia de 1·milhâo de cruzado~ 

para ajudar na preparação da Assembléia. Foram ttês dias de dascussôes t.eri.sas , 

em -part.e por causa das tentativas de mampulacâo dos participantes e dos 

debat.es: pels FUlfAI .• pelo CSN e pelas empresas mineradoras. 

qualific""'da pelos própraos índios de "histórica", demonstrou, todavaa _. as 

séraas di vergéri.eias de opirtião sobre a qu.est.ão do PCN entri? os dife1·en.tes 

líderes indígenas. 

A. maio1·ia dos lide1·es most.rava-se contniria à su.a imph.nta9ão, considerar.- 

do que os supostos benefícios em termos de educaçâo , saúde, transporte e 

desenvolvimento econômico - que a FUiihl e o CSN sempre alegavam para obter 

seu acordo - ficariam, coroo de costuae , como leti·>1 morta. S1JSpeitavam também 

de uma possível ligação entre a implantação do PCN na regiio e su.a riqueza bem 

conhecida em minérios: "Agora eu pergunto, o Presidente criou esse projeto só 

para ajudar carentes e defender fronteüa? Ou .foi para explorar minério de 

nosso sub-so.lo? se ele estivesse presente, eu faria essa perqunta para ele. 

· Se1·á q,.i.e só agora se precisa giJardar as frorlteil·as? E antes, não precisava.?", 

se1J1md.o declarou uma professora indígena de São Gahriel da Cachoeira @ 

(rítica 01 /05i87). Ter111.s.n1 aanda a não demarca9ão das terras assim como a 

rulitarização maci•~ da regi.io. A. i:nst.ala9ã,:, do PCU no Alto Rio lfeg:ro (a 

partil· de meados de 19St:-) .. qu.e consis:til..,. essii?ncialm!?nt-1? no refo1·ç,o da 

infra-estrutura das Forças Armadas (consbruçêes destanadas aos 3 "Pelotões 

i?Spec1s.1s de fronteira.. . a111pl1ação das pistas de po1JS0 , · etc. :, em varaos pontos 

da ri?gião do Alto luo Negi-o (9) .. tinha sido percebid;;i como uma anvasâo : "as: 

Foaos hwi1ilhado:: im?Sínu" s:~glu1dc, d.ecl>1:rnv. um lidei- iruiigeria d.~ Cueuí ( Jo:ntal do 

C:on1ercio 3/5/87). hléni da.sso Já produzí.ra efeitos inquietante:: como, p01· 

i?xemplo _. o deslocamento forçado de dez famílias Tukano de Ia1J.areté para 

viabilizar -s. e~~ten:::ã.::. de urna pista d-? pouso e a instalação dos acaro:pamer.tos: 

• 
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militares (li 1:ritica 15/1 /87; Jornal d.Ct Coméri:::io 16/1/87). Frente a essi::·s 

primeiros indícios que deixavam prever o pior e os faziam duvidai· dos 

obJetivos sociais do P(:N, os indios do Alto Rio lfe,Jl·o expressaram em varaas 

ocasiões os seus receios quanto ao .fnhrro do seu t-errit-61·1.:,. Como reswniu. 1Jm 

hder indígem. de- Pari Çachoeira . "a terra onde nascemos é ainda nossa terra 

ou a do Exército?" (A Crítica 1 /5/8?). 

A.o mesmo tempo que salientavam a posição oontradi tóraa dos írlliios opostos 

ao PCU que a "certos momentos ql1.erem ser índios e a out.ros ,::i vi.Lízados qu.e 

andam de avião" e procuravam alivia1· suas apreensões , os líde1·es da AtrCIRT, 

principais organi~adores da Assembléia, tentavam faze1· o plert.ário aceitar a 

implantação do PCN na região. Cientes de sua irreversibilidade - o componente 

militai- do projeto constituía .. desde rtn?ados de 1986 _. uma realidade no Alto Ri.o 

Negro - , da ausência de alternativas para os problemas da região naquela 

conjuntura política e, enfim, do caráter suicida de toda solução de força 

conbra e, Exército, os orqamzadores da Assembléia conduzí.ram as discussões 

com o go,•ern.o e com os mili tares objetivando o reconhecimento de seus diri:>i tos 

territoriais e , pa1·alelamente, as formas de a plicaç;ão do PCN na região .• de 

modo a assegurar alguns benefícios. Como colocou. um líder da AU'CIRT, "Não 

adianta a gente pensar qus vamos escapar do Calha Norte, escapar das 

minend,:ri-as. da Paranapanena . Jà estão aqui dentro ( _ . ) . Só nós resta fazer 

algumas :s:ugest.ões que poderão ser incluídas no projet-o. Nós vamos apoiar o 

progresso da na9ão e o governo nos dará o apoio constitucional, garantindo a 

posse de nosso território tradicional e uma assistência em matéria de sa.Úde e 
de traIL9,101·t.e" (A Crítica 01/05/37). Para os líderes da A.UCIRT, o PClf 

pe.lo extremo noroeste amazôni.co , ccl.ocando um iim ao isolamento e à falta de 

assistência aos índios da região, desfavo1·ecidos pel,o seu afastamento em 

relação a outros grupos indigenas que ocupa~ regiões roais próximas a Brasília 

Toda,•ia .• a.pes!i!-r dessas di,1ergências sobre a a•.rs.liaç:ão dos potenciais 

benefícios sociais do FCN, os cerca de 300 líderes iruiigenas presentes na 
Assembléia concordaram em, uma vez mais, reivindicar a demarca9ãc, urgente das 

suas t.e1·ras: como Area Indígena, úrd.cc modelo .fur11:hário capaz, na sua vi.='40, 

nâc, somente de garantir a integridade de seu território e o usufruto exclusivo 

dos seus recursos naturais, mas tar11bér11 de reafirmar sua vontade de 

autodeterminação política e seu desejo de conservar a sua identidade iridigena. 

Um doc-omento, destinado aos: deputados oonstit'IJintes: ;;,nca1-regados: d'=' '2'lal<orar e 
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t.~Rt.o do;,. :rtDVQ. t'..-0~tib,i9~0 fQde1-~l, ,;, q1J,a? ~int.;;t.i~ava a~ reivindica9Ões da::: 

diferentes etnias da região , foi remetido no fim dos trabalhos da Assembléia 

indigena aos representantes do Governo Feden1.l que participaram da Assembléia. 

Corno primeira reivindicação, os: índios exigiam a demarcação imediata dos 

teri-itórios indigerw.s:, "de acordo com as definições: e decisão das populações: 

indígenas" . Paralelamente a este documento , os líderes da A.UCIRT entregavam 

aos representantes do Governo Feder-al uma carta na qual 1·eivindica•,am mais TJifl::i_ 

,•ez a demarcação de seu território afirmando_. que "não haverá negociação sobre 

a implantação de colônias brancas na nossa área em caráter irrevog-ável". 

Frente ao impasse criado pela recusa indÍgl!'na de partilhar {:olônias 

Agrícolas Iruiigenas com brancos, o CSH - que fazia da aceitação iruiígena desse 

modelo .nmdiário o pré-requisito para a demarcação de seu te-n-it.ório - acabou. 

por reC1..1;ãff e propor 'Wrla sohv;áo intermediária: a dema1-ca9ão de< P>:i:.i-i-Cachoeira 

na forma de Colônias IndÍgenas, figura inventada pelas circunstâncias e 

''legalizada"' em setembro de 1987. Essas Colôl'lias I:ruiíger..as - dsravadas das 

Colôro.as i\.gl"Ícolas Indígenas previstas pe Io "Estatuto do Iri.dio " (1 O) 

penoitü-ü.m ao Governo Federal, atravqs. da ação coordenada de Yários érgãe.s 

públicos, t.razer aos Índios uma assistência técnica e econômica apropriada à 

sua sit.u.a,;:ão de "Lndaos acul.turados" e, ao me~mo teri1po, gai-ar1tindo-lhes a 

demarcaç.io de w11 território próprio. Foi-lhes e::plicado que seriam efetivados 

proçrames de desenvolvimento comum tário nessas Colônias Indíger;as, as quais 

não seriam dest.inadas à introdução de colonos "brancos", pois os índios seriam 

os próprios "colonos". En.fim, essas ColÔili.&s Indígenas seriam envolvidas por 

Florestas Nacionais das quais as comunidades indígenas eJ:plorariam os recursos 
nat-'tu-ais, mas q'l1.e poderiam também ser exploradas por teroeiros com sv.a 

autorização. 

Essa foi a ultima proposta do CSN. leremos er11 segi.,ida que, longe de aten 

der às aspirações indígenas e de respeitai- as disposições da Cons:tit.ui.ção de 

198S sobre os d.i1-eitos territoriais indígenas, ela tende, pelo contrário, -a 

contorná-Las através de vários &rtifícios jurídicos_. de modo a reduzir ao 

máximo as ternis indígenas e liberar os reeur sos na t uraas das áreas: que forarn 

s:tmtraídas ao saque das empresas mineradoras e ri,adeireiras. 
Os líderes da ATJCIRT a~ba1-am por aceitar essq propest.a q'I.W _. ,apii>s9.r do 

zracaonaeento de seu. território . lhes garantia , enfim_. uma per spect í, va de 

reglJJ.arização fundiària , ao mesmo tempo q1..1.e prometia trazer condaçôes ,ie um 

de:senvo1'.•1ment.o econômico autônono . Fora do beneficio dos projetos de 

assistência e desenvclvimen.to cor1nmitário qu!? serian, e.fetivs.d,::is :M.:S.'. c~:,lôrd.as 

• 
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Indíge,n.as que lhes pertenceriam .. os índios pensavam també!ii obter o controle da 

exploração econômica das Florestas lfacion.ais por terceiros. 

O ªPlano de ação· Pari-Cachoeira do PCI: terras indígenas e 
serYiços sociais 

Pouco depois da aceitação do princípio das Colônias indíger,as pelos líde 

res da AtrCIRT, o CSH orçanízava , no irii.cio de julho di? 1987, na stc>di? da 

Secretária Geral em Brasília s uaa ro?imi.ão com representantes da FlJfü'•.I , do 

Governo do Est~do do Amazonas e dos índios. Nesta ocasião , o representante do 

c:m anunciava que a área a ser considerada teria uma superfície aproximada de 

l . 152. 000 ha . , de acordo com a fil tinia proposta indígena .. que seriam criadas 

('.olôr.d.as Indí,~ru.s envolvidas por Florestas Nacionais e , p01· fim.. que um 

levantamento de dados sócio-econômicos destina.do a embasar a implem~nta~o de 

ações de desenvolvimento seria realizado pouco depois , através de fich&s de 

dados distribuídas nessa ocasião pelo CSN (t1oreira corrêa , Informação n? 

005/DPI/Sa. SUER/87). Tratava-se, em particular, de avaliar as pot.ertcialidade,s 

econômicas dos territórios indíge,nas a serem transformados em Colônias 

Indígenas, ou seja, ver se seria melhor explorar minérios ou madeira, explorar 

borracha, criar gado.. gali:nh&. ou porco, plantai· feijão ou arroz ou incentivar 
o turismo.. etc (G,.umarães 1989: 60) _ Pouco depois, um 6T realizava, de 20 de 

julho ao 21 de agosto de 1987, um levantamento de dados sócio-econômicos nas 

comunidades indígenas de Pari-Cachoeira. Foram localizadas ?4 aldeias na bacia 

do rio Tiqtti.é e 3059 pessoas recenseadas ( incl uíndo índios de varaas etnias de 

lin.gua Tukano e tíaku). Po1·ém, os membros do "gru.po de estudo" assinalaram no 

:5eu relatório que não puderam realizar várias o levantamento 

comunadades t1aku, ausentes dos seus acampamentos (são Índios nômades) ou. 

daqu.eles que s.irida estãc, isolados de todo contato com 'il. soeaedade nactonal.. Um 

levantamento foi também realizado na 1·egião das jazidas de 01Jro da Serra do 
Traira onde váraas famílias das conumdades Tu.karú e thku do Ti;:p:ti.1? se 

.:ui:s:talaram. 

O relat.ôrio concãusí.vo do levantamento estabelece uma cla:ssi.ficação das 

gra1Js di:> contato das: comunidades indigenas: da região de Pari-Cachoeira baseada 

no contanuua "isolado - em contato intermitente - em contato perma.."l.ente - 

inti9grado" tirada da obra do &ntrnpólogo Darcy Ri.beii-o ( 198'2) . Os diferentes 

grupos Tukano foram classificados: como "err, conta to permanente" com a :sociedade 

nacional por serem "capazes de e::-::primirem-se em portu.gu.ês" (p. 4) _ Essa 

"com1.midade nacio~l" a que s:e refere e, i-elat.ório reswrie-se, de fato, a dois 

. 
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Pari-(achoeira e a algun;:: regatões que sobem cada mês o curso do Tiquie para 

comercializar coru os Lndaos . Os tlalr"l,., ,ru.e ':'ct1.pam vários sítios na bacia do 

Tiq1J.1.é .. são considerados "em contato intermitent.e", além de a.lgt,ns grupos 
autônomos classificados como "isolados" 

,.--.. . 

Esse relatório foi entregue aos representantes dos diversos túnistérios 

implicados na implantação do PCli d urante uaa reunião em Brasília. Em setembro 

de 1987, o tümstro do Inte1·ior solicitava à Presadêncí,a da República (Etl n? 

058 do 28 /09) a cria9âo de um "grupo de trabalho interministerial" a fim de 

elaborar, com vistas ao levantamento realizado em Pari-Cachoeira, wn "Plano de 

ação" .. vasando coordenar as medidas governamentais a :serem tomadas nesta 

região_ Os membros desse novo GTI realizaram um levantamento entre as 

,-. 

comu.9ri.dades indígenas de Pari-Cachoeira de 9 ao 12 de noYembro de 1987. 

Informações dos índios dão conta , na realidade , de sua presença na região de 

apenas um daa, os três outros gastos, provavelmente .. na vfa.~1 até a região de 
f·ari-CachOt?ira (11). O relatório redigido depois dessa "mis:s.ão relámpago" (PCN 

- s,J.b-projet.o Pari-C:a.choeira. Plano de a9.ão prelimiri.ar !Pi!.P) tem dois objetivos 

principais: 1) apresentar uma "nova sistemática de demarcação dos territórios 

i.n.digen:is ·· localizados na faaxa da frnnteu-a .; 2) propor as: ações assis:terJ.Ciais 

e de do?senvolvimento comt'1Dit.ário que de,•e1·ão ser tomadas pelo 6overrto Federal 

,e pelo goYerno do Amazonas .. através de suas admí.msbraçêes respect.i11as. nas 

terras indÍgenas caracterizadas como Colônias Iruiígenas. 

A nova "sistemática de demarcação" em apreço consistia numa proposta de 

craacâo de ti-ês Colônias Indígenas (Pari-Cachoeira I, II e Ill), "incluindo a 

quase totalid\3.de das comunidade:S= indígenas da região"_. e de duas Florestas 

Nacionais que as enYol,•em parcial ou totalmente (caso de Pari-Cachoeira III). 

r= 

r=, 

Quadro~I: O .fraciona•ento das terras de Pari-Cachoeira 

T~rra Indígena s:-upe,1· fície número de Popnl., ha.lhab. 

(ern ha.) aldeias 

Pari C. I 320.000 59* 2602 123 

Pari C_ II 150.000 10** 489 31t. 

Pari C. III 10.000 -*** 200 50 

+ (onrnnidades Ttl.kano e tia1'U. 

• 



. J_ . 
;-.. 

r> 

,....... 

r 

,...... 
·- 
r- 

- 
r> 

r> 

r- 

.,... 

,-... 

- ,,..... 

,,-.. 

,-- 
,-... 
,.... 
r> 

,.-. 
r-- 

,-... 
r- 

r> 

r- 

r- 

r- 

r> 

,......., 

r- 

r< 

r: 
r- 

r- 

,...... 

r> 

r> 

,...... 

r- 
~- 
r- 

,-., 

r- 

,-.. 

,--. 
,-. 
,,-.. 

r' 

r> 

,...... 

,...... 

,...... 

,,......_ 

,.- 

,....... 

,-... ... 

r> _.. 

F'r,2lirninar preve qt,.e ela: SI? herleiiciarão dos serviços colocados à dispoziç.ã.::. 
das outra~ comunidades de- Pari-Cachoeira II. 
*** População oriunda das duas Colonias Indígen':is. 

As d nas pn.meiras Colônias Indígenas, que englc,bam as comurudades 

ril,eirinh1:1.s: da bacia do Ri.o Tiquié , estão voltadas para a realiza9ão de 

proJetos agropecuários. A terceira é destinada ás atividades de garimpagem, 

posto que ela recobre uma. parte das jazidas de ouro d:&. Serra do Traíra 

(resultado do acordo firmado entre a AUCIRT e a Paranapanema). As duas 

Florestas: Naciom.is ( de 1S. 000 e E,54. 000 ha. ) , caracterizadas como "áreas de 

preservação da identidade cultural das popula9Õe-s indígen.as das colônias" (sic 

p _ 5) .. seriaru eventvalro~nte destinadas à exploração econômi,,a ( mirieral e de 
madeira) .. mediante a autorazaçâo das: comunidades indígenas e o estabelecimento 

de contrates de e:=ploração en.tre as empresas inte1·essadas, a FWAI, a AUCIRT 

e. ri.aturalJt1ente. o ÇSlJ, tratando-se de w,ia "área de sequrança nacional". O PAP 

prnpÕ€- .• igua.lruente, a criação de wu "f1.mdo Para-Cachoeara " alirrP?ntado pelos 

r.q~rüties oriundos desses contratos d.e exploração; por fim, ele assegura a 

pop1.1l~9S:o indígena. de Pari-Cachoeira a exclusividade da atividade de 

garimpagem de seu território. 

o segundo objetivo do PAP diz respeito às medidas a serem tomadas em 

matérfa de saúde, educação e desenvolvimento comuni.tário nas três Colônias 

Ir~Ígenas, através da a9ão conj~U"Lta das adminis:tra9Ões de vários: t'Iinistérios 

sob a coordenação geral da FUHAI. 

As acõss preconizadas no plano s:anitirio e educativo consistem, essencial 

mente, na otamízaçâo e extensão da estrut.1..,ra sanitária e educacional montada 

na região ci.o? Pari-CachQeira paelos missionários salesiar-.os: a part.i1· de sua 

1.nstalaç:ão ( 1945) _ O PAP recomenda, assim, às administrações goverr'1:l.mentais: 

afir&S fazer o ruâximo para que a missão possa ampliar, rerornar e equipar ( com 

ma ten.al e recursos huaanos) seu hospital , seu. int.ei·na t.o e suas escolas de 

p?·i~ü·,:, gn1. "ti. Des:do? a saíd&. , en1 1952 , do Servi9,::> de Prote9ão aos: Indios ( SPI) 

at.é a reabert.ti.ra, em 1972, de alguns postos indígenas da FUNAI, foi a 

•::o.ngregaçJo Salesiana, encarreoada peLo Papa Pio i: da e:at.€-qu.ese no Alto Rio 
Uegro . que manteve a. ,mies. inf1·a-estn1.tura de assi:s:tên,,ia permanente na 

regiã,:, . Is:t.ü lhe permí, ti 13. ampliar suas atividades além da esfera 

1·eligios.a E passar a contr ofar , pouco a poueo , todo o sistema educativo. 

méd:i.c:s:i-saniti.rio e econôndco da região. A estratégia iroplícit:a do PAf' é, de 

fat.o , absorver na infra-estrutura do PCN as inst.ala,;.ões: e iriStituições 

o?du.,:,ativas: "" sanit.ái·ias: que permitiram aos s;aleti$nos e~er..do?r '=' oor.s:olida1· 

• 
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~- r.:a,,~~ü. 0::: primeiro.;: ir,dícios dessa tent •• tiva de fagoci- 

tose se manifestaram indiretamente no afastamento da missão salesiari.a tanto do 

levantamento sócio-económico corno do plariejamento das: medidas de assistência e 

de dese,m•olnment.o comt,m.tárfo no quadro da implantaç:ão do F'CM no Alto Rio 

Ne,~o ( tforeira Côrrea s op . ci t. ) . Trata-se de t1If1 "descmido" sintomático quando 

se relembra quanto a Igreja católica fe~ campanha contra o PCN (vade , por 

~xemplo O Liben.l, 19i2/87 e li.. C1·ítica, 24/3/87). Esse "descuado" gari!i:d., 

adem-ais. todo seu sentido coroo parte da estratégia forjada pelo CSlf para 
n@u.tn1.lizar os salesianos . Esta E-Stra t.égia consiste em se utilizar da 

infra-estrutura da missão, financiando a expansão desta base material e , 

através disso, não somente associá-la, aos olhos dos índios, aos .fins do PCN, 

como também minar sua in.fl uêncí.a solapando as hases de seu controãe 

ideológico sobre a região_; um conti·ole precisamente adquirido e consokí.dado 

através da assistência sanitária e da educação acultwativ&. oferecida aos 

índios. 

O PAP recomenda também para a FUNAI cuidar da formação do pessoal médico 
o? para-mé.dico da para assistir "M.Vio-hospit.al" 

comum.dades ribeirinhas , implantar um programa de •1acinsção e de controle 

ruédico-odontológico. estabelecer 1J11"1 posto de saúde em Pari-Cachoeil"a III. . . No 

campo da educaçâo .. o PAP precomza que o ensino ministrado nas escolas 

salesianas, at.é ago1-a totalmente voltado para a ancul.caçâc dos valores 

ocidentais, seja melhor adaptado à realidade sócio-cultural da região 1 "de 

forma a preservai- e fortalecer a identidade cultural ( dos Índios), assim como 

possibilitar-lhes uma int.eraç,io simétrica com a comunbâo nacaonal " (:p. 7) . 

Éssa reforma implica na in.t.rodt.,9ão d€' um nove materi,a.l didático assim come, 

novos calendários e currículos. De fato, essas recomendayÕes, que parecem à 

primeüa üst.a il" no sentido louvável de proteçâo da iderLtidade indígena., s&:o 

totalmente incompatíveis: com os objetivos: integracionistas do PCN e figuram no 

PAP soment.e para servir de meio para solapar a in.flu.ência ideológica da missão 

sobre os índios , assim como seu controle sobre a região. A mis~o deve também, 

segundo o PAP, ser incitada pelos órgães da administração federal a fortalecer 

a estn.\tun. escolar de Pari-Ca.choeira .• através: da implantação de um colégio, 
do desenvolvimento e diferencia9io do e:nsirlo técnico tradicionalme-nte 

minis:trado aos Índios. da implantação de uma escola de primeiro grau em 

Pari-Cachoeira III ... 
no setor comercial. o abast-ecimento em gªrLeros alimentícios: e produtos 

man1.:1.fat.1 .. irados era, at.1? agora_. assegura.do por ,:,ma peq,J.ena loja da missão, a 

• 
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qml atendia prec:ariamente . 
as necessadades dos índi,Js, obrigari.d.o-os a reccrrer 

aos regatões:. Para remediar essa situação, o PM' recoeenda aos é,i·gães 

/"' 
i 

fedenis, incluindo a FUNAI, ajudar a AUCIRT a estabo?lecer urn centro de 

abastecimento independente em Pari-Cachoeira _. de forma a soprar o 

abastecimento das comUilidad,es das: três Colônias Indígeru..s e a promover 

projetos: de desenvolvimento econômico (agricultura, bovinocultura, 

caprinocultura, pecuária, avicultura, etc.) para a subsistêrieia e a melho1·ia 

da alimenta.cão das comunidades indígenas . Com respeito ao desem•ol vimento 

econômico, o PAP estipula que as ir.iciativas a tomar na região deverão ir no 

sentido do aut.odesenvolvimento da população economicamente ativa das três 

cofôní.as de fonüa a "evitar o estal:11?lecimento de uma rela,;:ão que os condacdnne 

(os Índios) à dependêncaa d,::, poder pÚblic,o presente naquelas Colônias" (p. 

1 E,) . Considerando que a garimpagem é a atividade domirui.n.te d,a popula9ão 

indígena da região.• o PAP recomenda à FTJNAI, à Caixa .Econômica Federal e à 

Polícia Federal criar as condiç:Õ€'s ideais para q1J.E' a AUCIRT possa 

comercializar as riqu.ezas extraídas de se11 t.er:ritório. 

O PAP menciona, eri.fim,-.., q11o? outros :projetos de desen\'olvimento c,:,mun:i.tário 

destinados a melhorar a "qualidade de vida" dos Índios das três Colônias 

Indígenas, ou. necessários para a execução efetiva das proposições do PAP _. 

deverão ser es:ti.\dados conjuntaaente pela FUNAI, o Gabinet.@ Civil da 
Presidência da República (através ,fa Seoretiria Especial de Ação comunitária 

/SEA.C), o Exército, a AUCIRT e a missão salesia:na: tratamento de água e 

esgotos, instalação de grupos geradores de luz, implantação de centros de 

lazer , incremento da produçâo artesanal, ansta.laçâo de um serviço de rádio .. 

·const.ruç:ão de pon.t.es e represas, nivelamento do leito do Rio Tiquié para 

facilitar o transporte fluvial entre as Colônias Indígenas I e II, etc. (pp. 

17 e 18). 
No dia 30 de novembro de 1987 .. o Presidente da FllNAI solie:ita,,a. aos mem 

bros do "grupo de trabalh;:;) intermir.i.sterial" (GTI) .• encarregado pelo decreto 

88. 118 de ,1983 de apreciar a$ propo:s:tas de de limitação de terras indígenas 

er,iitida:s pela FllNàI, exa.miM.1· com toda ,mferi.eia. a proposta da Tena Indigena 

Pari-Cachoeira ( e Laborada segundo os: te:rmos do PAP ) .. em razão do "foi·t.it> 

impulso ocupacaonal, a ser des:enc:adeado pelo Pro,~ama Calha Norte nas zonas: 

,. 

,. 

r> 
' 

r> 

l?mitido pelos meruhros do GTI (P,uecer nº 177/87) e, no df.a 26 de janearo de 
1988, a port.araa int.erministerial n" 012 declarava de "posse permanente" dos 
Índios T1..'lk11.no e tlaku a Ten·a Indí~na Pa1·i-Cachoeir», com superfície de 

r· • 
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1 152. 000 ha , , s;:u.bdividid'ÕL em t.i-~s ColÔrci.Q.s Ind.Ígo?m.;; o? du.a:;; Florestas 

Naciom.is. 

Pari-Cachoeira: de•arcação ou ezpropriação ·1egalizada·? 

Antes de examinarmos as cor.seqüências da cr1a9ão das Colônias Indígenas~ 

das Florestas Nacionais, assim como dos desenYolvimentos posteriores do PCN na 

1-egião, parece-nos impo1-tante suhlinhar aqui as irregularidades coíiletidas 

durante de reg1Jlariza9ãc, f1mdiária Para-Cacboeara ; de o processe, 

irregul.a:ddades demmcãadas em várias ocasiões pelos antropólogos: da FUllAI, 

alguns dos quais foram demitidos ou transferidos por est.a razão . 

Em primeiro luga1· .• todo o processo de delimitação das terras de 

Pari-Cachoeira ioi iniciado antes da promulgação do decreto presidencial (nº 

94.946) qiJ~ cria as Colônias Indígenas, assim como da portaria FlmAI (nº 1098) 

q11e estabelece os critérios de avaliação do grau de acultura9ão dos grupos 

indígenas, iJ:'l'l.e permitem a caraterização de seu. territórict como Colôrd.a 

Indigena . Esses dois di:s:positi vos jurídicos . ad hoc, indispensáveis para a 

realizaç;ão da política de redução t.e1-i-itorial e de ac\Üt\txa9io econômica 

preconizada pelo CSN, foram somente emitidos em setembro de 1987 e setembro de 

1988 respect ívamente .. ou seja, para e, último, cerca de oito meses deP.ois da 

assanatura da portaria de dell.mitação de Pari-Cachoeira. O CSN queraa , c.-om 

efeito, ap1-e:s:sar o processo de demarcação dessa· re-gião .• seg,m.do o modele que 

ele ac.abava de definir, antes da promulgação da nova Cor1Stit\ti.ção brasileira, 

cujas posições anti-a:ssimilaoionistas e favoráveis a UI11 reconhecimento amplo 

dos direitos tei-ritoriais indigo?nas teriam invüidado seu projeto. O CSU se 

ot\to1·gou. a si mesmo .. eti1 total ilegalidade, o direito de catalogar os Índios da 

família lingi..Üstica Tukano culpados de atrever-se a reivindicar o 

reconhecaeento de seus direitos territo1-iais históricos, assim como Uill direito 

de participar das discussões e da supervisão da implantação do PCN na região - 

como "Íl\dios acult'Ul-ados", a fiin de poder conduzir seu projete, de redução das 

terras desses índios: transfor~ando-as em Colônias Indígenas . 

Pi01· ! Para conferir recroa ti vamente um álibi "antropológico" às suas deci:s:Õe.s , 

o C SN não hesi t.01.1 em ad ul tera1- os: dados do levantamento sócao-econôní.co 

r-li~'Õldc.> n'ÕL rwgião a ~"'· pedido, d~ modo a ÍQ!'.:.Q-lo~ oorr~!:'porid~r 9.:s;: 

.finalidades de sua política de assimilação, assim como o denunciou o 

antropólogo da FUNAI Uorein Côrrea ao Supei-interident.e regional da Fllltti..I ( op. 
cit.): 

"Q'l.i.ando o majo1· Silveil-a Brandâo, mtõ>tiiliro do Grupo de execuçâo , 

• 
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reccrnou a llanaus ( ... ) ele me entregou. outra copaa do relatório 
ji contendo os anexos d.izendo-me q11e haviam sido feitas alteraç,ôes 
no itefl'I &rau de Aculturaçio (item 3.a.2), ressaltaruio que raio 
era :nada de importante. Veri.fican.do tais alterações, constatei a 
retirada da última frase de cada sul:,-i tem do mesr,,o, correspondendo 
à parte do texto reproduzado da obra de Darcy Ribe,iro ( ... ) . Em :seu. 
lugar foi irJSe-rida outra frase correlacionando o grau de acnl.tura- 
9ão com as comunidades: levantadas, de forma generalizada. 
Fiq1J2i apreensivo pois jà ter&do discutido a questão havíamos 
rE-solvido não fazer tal correlação, já que a n:Ficba de dados" 
contiriha., em separado, as considerações necessárias sobrE- o 
assunto. Estranhei o fato que na cópia a mim entregue, as páginas 
•tue sof1·eram a.lte1·ação mantinham, como ria original, as assinaturas 
dos membros do grupo de execuçãoª (pp. 5-6). 

,--. 

O antropólogo . no mesmo documento , questionava também o fracio:n-amento 

interno das ten·as de Para-Cachoea.ra com base em que esta região constituía o · 

habitat. de tre~e gn.,pos é-t.nicos (das .famílias ling,.Ústicas Tukano e Ha.lt"-) com 

ní"eis de contato variáveis: de certos grupos Uaku isolados a comunidades 

Tukano convertadas pelos missiori:á.rios salesianos: expressando-se pi?rfeitamerLte 

bem em port.1.1.g,-1.Ê-s. Nos próprios termos dos instnunentos jurídicos impostos: pelo 

CSlf, seria impossível implan.tar nesta regiio ·:::olônias In.dígen.as, porque essas 

somente poderiam ser criadas para "Índios aoul t. urados ou em adiantado processe, 

de acurturacâo" ( decreto 94. 946 i87 .. art. 1 f.2) , enquanto que Pari-Cachoeira 

reagn1.:pa indios com và1·ios grau.s de contato! 
Assim , atra vo?s: de uma série de ü·regul.aridades e ape~r da oposição de 

antropólogo:s da FWAI, a demarcação das Colônias IndÍgE>mS de- Pari-Cachoeira 

r- 

.-- 

r> 

foi consumada em janeiro de 1988. Vamos ago1·a avaliar essa demarcayâo das: 

terras dos grupos 'l'u.kano e l1aku do Rio 'l'iqtti.é tendo em vista seu território 

t.i·adicional sobre o qual a CoIL-c:titui9ão hr:as:ileira lhes: permite fazer valei· 

se~,s direitos históricos. 

A portaria interninis:terial de 26 de janeiro de 1983 reconhece como de 

"posse permanente" dos indios das famílias lingüísticas Tukano e tíaku a Terra 

Indígerifl. Pari-CachOt?ira oom W1)q su.perfíoie de 1 . 152. 000 ha . ( ou. so ja , 56.t de 

Última proposta da FUltil) subdi,•idida em três Colônias Indígenas e d"U.a~ 

FlorestiiS lfacic,rLaiS s representando .. respectivamente , 42% e 58% do território 
tomado como base pelo CSN. Como mostr01.1 Albert (1988) ILO caso das: terras dos 

Yanomarili. essas duas categorias fundiárias, dotadas de estatutos e 

1:egulamerLtos antaçônicos , são ira.c:ompatí1.reis com os 
permanente" e de "uso exclusivo" ligados pele, artigo 231 (§1 e 2) da nova 
Constit:uicão âs "te1-i-as tradicionalmente ocupadas" pelos grupos in.di~ri.as. As 
Florestas Nacionais são, na r~lidade, de acordo com o artigo 5 do Código 

• 
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Flon?:s:t,w.l (Le i, f .. 771 do 15/09/E.5), ..ir .•• as: d.;.;;;tina.dqs .i explo1· •• 9ão oomG>roi"l dos 

recursos ilorísticos e minerais ( ver projeto de reguJ.amenta9ão das flore:st.as 

Nacionais do antigc, Irsti t uto Bnsileiro de Desenvolvimento FlorestallIBDF) . 

Fica . assim, claro que a escolha pelo CSN das Florestas .Nacionais como forma 

d'=' reg1.1J.ari:::a9ão fundiária de mais da metade do território indígena de 

Pari-Cachoeira não é inocente em si e que , longe de &. tender à necessidade de 

probeçâo dos direitos territ.on.ais dos íudios, ela concorre para a 

liben.lizac:ão "le,;ral" de suas terras e de seus recursos para projetos de 

e:rploraç:ão de empresas: minerado1·as e madeil·aeiras. O tratamento dispensado pelo 

(;Slf às oucras reservas indígenas do Alto Rio Negro confirma nossa análise. Nos 

dias 6 e 7 de março de 1989 ., e apesar da recusa indígena testemunha.da em 

numerosas reuniões com representantes do t3overno, cinco portarias 

ir.t.ermimsteris.is (nºs 25 a 29) prosseguir.aro e terminarar;-, o processo de 

desmembnuoento dos territórios ,indÍgerLS.s da região, tomando como modelo 

Pari-Cachoein que se constabuí,u, assim, em campo de prova da política 

fundiária do PCl{ para os índios do Horte Amazônico . Essas novas portarias 

delirnit.anuo na região . do Alto Fio Negro d'IJ.8.s (2) Areas Indígenas ( destinadas 

aos índios unão-s.cult.u.rados"), nove (9) Colônias Indígenas e nove (9) 

Fl.ores tas Nacionais: (FLO:Nl!..) qv.e vêm complementar as já delimitadas pel:a 

portaria nº 012 de janeiro de 1988 referentes a Pari-Cachoeira (ou seja, três 

Colônias Indígenas e duas Florestas Nacio.nais). 

A redução do território tradicional dos Índios das famílias lingüÍsticas 

Tukano, Arawak e- tlakv. da região do Alto Rio Negi·o _, emprE-endida M âmbito do 

PCN efetivou-se em duas etapas: em primei1·0 lugar, na maioria dos casos , 
1;-ed\.~indo a su.perfície das áreas ar.taeriorment.e idaentificadas pela FlJiil!.I 

( Quadro II) s em segundo 1 ugar, para todas as áreas , subtraindo ao nsurruto 

exclusivo dos íruiio:s: imensas regiões decretadas como Flon~stas Nacionais 

( Qu&.dro III) . 

Ou~dro I: Reco:n.heci•ento oficial dos territórios indígenas do Alto 

Rio Iegro: das propostas da F"OIM às do PCI 

Ten·a indígena delimitação 

PCN 

W (- 01J. +) Proposta 
FtrlW: 

Pari-Cachoeira 
hxran•tê 
Içana-Xié- 

2.069.000 ha.* 

990.000 ha. 
1.152.000 ha. 

906.600 ha. 

645.000 ha. 

44t 

8:t: 
- 4?}~ 1.223.200 ha. 
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Iç:aris_-Aüri t:9E,.OOO ha . S84 300 ha. - 1'}.- 

G1.1bate 1.023.000 ha. 1.495.300 ha. + 3~~:+.-± 

Ta:n1.c:u_a 1.666.000 ha. 1. 705 .400 ha. + 2}: 

'!'ot.a:is: 7.867.200 ha. 6.791.600 ha. - 14" 

* Proposta de 1986, todas as outras datam de 1985. 
** Este acréscimo é devido à al'le'xação no perímetro de ~ubate deu.ma parte da 
antiga resenra indígena Ic;ari.a-Xié. 

A superfície total dos territórios in.iiígenas do Alto Rio Negrn foi_. assim.• 

globalmente, diminuída pl?lo PCN em 14~;· em relação às ultimas propostas da FWAI 

( 1985 e 1986). Vejamos agora a segunda fa:s:e de e::::propriação dessas terras 

conduzida, desta vez, a partir das S11perfícies tornadas corno base pelo PCN. 

Quadro Ill: A subdiTisã;o das terras indígenas do Al.to tio Wegro no 
". quadro do PCI' 

Terra ind.Ígena 

ba:Se do PCN' 

Areas ou Colônias Florestas 

ri.acionais 

------------------------------------------- 
Número/ t Núrnero/ "' -~ 

Pari-Cs.cboeira " 42i- 2 ssi ..:,. 

(1.152.000 ha.) 

Iauareté ? 49t 2 51~f ~· 
(906.600 ha.) 

Xié 1 38t 1 6:i:~ 
(645.000 ha.) 

Içana-Aia.ri 2 44'.~;- 1 56t 

(884.WO ha.) 

•:utate 4 ""\Q,i:., 3 61h -:, •• J., 

(í .498_300 ha.) 

Taraoua 1 ri,~(v 2 72'% ~-=-·-"-· 
( 1. 705 .400 ha . ) 

(6 791 600 ha.) 14 39t 11 61t 

tlai.3 nenhuma referência é feita nestas novas portarias, corno consta na 



r: 

,,-, 

r- 

r. 

,,--. 

r: 

r - 
/'"', 

r> 

r,. 

,' 
,,- 

.,..-.. 

,.- 

- 
r: .•. 
r: 

__; 

d.;, P ••. n.-G,;i.ohoeir ••. , ••. o r"°oo:nhecim9nt:.o da 001,.p,;,.9&'.o indÍgwna s:ob1·9 ••. i:: totalid,;,.,iEi'~ 

territoriais que englobam, em cada caso, Area.s Indígenas, Colônias Indígenas e 

Florestas Nac1oru.is ( ou seja, o conceito glo.bal de~ Terra Irr.dig~ma foi 

suprimido) . Os índios t.ém , em termos de uso exclusivo.. direi to somente sobre 
a s11perfície- das: Area:s: ou Colônias Indígenas: st.ricto sensu O\.\ :seja, sobre 

~-143.300 h~. (37t dos projetos de reservas indígerias propostos antes do PCN). 

Corno os Yanornami, eles dispõem agora apenas de um direito d€- "uso 

preferencial" sobre os recursos naturais das Florestas Nacionais abertas à 

e::::plora9ão econômica branca q1J.e _. segundo o te::::to das: dife1·entes portarias s 

teriam sido criadas pelo 6overno com o propósito de "se estabelecer 1JJll espaço 

risice, ad1oion:tl capaa de amortecer o choque oriundo das d1.te1·ença:s cul.turaas 

e::istentes na região entre os indígenas e a sociedade regional envohrente" . 

Es:h pse1J.d.o-finalidade de "es:p!lço-tampio" das Florestas Racionais 
, 

nem mesmo e 

r11en.c1oriada no Plano de, :sistema de unidades d€- conserva9.ão do Brasil . II 

etapJ! (IBDF, 1982) que valo1·iza principalmente S'-1,3. vocação econômica e a 

nf.>Cessidade de sua ge,stão equilibrada de modo a assegurar a perenidade de sua 

e~-plora.9ão. Vemos: assim que a suposta preoo~~9ão governamental de amortecer o 

choque do contato dos Índios com a sociedade nacional não é nada mais que um 

pretexto utilizado I•E-lo csn para mascarar as verdadeiras finalidades: da 

transformação da maio1· parte dos territórios indígenas da região em Florestas 

Nacionais, ou seja, a liberação de sua.s riquezas: naturais para pessoas 01J. 

grupos preocupados em explorá-las. Por fim, como notou Albert (op. cit .. ) a 

escol.M dess.&. figun jurídica que tem vocação econômica é, também, um meio de 
produzir um ourbo-ca.rcuí.to no dispositivo do artigo 176 (§1) da nova 

Const.it.1..ti.9ão brasileira que su.bmete a explora~o dos recursos bidricos e 

minerais existentes nos territórios indígenas à autorização do Congresso 

NaciorLtl , ao assentimento préví,o das oomulli.dades indígenas interessadas e 

pre,•i? a promulgação de uma lei complementar destinada a 1·egulament.a1· a 

e::.'"Plon-9ão dos recur sos naturais nos territórios indígenas. De fato, nos 

textos das diferentes portarias interministeriais de delimita~ão ~a região do 

Alto Rl.c, Negro, a autorazaçâo dos índios nem é menciorr.:ad:a. Pode-se temei· q1.1.e 

as empresas mineradoras e madeil·eiras se aproveitem do estatuto destas 

u.nidades de oonserva9ão não somente para penetrai· nos territórios: indígenas: .• 

como tambêm para negar aos Índios qualquer participação nos: benefícios 

resul, tante:s: da exploraçio econômica dos recursos naturais de seus te1-ri tórios. 
E interessant.e assinalar, I•Or ora, que a proposta do CSN de criar tais 

• 
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uní.dades de conservação concradaz de d.iierentes mane i.ras o p1·ocedil'iler.to legal 

estal:,elecido i:•eh regulamentaç:ão das Florestas liaciomis. cujo artigo 5 

estipula que a craacâo dessas unidades pelo Poder púhl.aoo ,ie-•.re ser preoedada 

de est.ndos ecológicos, do estabelecimerLtO de um plano dti> zorieamen.t.o e de 11m 

programa de gestio (orga.niza9ão das atividades de explora9ão e comerc,ializa9ãc:, 

dos recursos naturais, atividades: recreativas e de educação ambiental etc.). 

Nesse sentido , as Florestas Nacionais criadas sob a instiga,;:ão do CSN nâo 

parecem destinadas a um uso ecoloqicamente raciorial dos seus recursos 

naturais. Os índios dificilmente terão um controle da exploração econômica, 

por terceiros, de seus territórios transformados em Florestas Nacionais. 

.--. 

A Yertente sócio-ecoDÔ•ica do PCI ea Pari-Cachoeira: uaa 

·coapeDSação· das perdas territoriais indígenas? 

Falta agora nos interrogarmos sobre o yalor da compensação sócio-econômica 

supostamente prometida ao:s índios da região de Pari-Cachoeira pela 

expropraaçâo de mais da metade de se't, tei-ri tório tradicional ; compensação 

q,,~ constituiu o seg,Jndo ato de negociação entre os líderes da AUCIRT e o CSN, 

através do Plano de Ação Preliminar (FAP) para Pari-Cachoeira. Apesar da 

dificuldade de se discutir , de modo ,ietalhado , as realizações indigen:istas do 

PCN na região - fechada hi quatro arios aos pesquisadores - várias informações 

oranndas de um relatório da A.UCIRT 011 de artigos: de imprensa nos: permitem, 

todavia_. retraçar :suas grandes linhas. 

Sabemos_. por exemplo, que a AU'CIRT (docuaento de 24/11/88) solicitou uma ajuda 

.financeua junto ao Governo Federal para a realização d>? vários projetos 

econômicos: conscrucâo e equipamento de uma serraria, aberbnra de uma roça 

coaum.táraa, equipamento dos centros de produção artesantl _. pecuária, etc. e 

•pJ.e o Presidente dessa organização in,iígena teria convidado ero março de 1989 o 

Secretário geral do CSN a ,risitar Pari-Cachoeira (vide, também, Amazonas: em 
TO?mp_z_. 4/3./89). ·Todavia, várias: denúncias 1·e..:u;,ntes 01-iunda::; de Índios: do 

Tiquié, inclusive de líderes indígenas da A.UCIRT que negociaram com o CSN 

(ver, por exemplo_. A crítica.,. 11 /02/90) , deixam pensar q1J.e o csn ri.ão trou..~e 

nenhw,\ vantagem eeonômí.co para a região.. fora da doaçâo de algumas cabeças: de 

gado. No campo da educação e da saÚde _. forari\ desbloqu.%dos créditos: para a 

aquisição de barcos dotados de Wi, eq,.ti.pamerLto ri1~dioo-odontol6gico 

destinado a assi:st.ü· as comumdades iruiígenas localizadas nos rios: Negro ., 

Uaupés, Xiê-, Lcana . C1.Jbate, Tiquiê, através: do Programa de A:poio Soe:ial 

,,.... 

,. 
,...., 
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Esp9oial Integrado (PAZEI) ( 12), .._ ooru.:tn,.ç,ãc, d~ virios pos+os do;; saú.d,;;,, 

hospitais, escolas de primeiro grau e internatos em vários pontos da região do 

Alt.o Rí,o Hegrn e, en1 partacul.ar , em Pari-Cachoeira. 
V:ários indices _. todavaa . nos deixam pensar que essas medidas, oraundas da 
suposta "vocaçâo social" do PCN (SG/CSH 1985 e 1989), servem soments-, na 

maioria dos casos, para mascarar suas verdadeiras finalidades. Assim, menos de 

Uii1 ano depois de sua anauçuracâo espetacular na presenca da muJ.he1· do 

e,}~-Presidente da República, José Sarney, os três "navios-hospitais" adquiridos 

no âmbito do PCU, que devo?riam assistir as populações dos diferentes rios: da 

região, estão abandonados no porto de São Gabriel da Cachoeira, dois deles 

seriamente deteriorados. Os postos de saúde que f,:mim efetivamente construídos 

nao podem funcionar por falta de equipamento, rerr1édios ou. de pessoal 

qualificado . Po1· outro lado, informações publicadas ria imprensa ( .Jornal do 

Erasil .• 11 l12/83 e t1anchet.e, 28/1 /89) demonstram que, na estratégia do CSH em 

1·elação aos salesiarios _. o projeto inicial de absorção progressiva da 

ittfra-est.r11t.1J1·a sani.taraa r? e,f,.JO.'ltiva da missão.• via seu. .financiamento pele, 

PCN, cedeu lugu a uma tática de sufocamento pura e simples. Assim, a missão, 

que desde 1988 não recebe mais subvenções: do Governo Federal, subsistindo 

apenas corn doações de entidades religiosas: e humanitárias nacionais ou 

internacionais:, encontra-se na obrigação de .fechar po~o a pouco os hospitais., 

escolas e internatos q1J.e a ajudaram a assentar e assegurar seu cont.l·ole 
' político e ideológico sobre os índios da região. Paralelamente, o PClJ esta 

construindo, de maneini. ostensiva , estabelecirnentos concorrentes E'm fremte aos 

dos: salesianos, que estão caindo em desuso. Assim_. tanto em Pari-Cs.choeira 

como em Iauareté, um hospital do PCN está sendo construído em frente ao dos 

missionários. Em Barcelos, a concorrência ocasionada pelo novo hospital do 

g,:i,•e-rno Levou o hospital da missão a fechar. Em São 6-al:rriel da Cachwira 1 foi 

UlStal&.do um internato de 720 lugare,s, destinado aos af.unos do segundo grau., 

enquanto q,:i.e o da missãc, está declinando por falta de recursos financeiros. O 

PCN est.á t~nihém construindo 58 escolas do primeiro gra~, q1..~ vêm duplicar as 

j:á instala.das pela Igi·eja nos povoados da região. Todas: essas iniciativas 

foram lançadas pelo CSU sob o pretexto da vetustez das: 1.nstalaç,ões 

missionárias , mas _. sobretudo_, da rec1..1Sa d-a missão em colaborar com a 

programação do PCll". Um representante do ÇS?J justificou o total descaso da 

parte do PCN pelo trabalho de assistêr..cia e das irtStdaçÕes missionánas na 

região nos seguintes termos: "temos urna e-arta assa.nada pelos representantes da 

Igreja na qual eles di:;.:;em q1:1.e não estão interessados: em colaborar com o 
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Pro je+o Calha Nort.e" (Jorr.al do Br:as:il, 1 l /12/88) Faca evidente q'li.e as 

iriiciativ1:1.s: médico-sanitárias: e educativas do PCU na região do Alto Rio Uegro 

deve111 ser encaradas mais como um meio de acabar com o cont1·olo? total da Igi·eja 

sobre a região q1.,.e como 1J1í1 efetivo programa de assistência às: populações 

indÍg,?nas, a Ml.ss:ão salesiana não podendo pensar em rivalizai·, nas oorviições 

atuais:, as instalações dispendiosas e ostensivas dos militares. 

Reenqua.dra•ento jurídico 

No dia 20 de novembro de 1989·, a portaria in.t:.erminis:terial n ° 088 

modificava a delimitac;ão da Terra Indígena Pari Cachoeira de 26 de janeiro de 

1988. Esta nova portaria somente reconhece como de "posse perma~nte" dos 

índios tres Ai-eas Indígenas: Pari Cachoeira I, Il e III. Estas estão incluídas 
em duas Florestas Nacionais (Pari Cachoeira I e II) sobre as quais os índios 

têm apenas: um "direito preferencial". O conceito global de Terra Indígena 

desapareceu do texto da nova portaria e as: Colônias Indígenas :foram 

transformadas: em Al·eas Indígenas. No dia 23 de rLOvembro de 1989, trés decretos 

presidenciais: (n..:.:s: 98.437, 98.43S e 98.439) homologavam a demarcação 

administrativa das Areas IndÍgenas Pari cachoeira I, II e III (respectivamente 

de 353. 027 ha .. • 155. 335 ha , e 11 . 158 ha. ) que totalizam 25:t do território que 

foi reconhecido aos índios pela FUliAI em 19B6. Est.es: três decretos estavam 

acompanhados da E::posiyáo dos l'lotivos n? 058 qua justificava a criação das 

Areas Indígenas, no lugar das Colônias Indígenas, pelo grau de contato dos 

:ín,tios da região com a sociedade regiortal, o J.rLVe1·~0 dos argumentos de 1 SJ88. 

No r.lesmo dia, o dem·et.:.o presidencial n? 98. 940 oraava as Flor@st.as .Nacionais 

Pari Cachoeira I e II (res~otivamente de 18.000 >? 654.000 h.a..) sobre a:s: quais 

os índios somente têm um "uso preferencial". Parece-nos evidente que essa nova 

fonua de delimitação das terras de Pari Cachoeira tem como propósito impedir 
,:p.1.e os índi,:)5 1·e1 Yir1d1quern seus direi tos sobre a totalidade de sei, território 

como t~ria sido po:s::s:Ível com e conceito de '!'erra Indígena e, assi1n, de alinhai· 

o caso de Pari Cachoeira com o das outras reservas indígenas da região do Alto 

Rio Negi·o. Por fim .• no dia 9 de março de 15190, onze ( 11) decretos 

presidenciais (nºs 99.094 a 99.104) homologaram a demarcação administrativa de 

onze Aree.s Indígenss na região do Alto Rio Negro (nas antigas reservas 

irr.digenas Lrnaret.ê _. 'l'aracuá, Içana-Xiê, Içana-Aiari e Cubate) : como no caso de 

Pari Cachoeira s as Colônias Indígenas foram transformadas er,1 Areas Indígenas. 

A homologação das 14 Areas Indígerias, que totalizam uma superfície de 

2. f-00. E.01 ha , _. re:s:ulto1-'I. a:s:sim em red"Uyâo de 6,8~ do territó1·io tr~dicional dos 
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índio:; do Alto Fio ll,;,gro n~oorih. .•• oido p.:.la FUlfAI ~m 1985 ,;. 199E.. lfo m.:.~mo dia, 

nove ( 9) decretos presidenciais ( n °s 99 . 105 a 99 . 113) criaram as Florestas 

Nacionais de Cuba te_. Urucu., Xiê, Iç:an:a.-iúari, Ctti.&.ri, Eçana, Paraaauara , 

Tarac"llá I e Tuacuá II . .E legí tirno perguntar quais moti va9Ões: desta 

t.ransformação das Colônias Indígenas em Areas Indígenas, já q1J.e elas haviam se 

constituído nurr, dos pontos de negocia9ão essenciais entre os líderes 

indi~na:s, notadari,erLte da AtrCIRT, e o General Bayma Denys. que sempre lhes 

negara o direi to a Areas Iruiígenas , usualmente destinadas a Índios 

relativamente i:s:olad,:,s, por achá-los "demasiado aoul.burados". Seria esse um 

meio de se livrar das respoDSabilidades em matéria de desenvolvimento 

comunitário que estão ligadas à figura jurídica de Colônia Indígena? 

r; 

Conclusão 

Os fatos q\,e acabamos de evocar demostram que a racionalidade subjacente 

ao PCii no Alto Rio Negro não depende da prestação de serviços sociais , os 

quais c:ons-titcirarn tiro dos principais eixos de negociação entre os líderes 

i:r.dígen1,i.~ e o PCU. Constatamos qUP-, pelo contrário, tal racionalidade est1a 

mais nitidamente orientada pela integração forçada dos índios via uma 

exprcpraeçâo da maio1· parte de seu te1-i-i tório tradiciorial mascarada na criação 

de pseudo-unidades de preservaç,ão ecológica, seu confinamento em terras 

n?duzidas ao m1mmo e sua acuJ.tura,;:ão econômica. Vimos também que, para 

conseguir realizar tal objeti,ro, ela se acoplou a uma estratégia de tomada 

militar do àlto'Rio Negro, visando a eliminação do poder da Igreja católica na 

região. Essa tomada se efetivou segundo dois movimentos: em primeiro lugar, 
~t1·avés: da construyâo ostensiva de estruturas sanitárias e escolares qu.e 

venham duplicar e esva::iar as dos missionários asfixiadas pela falta de 

recursos .firlllD.ceiros _; em segurido lugar, através do reforço da infra-estrutura 

militar 1·egional pela instalação em três pontos da regiãc, (Iauaretê, São 

.Joaq:1.ri.in '=' Qui?rari) di? qu.art.éis: dil'stírit.ldo;;. aos "pelotões es-peoiais de 

fronteira". Este artigo se esforçou, finalmente, em demostrar como o CSN soube 

habilmente detornar e maní.puíar as reivindicações dos líderes: iruiígen.a:s: da 
AlJC:IRT (demarcacâo de suas t.1:?rras e autonomía eoonônuca) em benefício das 

fin1;1.lidade.s: do PCN. Di2:s:se tão falado "progresso" 'I"·'=' o PCN deve s-upostamen.t.1? 

Levar para a região norte-amazônica fica claro que os índios se be:w.ficiai·am 

:somente de migalM.s_. na forma de alguns projetos de desen11olvimento ec-or..Ômicei 

~,::;olo,~c-..amente predadores (peouârtia, venda de madeira.. etc, ) e de estruturas 
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de assistência ma terialmen.te espetac1..ü..ares _. mas tecnicamente inoperantes , 

destina.das a confiná-los e sedentari~á-los em parcelas mínimas de seus 

antigos ten-itórios: e a subtraí-los à influência política da Igreja. Tudo 

isso ao preço de uma ex:prop1·iação terri t.orial sem precedente . 

ll'otas: 

'*' Yersão ampliada e at.ual.azada de um artigo r10 prelo eri1 Aconteceu Egu?,:::ial 

87IS8/89. São f'aufo: CI:Ill. 

Agredeç,o a Bruce Albert e Alcida Ramos pelas su.gestões às: versões preliminares 

deste artaço. 

( 1) As outras são o ter:ri tório dos Índios Yanorliami, a regiio norte e leste doe 

Roraima, a região do alt.o Solimões, do Tu11n.,cun-1aque e a região sit1.1.ada ao norte 

do território do Amapá. 

(2) Em 1983., proposta de delimitação de Taracuá com 1.616.000 ha ; em 1985, 

pr,:,pos~ de delimitação de Içui.a-Xiê com superfície de 1.223.000 ha_. de Cu.bate 

com 1 . 0'.23 . 000 ha . e , de novo .. de 'l'ani.cuá com 1 . 666 _ 00 ha . ; em 1986 , proposta 

de redelimitação de Pari Cachoeira com 2.146.500 ha .. 

(3) Em 1979, a antiga associação indígena do rio Tiquié, a União familiar da 

Ação Cristã (UFAC) .• hoje AUCIRT, erlcaminhou à Presidência da. FlllfAI uma 

proposta de de limi ta,;;ão da região do AI to Rio Negro como reserva indígena 

única cuja :s:'\.1.pedicie total en.. de 6. 000. 000 ha . ; em dezembro de 1981 , a 

antropológa Dominique Buchillet, em conformidade com as lideranças indígenas 

locais, encamí.nhou outra proposta do? delimitação d,:, Alto Rio :Negro na forma de 

uma area continua com super .tície de 7. 600. 000 ha . _: em 1984 , a an.tropóloga da 

FUUAI, tla:ria Ai.u:iliad?ra de Sá Leão_. designada pela portaria n? 1699/E de 

05/05/1933 para "iden.tific.-ar e dêlimi tar áreas irLdÍgena.s no alto Rio Negro" 

propunha, dada a ··homogeneidade eul.bura'l ,•eri.ficada nesta região, a criação de 

UJlla área indígena no Rio 11eg1·0" (. _.) ou mtE>:s:mo de Uifl terntório indÍgeM 

conrorme reza o artigo 30 do estatuto do Indio" (ver Relat.61-io - área indígena 

Taracuá, região do Ua \'P.é.s - Alto Rio :Negro , datado de 19 de março de 1984) ; em 

janeil·o de 1985 .. os índios: da reserva irldígena Taracuá eneaeunharae uma 

proposta de delimitação da 1·egião do Alto Rio lfegro como reserva indígena 

contínua com super fície de 8. 150. 000 ha. ; por fim, no ano de 1986 , o 

Alceu Cotü tluiz, encarreçado pelas portaraas n.c-os 

2003 e 2018, respectivamente de 17/01 e 04/03, de definir os: limites sul e 

oeste da ares indígena Pari Cachoef.ra , ratificou a última proposta FUNAI de 
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do?limihç,io da i·egião do alto Fie, lfegro como área contínu.a corn s1J.perfície d>? 

S . 150 . 000 ha , 

(4) Pouco depois: da assinatura, em 1983_. do decreto no 88.895 pelo era.tão 

Presidera.t.e da .República .João figuereido ( que autorizava a exploração mineral 

mecanizada em territó1·ios indígenas), e apesar do fa.t.o de q1J.e este decreto 

nunca fora regulamentado , ,•árias empresas mineradoras submeteram ao DNPH 

pedados de ahrarás para pesquisa eto». exploração para os: miri.érios de 

tungsténo, ní.obí,o , cobre , ouro, prata, tant.alita, etc. da região do alto Rio 

Negro . Segundo os dados CEDI /CONAGE ( 1988) , 359 requerimentos foram feitos 

ent.re os anos 1983-1987 a.o DNPt-1 que já teria concedido 17 alvarás de pesquisa. 

Esses requerir,lentos e al,•arás cobrem uma superfície de 3.379.992,85 ha., ou 

seja, quase a metade da área total reivindicada pelos índios como seu. 

ter1-itório tradicioru1l. 

(5) as Colônias Agrícolas Iridigenas, segundo os artigos 26§1 e 29 do Estat.11to 

do Indio (Lei 6.001/73), são destinadas à exploraçio agropect\ària por "indios 
aculturados e brancos". 
( 6) Não I? iwitil relembrar que se .falava nessa época de achar urri "cri téi-io 

razoável." para o dimensionamento dos territórios indígenas e que se chegou 

mesmo a propor o módulo rural de 100 ti.a. por familia coao base de cálculo. 

(7) Os tlak\1., índios nomades , não têm contato direto com os brancos e, 

~vident.emente, nenhtv1ia representatividade política na região, ao contrái-io dos 

'l'ukano orientais ou dos: Arawat. 

( S) Bani wa _. Kuri pako _. f;.u-i:a.no , Were kena , Ba1·é , Yanomarni , Tukano , Ara paço , 

Desa.na. Kobewa, t:ti.riti-Tapuio .. Pira-Taptti..o e tíaku. 
(9) Fo1·a da c1·ia9ão do So. Batalhão Especial de Front.eira em são Gabriel da 

Cachoeira o Exército cons:trui't1. 3 pelotões de fronteira em Ia11aretê, Qu.erarí e 

São Joaquirn ~ foram também asfaltadas, ampliadas e/ou constzuíâas várias pistas: 
de pouso em Iauareté, Pa1-i Cachoeira .. t1elo Franco, Tunui-Cachoeira, etc. 

( 10) Ile fato_, as Colônias Indígenas diferenciam-se das Colônias Agrícolas 

Indígenas pelo fato de serem formadas exclusivamente por índios e exploradas 
por eles ou por empresas 01J. grupos de não Índios, mas somente com sua 

autcrazaçâo , sendo neste caso prevista a destinação de rgr.alt;es aos índios 

at.?·avés da Ftlfüu _; e. por fim, pela sua abrangência quanbo às opções: econômi 

cas: podem ser destinadas à atividades agropecuárias, de extrativismo mineral, 

de promocâo do turismo, etc. (Santilli 1988). 

( 11 ) ve-1· Ilamasceno 1987 . 

( 1Z) Nestes t.rês barcos deviam trabalhar médicos, odontólogos e bioquí.ruic-os no 
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quadro do "Pólo Alto Rio Uegro" do "Proqrama de Apoio Social Integrado" 

(PA.SEI). O PA~EI ioi criado pelo Estado tlaior das Forças Armadas e consiste 

num prograrilii de de:s:tacarnent.o •ii? pessoal médico e para-médico recém-formado em 

saúde pública, odontologia e t.ecnicas de, laboratório e prestando serviço 

roilit.ar oh1·igatório pan. t.razer wna as:sist:ância sarci.tá1'ia e.s pop'lllações 

"desta 'torecidas:" que vi vem na zona de influência do Projeto Calha Norte. Esse 

pessoal médico e para-médico depende, em termos funcionais, d:&. Secretária 

Estadual de Saúde (SESAtr), em Yirt11de de um convênio assinado pelo PC:il entre ,:, 

tli.nistério do Exército, o CSN, o lli.nisté-rio da Previdência e Assistência 

Social, a SESAU, a FUN'AI e a Prefeitura t1u.nicipal de São &a.briel da Cachoeira. 
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