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Demarcação de seis terras indígenas no Vale do Juruá acreano: 
o PPT AL e a participação indígena 

•• Marcelo Piedrofita Iglesias 

Nos últimos vinte e cinco anos, fruto das lutas e mobilizações das lideranças, do movimento indígena 

e de organizações não governamentais de apoio, 28 terras indígenas foram reconhecidas pelo governo federal 

no Estado do Acre. Distribuídas em 11 dos 22 municípios acreanos, somam hoje 2.238.912 hectares, 15% da 

superficie do estado, e são habitadas por pouco mais de 9.400 índios de 12 povos. 

A partir de 1997, o PPTAL permitiu significativo avanço na regularização de várias terras indígenas no 

Acre', pondo fim a uma situação de paralisia que se arrastava há uma década, desde a aprovação do Plano de 

Ação Definitivo do PMACI, parte do contrato de empréstimo entre o governo brasileiro e o BID para a 

pavimentação da Br-364, no trecho Porto Velho-Rio Branco. 

Em 2000, seis terras indígenas, com extensão total de 192.777 mil hectares, foram demarcadas em 

cinco municípios do Alto Juruá acreano: Kulina do Igarapé do Pau, em Feijó; Poyanawa, em Mâncio Lima; 

Kaxinawá/ Ashaninka do Rio Breu, em Marechal Thaumaturgo; Kaxinawá da Praia do Carapanã e Kampa do 

Igarapé Primavera, em Tarauacá; e Kaxinawá do Baixo Rio Jordão, em Jordão2• 

Com apoio institucional e logístico, assessoria antropológica e instrumentalização com informações e 

recursos financeiros, o PPTAL procurou motivar a participação indígena no acompanhamento destas seis 

demarcações, feitas por empresas de agrimensura contratadas em licitação nacional". 

No caso Poyanawa, a parceria esteve formalizada, entre abril de 1999 e junho de 2000, pelo Contrato 

de Prestação de Serviços Nº 99/025, assinado pelo PPTAL e a Associação Agro-Extrativista Poyanawa do 

Barão e Ipiranga (AAPBI), com intermediação do PNUD, para implementação do projeto "Acompanhamento 

e Consolidação da Demarcação Física da TI Poyanawa". 

Dentre os principais objetivos deste projeto constavam fortalecer a AAPBI nas áreas de logística, 

administração e relações interinstitucionais e em atividades técnicas de campo para o acompanhamento da 

demarcação; garantir a mobilização e participação Poyanawa nas várias etapas da demarcação tisica, tanto no 

planejamento e execução das ações, como na preparação de estratégias para a futura vigilância e proteção dos 

limites da terra; e dar visibilidade e divulgação à demarcação e aos limites da terra, em nível local e face à 

1 Entre 1997-2001, no Acre. oito terras tiveram concluídos seus processos de regularização, todas reconhecidas antes do 
início do PPTAL, onze foram fisicamente demarcadas, duas novas terras foram criadas, uma está em processo de 
reidentificação e outras três, recentemente reivindicadas, foram incluídas para identificação no POA 2001 do PPT AL. Em 
cinco terras, foram indenizadas benfeitorias de boa fé das famílias de seringueiros e agricultores acreanos que ali viviam. 
2 As duas primeiras terras foram identificadas em 1977, a terceira em 1986, mesmo ano em que aconteceu a indenização 
das benfeitorias dos ocupantes não índios, e as últimas três em 1994, a reboque de convênio Funai, Embaixada da Suíça e 
Comissão Pró-Índio do Acre. As Tis Kulina e Poyanawa foram declaradas em 1993, a do Breu em 1996 e as outras três 
em 1998. 
3 A licitação da demarcação destas seis terras indígenas do Acre aconteceu em setembro de 1999, com o Edital de Tomada 
de Preços FUNAJ/CELJN°O l/99, dividida em três blocos: no Bloco 1, as Tis Kaxinawá/ Ashaninka do Rio Breu, Kaxinawá 
do Baixo Rio Jordão, Kaxinawá da Praia do Carapanã e Kampa do Igarapé Primavera; no Bloco III, a Poyanawa; e no 
Bloco VI, a Kulina do Igarapé do Pau. A Asserplan-Engenharia e Consultoria Ltda, de, Rio Branco, foi declarada 
vencedora para os serviços dos Blocos I e me a Pórtico Engenharia Lula, de Manaus, do ~loco VI. 
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sociedade regional. De junho de 1999 a maio de 2000, assessorei a AAPBI e o PPT AL na implementação 

deste projeto, período no qual realizei cinco viagens à TI Poyanawa. 

Nas outras cinco terras indígenas, foi viabilizada a instrumentalização das comunidades Kaxinawá e 

Ashaninka, para que acompanhassem e participassem nas demarcações, fiscalizando os trabalhos da empresa, 

garantindo a correta materialização e sinalização dos limites e gerando subsídios para futuras ações de 

vigilância de seus territórios. Esta instrumentalização, vista como etapa crucial para potencializar e qualificar 

a participação indígena, foi viabilizada pela assessoria deste antropólogo, contratado como consultor ad hoc 

entre janeiro e dezembro de 2000, período em que foram realizadas duas viagens de campo às cinco terras. 

Na etapa de "preparação das demarcações", entre fevereiro e abril, a participação indígena foi discutida 

com lideranças e chefes de família em reuniões nas aldeias. Esta atividade coincidiu com a realização da 

"primeira reunião" nestas cinco terras, exigência que o edital coloca às empresas de engenharia antes da 

chegada dos topógrafos e suas turmas de peões", Via Administração Regional da Funai em Rio Branco, o 

PPTAL repassou recursos para que lideranças adquirissem materiais de consumo para uso das comunidades 

no acompanhamento das demarcações. 

Na segunda etapa de campo, entre junho e agosto, visitei cinco terras indígenas, avaliando, com as 

lideranças e chefes de família, o trabalho técnico e os resultados das demarcações, o acompanhamento, as 

relações entre índios e os representantes das empresas, o gerenciamento pela AER-RBR e os Chefes de Postos 

Indígenas dos recursos repassados pelo PPT AL e seu uso nas mobilizações locais. 

O presente texto procura refletir sobre essas diferentes formas de acompanhamento das demarcações 

protagonizados pelos índios no Acre em 1999 e 2000. Além de ilustrar diferentes formas de participação 

indígena, descreve a assessoria antropológica que prestei ao PPT AL, à AAPBI e às comunidades Poyanawa, 

Kaxinawá, Ashaninka e Madijá para a conceituação, instrumentalização e planejamento destes processos, bem 

como apresenta subsídios para o aprimoramento de futuras iniciativas a serem apoiadas pelo Projeto. 

Acompanhamento e consolidação da demarcação da TI Poyanawa 

A formatação do projeto da AAPBI aconteceu entre meados de 1997 e início de 1999. A primeira 

proposta, de autodemarcação, não foi aceita pela Secretaria de Controle Interno do Ministério da Justiça, que 

deu parecer contrário à contratação, sem licitação, de ongs para executar serviços de demarcação. Após 

negociações com técnicos do PPT AL e GTZ, a AAPBI optou por sua reformulação, priorizando um processo 

participativo de "acompanhamento e consolidação da demarcação física" a ser feita por uma empresa. 

A proposta final definiu cinco atividades principais: a instalação de uma coordenação operacional, a 

capacitação de recursos humanos locais, o acompanhamento do trabalho demarcatório, o emplaqueamento e a 

4 Em 1999, fui introduzida no edital de licitação das demarcações cláusula obrigando a empresa a realizar duas 
"assembléias" na aldeia principal da terra indígena, uma no início e outra no fim da demarcação, ocasiões vistas como 
indispensáveis para garantir a participação indígena Está prevista, na primeira assembléia, que a comunidade indique seus 
representantes, um por equipe da empresa, para acompanhar a demarcação e fazer a interlocução junto aos representantes 
desta O custo dos representantes indígenas corre por conta da empresa, não caracterizando, todavia, remuneração. A 
empresa pode propor na assembléia a contratação de mão de obra indígena. Além dos representantes indígenas indicados, 
o edital estipula que "os trabalhos de demarcação poderão a qualquer momento ser acompanhados e vistoriados por 
equipes indígenas, que atuarão em convênio com o PPTAL e contarão com recursos próprios para este fim". 
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divulgação. Para um melhor gerenciamento do projeto, além desta coordenação, foram escolhidas equipes de 

campo, secretaria, tesouraria e divulgação. O processo interno de definição das atribuições e dos deveres da 

coordenação operacional, junto com a consolidação das demais equipes, foi de fundamental importância na 

internalização do projeto pelos Poyanawa. Neste movimento ocorreu importante processo de fortalecimento 

institucional da AAPBI, consubstanciado ao longo da compra dos materiais e da contratação de serviços, da 

contrapartida da associação, da divulgação, da coordenação das várias equipes e atividades de campo, dos 

contatos com o PPT AL e das negociações com a empresa. 

Como parte deste processo de instrumentalização e fortalecimento da AAPBI, membros da Diretoria e 

das demais equipes receberam cursos de contabilidade, secretaria, datilografia, uso de GPS e registro 

audiovisual com câmaras de vídeo e fotografia e gravador. Com duração média de uma semana, estes cursos 

foram ministrados na terra indígena por técnicos contratados pelo PPT AL e GTZ. 

Na parte de infra-estrutura, foram adquiridos mobiliário e material permanente e de expediente para a 

sede da AAPBI, um motor de popa, dois GPS, equipamento de vídeo, áudio e radiofonia. Como contrapartida, 

a Associação disponibilizou membros da Diretoria para atividades de planejamento logístico, administração e 

mobilização, construiu, com recursos de seus sócios, uma nova sede na terra indígena, bem como um barco 

para dar apoio à demarcação e à vigilância dos limites, e garantiu parte da alimentação no acompanhamento. 

A AAPBI realizou ampla divulgação da demarcação e do projeto, em mensagens nas rádios Verdes 

Florestas e Difusora e em jornais de Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Diretores da associação visitaram 

comunidades de agricultores da vizinhança, associações de índios e seringueiros, sindicatos rurais e órgãos de 

governo em Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul. Parte desta divulgação, o final da demarcação foi comemorado 

com churrasco e um torneio de futebol, com equipes Poyanawa, Nukini, Katukina, das colônias dos arredores 

e de Mâncio Lima, que disputaram a Taça "Demarcação da Terra Indígena Poyanawa", ganha por um dos 

times da casa. 

Todas as atividades do projeto foram registradas em vídeo e fotos pelos próprios Poyanawa. Parte 

deste material foi utilizado na produção do vídeo "Sonho Poyanawa", editado com a participação de um dos 

índios responsáveis pelo registro e lançado no stand do PPTAL na Expo-2000, em Hannover. 

A abertura das picadas, medição e sinalização, atribuições da empresa, foram acompanhadas pelas 

equipes Poyanawa, formadas por mateiros, operadores de GPS, carregadores, cozinheiros e os responsáveis 

pelo registro em vídeo e fotos. A AAPBI ficou responsável, ainda, por fixar placas indicativas em outros oito 

pontos considerados vulneráveis, em bocas de igarapés e lagos, nos fundos e na entrada da terra, para alertar 

caçadores, pescadores e madeireiros. Nestas atividades, foram usados recursos do projeto para a aquisição de 

material de acampamento, botas, instrumentos de trabalho, alimentação e medicamentos. 

Centrais nas atividades do projeto, as ações de acompanhamento da demarcação fisica acontecerem em 

meio a um campo de dissensão, conflito e negociação que se instaurou na mata a partir do primeiro dia de 

serviço, quando o coordenador da equipe de campo, mateiro e representante oficial dos Poyanawa perante a 

empresa questionou o rumo previsto da picada que supostamente alcançaria o ponto geodésico 7, localizado 

nas cabeceiras do igarapé Bom Jardim. Alertado, o topógrafo delongou o início do trabalho, mas começou-o 
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com base na confirmação das coordenadas geográficas e do rumo da picada pelos técnicos da empresa em Rio 

Branco, alegando que estavam de acordo com o memorial descritivo e o mapa fornecidos pela Funai. 

A desconsideração do conhecimento dos mateiros e as tentativas de deslegitimação das reivindicações 

das equipes indígenas resultaram numa picada equivocada e na paralisação pelos Poyanawa da demarcação, 

cuja conclusão implicaria na redução de importante trecho de florestas dos fundos de seu território. As 

mobilizações posteriores da AAPBI, e o apoio prestado pelo PPTAL e a GTZ, obrigaram os representantes da 

empresa a reconhecer a correção das demandas e o valor do conhecimento indígena. Uma fiscalização técnica 

posterior da Funaí constatou erros grosseiros na base cartográfica do Radam e a inexatidão das coordenadas 

relativas a vários pontos geodésicos da terra indígena. 

A demarcação foi retomada pela empresa dois meses e meio depois, seguindo a proposta da AAPBI, 

que tornou a mobilizar os Poyanawa, para o acompanhamento dos serviços da empresa e a realização dos 

trabalhos de abertura de picadas não cobertos pelo preço acordado em contrato. Após 23 anos tramitando na 

burocracia da Funai, período em que houve dois grupos de identificação e delimitação, duas fiscalizações 

técnicas e quatro propostas de área, a terra foi demarcada seguindo o traçado da autodemarcação feita pelos 

Poyanawa em 1990. 

Esta iniciativa de autodemarcação, que à época não teve reconhecimento oficial da Funai, foi, durante 

uma década, fundamental para legitimar os limites da terra indígena perante os vizinhos e os moradores de 

Mâncio Lima. Dez anos depois, provou novamente seu valor e ainda suscita questões relevantes para a 

implementação de parcerias que maximizem o envolvimento dos povos indígenas na demarcação de suas 

terras, resultem no barateamento do custo das demarcações e permitam redirecionar parte dos recursos para 

garantir maiores investimentos no fortalecimento institucional das organizações e das comunidades e em seus 

projetos coletivos de vigilância e gestão territorial. 

Participei do recente processo de demarcação da TI Poyanawa desde o início, contribuindo para dar 

forma à primeira proposta e às suas reformulações, o que levou a AAPBI a indicar meu nome ao PPT AL para 

assessorar sua execução. As demoras havidas no processo de licitação, bem como necessidades que surgiram 

no deslancho do projeto, motivaram, nas duas primeiras viagens à terra indígena, discussões com a AAPBI e 

os Poyanawa sobre as formas como este poderia ser internalizado e as redes de relações políticas e familiares 

que dariam vida às instâncias organizacionais definidas, com o PPTAL e GTZ, para o planejamento e 
implementação das ações. Juntos, delineamos as estratégias de acompanhamento, divulgação e registro. Com 

a equipe de secretaria, definimos padrões simplificados de tomada de preços, compras e prestação de contas, 

adequados às exigências do PPT AL. 
A terceira viagem aos Poyanawa dividiu-se em duas etapas. Na primeira, acompanhei os preparativos 

finais das equipes, participei da primeira reunião com a empresa, fizemos as últimas licitações e compras, 

assisti a partida dos Poyanawa e da empresa rumo à mata e ajudei a coordenação operacional a fechar o 

relatório de prestação de contas da primeira parcela dos recursos. Na segunda, feita a "preparação" em outras 

quatro terras, retornei, após a paralisação da demarcação, para discutir com a AAPBI a proposta depois 
apresentada ao PPTAL, GTZ e à empresa para a retomada dos trabalhos. Com uma turma de velhos mateiros 

e de jovens operadores de GPS, acompanhando o fiscal da Funai, andamos mais de 60 km pela mata para 
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rastrear os sete pontos geodésicos da terra indígena, desvendar o mistério do ponto 7 e desmistificar a carta do 

Radam. Assim, colhemos subsídios para dar formas reais ao mapa e ao memorial descritivo da terra e planejar 

a abertura das picadas, o acompanhamento e a divulgação quando da retomada da demarcação. 

Ao longo deste rico processo, tive a satisfação de confirmar o sucesso da parceria estabelecida pela 

AAPBI e o povo Poyanawa com o PPTAL na implementação do projeto de acompanhamento e consolidação 

da demarcação. Frente aos percalços desta viagem, os Poyanawa souberam propor estratégias viáveis para 

concluir a demarcação, adaptando-as às normas técnicas e à legislação e garantindo sua participação ativa em 

todo o processo. Hoje, reafumam a importância do projeto e o que possibilitou em relação à garantia da 

integridade da terra indígena, à instrumentalização de membros da comunidade com novos conhecimentos e 

equipamentos e ao fortalecimento institucional de sua associação. 

Por fim, vi, contente, os Poyanawa resgatarem o regmar e a caíçuma, fazerem festas bonitas na nova 

sede, mobilizando toda a comunidade, se dizerem indios, falarem de sua história e cultura, lembrarem velhos 

aliados e chamarem autoridades e vizinhos para compartilharem seus feitos. Após 23 longos anos de luta, 

comemoramos a demarcação fazendo arte que os Poyanawa muito apreciam: jogando bola. E, como resultado 

de longas "conversas de avaliação", plantamos mais uma promissora semente, ao definir uma proposta da 

AAPBI para a vigilância da terra indígena, que, já aprovada, terá apoio do PPT AL até meados de 2002. 

Diversidade no acompanhamento 
Em janeiro de 2000, assinei novo contrato com o PPT AL para prestar assessoria antropológica a 

comunidades Kaxinawá, Ashaninka e Madijá na discussão e preparação de formas próprias de participação na 

demarcação de suas terras, voltada ao acompanhamento e à fiscalização dos trabalhos das empresas. Só após a 

assinatura dos contratos entre Funai e Asserplan, foi que pude sair de Brasília para a etapa de "preparação". 

Com o PPT AL, foi acordada minha participação nas reuniões que a empresa faria nas terras indígenas antes 

de dar início às demarcações. Cronograma comum foi acertado com a empresa, que acatou minha sugestão 

sobre as aldeias mais apropriadas para a realização das reuniões. 

Esta estratégia colocou condicionantes aos processos de instrumentalização das comunidades e aos 

planos por estas pensadas para o acompanhamento. Lideranças e chefes de famílias ficaram sabendo do início 

das demarcações e da disponibilidade de recursos pelo PPT AL para apoiar as mobilizações somente quando 

da minha chegada nas aldeias, com o representante da empresa, poucos dias antes da vinda das equipes de 

medição e materialização. Não ocorrera, como previsto da parte da AER-RBR e dos Chefes de Posto da Funai 

nas sedes municipais, qualquer trabalho prévio de divulgação sobre as demarcações, a existência de recursos 

do PPTAL e os mecanismos para que as lideranças os acessassem. 

Atualizando o capital de relações sociais acumulado ao longo de dez anos de trabalho junto a esses 

grupos Kaxinawá e Ashaninka, logrei mobilizar lideranças e chefes de famílias de todas as aldeias, garantindo 

ampla participação nas reuniões. Evitamos, assim, que apenas a empresa ditasse os ritmos da chegada, das 

mobilizações e das reuniões, assim como os assuntos e conteúdos tratados. Foram viabilizados momentos de 

conversa com as lideranças antes e depois das reuniões, para historiar a chegada deste sonhado momento do 

"tempo dos direitos", contextualizar os arranjos institucionais que estavam a possibilitá-lo e elencar 
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exigências técnicas inerentes à abertura das picadas e à sinalização. Procuramos conceituar diferentes formas 

de participação indígena, via representação oficial perante a empresa, as equipes próprias de acompanhamento 

e a mão de obra contratada, e vislumbrar estratégias próprias para pô-las em prática nas demarcações. 

Com as lideranças, estudamos os mecanismos pensados em gabinete para o repasse dos recursos do 

PPTAL, que envolviam a AER-RBR e os Chefes de Postos. Discutimos a fragilidade dos mecanismos 

estipulados pela AER para este repasse, procurando alternativas que permitissem um diálogo direto das 

lideranças com a administração em Rio Branco e uma intermediação eficaz e ágil dos Chefes de Posto. Foram 

especificadas as rubricas em que os recursos poderiam ser gastos, destacando as recomendações do PPTAL 

para sua aplicação e prestação de contas, esta última atribuição da AER. Foram deixadas cópias dos 

montantes de recursos com as lideranças. Ficou acordado que o momento de acessar os recursos e as formas 

de sua aplicação cabiam às decisões coletivas de lideranças e chefes de família. 

O conhecimento dos campos de relações políticas nos quais os Kaxinawá e Ashaninka participam, na 

floresta e no dia a dia dos municípios, permitiram, ao longo das duas etapas de consultoria, desenvolver 

extensa divulgação das demarcações junto a organizações indígenas e de seringueiros, órgãos públicos e 

outros atores e instituições da região. Seu início foi noticiado em mensagem na Rádio Verdes Florestas, 

ouvida pela população urbana e da floresta do Alto Juruá, A divulgação foi feita para quinze associações 

indígenas e as duas associações de seringueiros cujas reservas extrativistas fazem limites com estas terras. 

Este mesmo trabalho foi realizado com a Promotoria de Justiça de Tarauacâ e representantes do sindicato 

local e governo estadual, que, em maio de 200 l, defendiam que a Funai e o Incra reavaliassem os valores das 

indenizações e realizassem novos levantamentos em três terras, incluindo ainda aquelas famílias que, mesmo 

sabendo, haviam se mudado para ali após sua identificação e delimitação. 

Criteriosa divulgação do início das demarcações foi feita junto aos chefes das famílias de ocupantes 

nas Tis Kaxinawá da Praia do Carapanã, Kampa do Igarapé Primavera e Kaxinawâ do Baixo Rio Jordão, que 

há seis anos aguardavam a Funai indenizar suas benfeitorias. Foram mostrados documentos e as portarias das 

terras e apresentado o "Plano de Indenização e Remoção de Não-Índios em Terras Indígenas", elaborado pelo 

DEF/DAF em 1999. Com as lideranças, discutimos com estas famílias de seringueiros e agricultores acreanos 

novos cenários e acordos que deveriam ganhar forma com as demarcações, as indenizações, a obrigação e os 

prazos da desocupação e o usufruto exclusivo pelos índios dos recursos de suas terras. Os Kaxinawâ e 

Ashaninka elaboraram abaixo-assinados comunicando à Diretoria da DAF que haviam tomado conhecimento 

do Plano, relataram conflitos vividos nos últimos anos e cobraram o cumprimento dos prazos estabelecidos 

para a indenização e a retirada dos ocupantes. 
Para subsidiar o processo de indenização nestas três terras, entreguei à comissão pagadora lista 

atualizada da localização das famílias de ocupantes não índios, mesmo das que não estavam mais nos locais 

onde haviam sido cadastradas, e enumerei um conjunto de temas específicos a serem tocados nas conversas 

com cada família e os vizinhos da terra indígena a respeito de invasões e de novos direitos e deveres. 

Outro eixo da consultoria foi a interlocução institucional junto à Asserplan, através de seus técnicos de 
campo e em Rio Branco, e à Funai, em Brasília e Rio Branco. Esta mediação foi fundamental, pois, ao estudar 

a licitação feita pela Funai e a proposta técnica da empresa, detectei graves problemas nas atividades previstas 
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para as demarcações das Tis Kaxinawá/ Ashaninka do Rio Breu e Kaxinawá do Baixo Rio Jordão. Alertei à 

DAF, ao PPTAL, e à Asserplan sobre os erros e defendi, em documentos, a necessidade de negociações e 

ajustes no contrato para a correta demarcação dessas terras. Comunicadas destes erros, por ocasião das 

discussões com o representante da empresa nas primeiras reuniões, as lideranças do Breu e Baixo Jordão 

perceberam a importância do atento acompanhamento das demarcações, para evitar permanentes prejuízos à 

integridade de suas terras. 

Dado que a comunicação sobre o início das demarcações e a disponibilidade de recursos repassados 

pelo PPTAL foi feita pela primeira vez pouco antes da chegada das equipes da empresa, sem o devido tempo 

para uma preparação mais profunda e para as lideranças acessarem os recursos, o acompanhamento acabou 

acontecendo através de diferentes formas e dinâmicas, como respostas contextuais de comunidades que, nos 

últimos anos, vinham protagonizando importantes mobilizações locais para o reconhecimento e a garantia de 

suas terras. Na mata, esta participação indígena ocorreu através da indicação de representantes oficiais perante 

as empresas, da mobilização de equipes de acompanhamento da abertura de picadas e sinalização e de mão de 

obra contratada pela empresa para trabalhos braçais. 

Como visualizado já nas primeiras reuniões, os Kaxinawá e Ashaninka primeiro se mobilizaram no 

acompanhamento, investindo recursos próprios. Findas as demarcações, desceram às cidades, onde ainda 

enfrentaram longos trâmites burocráticos para acessar os recursos do PPT AL e realizar as compras decididas 

em reuniões nas comunidades. 

Depois disto, lideranças e alguns chefes de família acompanharam etapas seguintes das demarcações, 

apoiando a fiscalização técnica da Funai e participando da colocação dos marcos de fibra de vidro nos pontos 

geodésicos, de azimute e de poligonal, tarefa que a empresa não cumprira na etapa inicial Com representantes 

da empresa, realizaram a "última assembléia" para lavrar a ata de conclusão dos trabalhos. Acompanharam, 

por fim, a indenização dos ocupantes não índios pela Funai, ocorrida em setembro e outubro, momento crucial 

à costura de acordos para delimitar um novo momento histórico nas relações com seus vizinhos. 

Breves conclusões 
O acompanhamento das demarcações foi marcado por momentos pontuais de negociação e conflito. As 

empresas continuam atualizando práticas coloniais, movidas pela imperiosidade do trabalho próprio à obra de 
engenharia, e, em muitos casos, não cumprindo normas técnicas e obrigações legais que prometem respeitar 

nas propostas técnico-financeiras e nos contratos assinados com a Presidência da Funai, baseados no "Manual 

de Normas Técnicas para Demarcação de Terras Indígenas". 
As assembléias são vistas pelas empresas como rituais meramente formais, requisitos para acessar 

partes do pagamento, e não momentos de repasse e debate de informações cruciais ao planejamento das 

mobilizações e à participação das comunidades. Ao contrário, na visão dos representantes da empresa, a 

primeira reunião é momento privilegiado para receber das lideranças conhecimentos necessários à execução 
dos trabalhos e a participação está restrita à contratação de índios como mão de obra braçal. Ao invés de ouvir 
com atenção e respeito, as empresas preferiram, em várias ocasiões nas demarcações, confrontar os editais de 

licitação, memoriais descritivos, mapas e cálculos topográficos ao conhecimento indígena sobre suas terras, às 
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justas reivindicações e decisões dos representantes legitimados pelas comunidades e às suas mobilizações 

locais. 

Importantes vitórias, contudo, foram logradas nestes processos. As mobilizações e o acompanhamento 

atento das comunidades permitiram, em campo, corrigir erros cometidos pela Funai na licitação de duas 

demarcações e contornar os erros detectados no memorial descritivo da TI Poyanawa, evitando problemas que 

talvez levassem meses para serem resolvidos e resultassem em intrincados trâmites burocráticos, novos 

desembolsos de recursos, críticas dos doadores e frustrações da Funai, PPTAL, GTZ e principalmente dos 

índios, que poderiam ter visto suas terras demarcadas em desacordo com seus históricos anseios. 

Na TI Kaxinawá/Ashaninka, foi retomado um trecho de 7,4 milha, engolido pela demarcação da 

Reserva Extrativista Alto Juruá, feita em 1998, também com recursos do PP-G7, no âmbito do Projeto 

Reservas Extrativistas. Na TI Kaxinawá do Baixo Rio Jordão, apesar da relutância inicial da empresa, as 

lideranças lograram que a demarcação fechasse todo o perímetro da terra indígena, materializasse seus limites 

com o seringai São João, da Prefeitura Municipal, e incluísse as cabeceiras de todos os igarapés que deságuam 

na margem direita do rio Jordão. Na TI Poyanawa, foram finalmente resolvidos problemas de cartografia que 

se arrastavam desde sua primeira identificação, em 1977, com o atendimento da demanda dos Poyanawa 

quanto aos reais limites de seu território. 

Através de assessorias e consultorias, apoio logístico, capacitação e repasse de informações e recursos 

financeiros, o PPT AL motivou a participação indígena através de duas formas distintas de acompanhamento 

nas demarcações: uma em parceria com a AAPBI e outra pelas populações das outras cinco terras indígenas 

do Vale do Juruá acreano. Minha consultoria contribuiu, portanto, para dar formas concretas a um dos 

principais objetivos que têm marcado a missão institucional do PPTAL nos últimos anos: viabilizar processos 

sociais e parcerias que contribuam para uma maior participação dos índios nas demarcações. 

O acompanhamento das demarcações constituiu mais um importante passo da participação destes 

povos indígenas nos processos de regularização de suas terras. Nos últimos vinte anos, em certos casos, dez, 

em outros, desde as primeiras reivindicações e mobilizações para o reconhecimento oficial de suas terras, esta 

participação assumiu diferenciadas formas, em nível local e através de diálogos e relações com os poderes 

locais, órgãos governamentais, o movimento e as organizações indígenas, ongs de apoio e a cooperação 

internacional. Este novo momento trouxe conquistas significativas, sonhos tão desejados e a concretização de 

importantes marcos do ''tempo dos direitos": a demarcação e a desintrusão de suas terras. 

Ambas experiências de apoio à participação indígena, protagonizadas pelas comunidades em situações 

distintas, merecem ser replicadas com aprimoramentos, nas etapas de instrumentalização, capacitação e 

divulgação, nas próprias formas de acompanhamento e nos fluxos de informações e recursos entre a Funai, o 

PPT AL, as AERs, os Postos Indígenas e as aldeias. O mosaico de situações foi amplo e os subsídios para este 

aprimoramento variados, densos e valiosos. 

Cada vez mais, é necessário compreender o processo de regularização de uma terra indígena, e de sua 

demarcação em particular, em suas especificidades, focando olhares nas redes de informações e de relações 
dentro da própria Funai, bem como nos campos dos quais contextualmente participam as comunidades e 

organizações indígenas, o órgão indigenista, o PPTAL, o GTZ e as empresas de engenharia O monitoramento 
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e a avaliação da participação indígena e das experiências de acompanhamento das demarcações dever ser feito 

como processo multifocal e contínuo, que não resulte apenas na quantificação de resultados, positivos ou 

negativos, alcançados nas ações programadas. Além deste passo, crucial é verdade, a análise das mobilizações 

dos índios deve via de regra continuar contemplando as visões por eles formuladas, suas próprias formas de 

organização e os projetos políticos e estratégias de mobilização efetivamente postos em andamento. 

Hoje, a avaliação destes processos ressalta a importância de continuar apoiando formas de participação 

indígena no acompanhamento de demarcações, com parcerias que resultem no fortalecimento das 

organizações e comunidades e na capacitação e instnunentalização de seus membros, contribuam para um 

maior conhecimento das terras pelas atuais e futuras gerações e tragam subsídios para a implementação de 

ações de vigilância e gestão territorial, desafio que ganha renovada força uma vez passadas a demarcação e a 

retirada dos ocupantes não-índios. 

Rio de Janeiro 
maio de 2001 
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