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I - APRESENTAÇÃO 

- 

Este Caderno Temático constitui o segundo produto de consultoria antropológica, contratada em 

fevereiro de 2005, pelo Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Acre - FASE 

II, da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Governo do Estado do Acre. Conforme definido 

no respectivo termo de referência, fruto de conversas preliminares mantidas com a coordenação do Programa, 

tem por objetivo atualizar os dados e recomendações resultantes da consultoria antropológica prestada à 

FASE I do Programa Estadual do ZEE (lglesias & Aquino, 1999a, 2000). 

As informações aqui apresentadas derivam, por um lado, de sete semanas de trabalho de campo ( duas 

em fevereiro e cinco em maio e junho), períodos em que foram visitados órgãos públicos estaduais e federais 

e organizações da sociedade civil, realizou-se entrevistas abertas com secretários, técnicos e representantes de 

organizações indígenas e coletou-se amplo leque de relatórios de atividades, documentos e publicações. Por 

outro lado, são resultado de um sistemático acompanhamento levado a cabo por estes antropólogos e autores, 

nas últimas décadas, das políticas públicas dos governos federal e estadual no Acre, bem como de seu 

envolvimento em um diversificado conjunto de programas e ações, posto em prática por órgãos públicos, 

organizações indígenas, entidades indigenistas e a cooperação internacional. 

Em formato ainda preliminar, o Caderno foi aberto à consulta pública, tendo sido formalmente 

entregue à Coordenação do Programa do ZEE e divulgado, em reunião ocorrida na Casa Rosada a I O de maio, 

junto ao Governador Jorge Viana, aos Secretários de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais e dos 

Povos Indígenas e ao Administrador Executivo da Funai em Rio Branco e, depois, a diversas organizações 

indígenas e da sociedade civil. Diferentes capítulos foram também disponibilizados, por meio eletrônico, a 

vários interlocutores. Esta etapa teve por objetivo possibilitar que os interessados, tanto do governo estadual 

como da sociedade civil, tivessem oportunidade de contribuir com comentários, críticas e recomendações, 

bem como colher subsídios por meio de comentários feitos pelas coordenações do Programa Estadual do ZEE 

e dos Eixos Sócio-Econômico e Cultural-Político do ZEE. 

Esta versão do "Caderno Temático" incorpora recomendações recebidas durante a etapa de consulta 

pública. Como fruto das sugestões colhidas da Coordenação do ZEE, dois textos estão sendo produzidos, 

sistematizando recomendações destinadas a subsidiar aos Eixos Cultural-Político e da Sócio-Economia do 

ZEE. Juntos, os capítulos aqui apresentados, esses dois textos de recomendações e os mapas correspondentes, 

estes em processo final de elaboração pela Gerência de Geoprocessamento, constituirão a versão última do 

Caderno Temático "Povos e Terras Indígenas do Estado do Acre, que a SEMA prometeu publicar como um 

dos produtos da segunda fase do Programa Estadual do ZEE. 

.r-. Rio de Janeiro/Rio Branco 

Agosto de 2005 
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r. II- Regularização de Terras Indígenas no Estado do Acre 

r 
r 

Em final do século XIX, na região de florestas que hoje constitui o Estado do Acre, os primeiros 
encontros dos diferentes povos indígenas com caucheiros peruanos e exploradores de seringais, vindos do 
Nordeste, foram marcados pelas "correrias", expedições armadas que resultaram em massacres, a introdução 
de doenças, o acirramento induzido de antigos conflitos intertribais, ocupação dos territórios tradicionais dos 
povos indígenas, a dispersão das remanescentes pelas cabeceiras dos rios Juruá, Purus e Acre e a instalação da 
empresa seringalista nessa vasta região 1• 

r: 

Durante as primeiras sete décadas do século XX, não ocorreu qualquer atuação sistemática dos 
governos federal, estadual e municipais direcionada aos povos indígenas no Território e depois no Estado do 
Acre. No Vale do Juruá, por exemplo, duas iniciativas do governo federal não tiveram desdobramentos 
duradouros. Em 1904, o primeiro prefeito do Departamento do Alto Juruá, Marechal Thaumaturgo de 
Azevedo, delineou um conjunto de propostas para a "catequese" e "civilização" dos indígenas, parte de um 
plano mais amplo para tentar pôr fim às "correrias", normatizar as relações de trabalho nos seringais, fomentar 
práticas agrícolas e consolidar a presença do poder público nessa região, propostas essas que nenhuma 
continuidade tiveram após seu pedido de exoneração em 1905 (lglesias, 2004a). A presença do Serviço de 
Proteção aos Índios (SPI), limitou-se a raras viagens de funcionários da I Inspetoria Regional de Manaus por 
certos afluentes dos vales do Alto Juruá e Alto Purus, em começo dos anos 1910, ocasiões em que 
proprietários, patrões seringalistas e políticos locais foram legitimados como representantes do órgão federal 
enquanto "inspetores de índios''2• 

Foi a partir dessa década de 1910, com a instalação de profunda crise na economia da borracha e a 
diversificação produtiva ocorrida nos seringais', que os povos indígenas foram gradualmente incorporados à 
empresa seringalista. Atrelados a redes de aviamento engendradas pelos patrões nos barracões, as famílias 
indígenas continuaram suas atividades de subsistência e passaram a produzir borracha, pagar renda das 
estradas de seringa. Também na base do sistema de "diária", passaram a desempenhar uma ampla gama de 
atividades fundamentais ao funcionamento dos seringais: abrir e bater campos, cultivar e limpar roçados do 
patrão, fazer farinhadas, movimentar engenhos de cana e produzir rapadura, "gramixó", melado e aguardente, 
construir casas, currais e cercas, reabrir colocações e "estradas de seringa" desativadas, "roçar", "empausar" e 
"pontear" "estradas de seringa", acompanhar comboios de boi até as "colocações de centro", tirar borracha do 
centro nas costas, varejar balsas de borracha até as cidades, extrair e transportar madeiras de lei e, ainda, caçar 
e pescar para o abastecimento do barracão. Esta inserção nos seringais, marcada por dívidas impagáveis, 
roubo nos preços e no peso da borracha e das mercadorias, constantes ameaças de expulsão das colocações e 
pesado preconceito associado à categoria genérica de "caboclo", perdurou até fins da década de 1970, 
configurando uma situação histórica hoje categorizada pelos índios acreanos como "o tempo do cativeiro"4• 

Esta situação de omissão da parte do governo federal e de sujeição das famílias indígenas na empresa 
seringalista começou a se modificar a partir de meados dos anos 1970, quando o órgão indigenista oficial 
promoveu os primeiros levantamentos na região e instalou uma Ajudância na cidade de Rio Branco. Hoje, três 
décadas depois, 34 terras indígenas estão reconhecidas pelo governo federal no Acre, com área total estimada 
em 2.659.068 hectares. Esse conjunto de terras corresponde a 16,1 % da extensão atual do estado (16.519.263 
hectares). Distribuídas em metade dos 22 municípios acreanos, essas 34 terras estão destinadas a 14 povos 
indígenas, falantes de línguas Pano, Aruak e Arawá. Com uma população estimada em 12.576 índios, 
representam 1,99% da população atual do estado (630.328 habitantes), calculada pelo IBGE para 2004. 

r- 

r: 

1 Sobre as "correrias" ocorridas nesse período, consultar Cunha, 1976; Sombra, 1913; Tastevin, 1920, 1925, 1926, 1928; 
Silva, l 929; Castello Branco, l 950; Aquino, 1977; Cabral, 1984, Aquino & Tenê Kaxinawá, l 988; Iglesias & Aquino, 
1994, 1996; Pereira Neto, 1999; Wolff, 2001; Franco, 2004; lglesias, 2004a. Para uma análise, com pretensões teóricas, 
ver Piccoli, 1993. 
2 Para uma análise das políticas de "catequese e civilização" da gestão Thaumaturgo de Azevedo, ver lglesias, 2004a. 
Relatórios que resultaram de viagens dos funcionários do SPI à região Juruá nesse período estão em Silva, 1912 e 
Linhares, 1913. 
3 Ver Tastevin, 1920, 1925, 1926; Castello Branco, 1922; Almeida, 1993; lglesias & Aquino, 1994; lglesias, 1995; 1998; 
Wolff, 2001; Almeida & Cunha, 2002; Franco, 2004. 
4 Ver Aquino, 1976, 1977, 1977a; lglesias & Aquino, 1994. Sobre os vários "tempos" da história indígena no Acre, ver 
CPI-Acre, 1996; 2002. Para uma apropriação recente dessa periodização, ver Neves, 2002. 

r: 
r: 
r: 
r- 
r: 
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Este capítulo pretende construir uma análise dos processos de reconhecimento de terras indígenas no 
Estado do Acre nos últimos trinta anos, procurando mostrar como esses processos estiveram condicionados 
por sucessivas mudanças nas sistemáticas legais de regularização administrativa, pelas mudanças na 
estratégias geopolíticas oficiais de ocupação e de desenvolvimento da região amazônica, por programas do 
governo federal, implementados com recursos próprios, de bancos multilaterais e da cooperação internacional, 
bem como pelas mobilizações dos povos e organizações indígenas. Tem por objetivo, ainda, apresentar um 
retrato da atual situação jurídica das terras indígenas no estado e das terras cujo processo de regularização 
ainda se encontra em curso. 

A chegada da FUNAI no Acre 

A FUNAI estruturou-se no Acre em meados da década de 1970, numa conjuntura marcada pela 
compra dos seringais por grupos econômicos do sul do país, os chamados "paulistas", e pelo surgimento de 
graves conflitos pela posse da terra. 

Com base nas políticas desenvolvimentista e geopolítica privilegiadas pelo governo militar a partir 
de final da década de 60, agências federais, especialmente as da Superintendência da Amazônia (SUDAM), 
da Superintendência da Borracha (SUDHEVEA), do Banco da Amazônia (BASA) e do Banco do Brasil, 
ofereceram recursos e facilidades creditícias para que esses grupos econômicos tanto comprassem grandes 
quantidades de seringais nativos para a implantação de fazendas, como implantassem seringais de cultivo, 
reabrissem seringais nativos e custeassem as safras de borracha. 

A quase totalidade dessas compras de terra almejou a imobilização de grandes extensões de florestas 
e seringais, esperando sua futura valorização num mercado de terras em transformação. Dentre os principais 
grupos "paulistas" que compraram seringais ocupados por populações indígenas estiveram a Paranacre, 
Atalla-Copersucar, Atlântica Boavista, Café Cacique, Bradesco, Viação Aérea Cruzeiro do Sul, Santana 
Empreendimentos Agropastoris e Viação Garcia de Londrina. 

Para justificar o recebimento de recursos federais, os "paulistas" procederam, por um lado, com a 
derrubada da floresta para a abertura de campos, pastagens, currais e sedes de suas fazendas e, por outro, 
reativaram o aviamento e a produção de borracha em seus seringais. Em vários rios acreanos, esse processo 
resultou no alastramento de graves conflitos pela posse da terra, confrontando os "novos proprietários do 
Acre", que atuavam através de gatos, jagunços, capatazes, capangas, administradores e gerentes locais, contra 
seringueiros, barranqueiros e índios que tradicionalmente habitavam e trabalhavam nos antigos seringais. 

Muitas famílias de seringueiros e indígenas foram expulsas de suas colocações e obrigadas a se 
mudar para Rio Branco ou outros centros urbanos regionais. Muitos índios e seringueiros passaram a trabalhar 
como "diaristas e peões" nas fazendas e nos desmatamentos. Aqueles que permaneceram nos seringais, 
continuaram atrelados ao cativeiro do barracão de seus antigos e novos patrões. 

A atuação do órgão indigenista oficial teve inicio em 1975, quando a Divisão de Estudos e Pesquisas 
realizou os primeiros levantamentos demográficos e socioeconômicos das populações indígenas acreanas, 
dentre elas, a dos Manchineri e Jaminawa nas cabeceiras do rio Iaco, Kulina e Kaxinawá no alto rio Puros, 
Kaxinawá nos rios Envira, Tarauacá e Jordão, Yawanawá e Katukina no rio Gregório, Poyanawa e Nukini no 
rio Moa, Katukina no rio Campinas e ainda Shanenawa, na época também identificada como Katukina, 
Kulina e Kampa no alto rio Envira. 

Em 1976, ocorreu a instalação na cidade de Rio Branco da Ajudância da FUNAI no Acre 
(AJACRE), subordinada à 8ª Delegacia Regional de Porto Velho/RO, e a implantação de dois postos 
indígenas (Pls) no município de Sena Madureira/AC, o PI Mamoadate, no alto rio Iaco, e o PI Alto Puros. 
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As primeiras identificações de áreas indígenas 

No período 1976-1979, a FUNAI constituiu sete grupos técnicos (GTs) para realizar a identificação 
de 18 áreas indígenas no estado, quatro no Alto Purus e 14 no Alto Juruá, que somaram uma extensão total de 
988.925 hectares. 

Identificação de áreas indígenas (1976 - 1979) 

r> 

Nº Área Indígena Município Rio GT/PPNº Extensão Perímetro 
(ha) (km) 

1- Vale do Alto Puros e Acre 
01 Mamoadate Sena Madureira laco 140/P de 17.03.77 326.000 281 
02 Kulina da Aldeia Santo Amaro Sena Madureira Purus 144/P, de 17.03.77 53.800 170 
03 Kulina da Aldeia Maronáua Sena Madureira Purus 144/P de 17.o3.77 39.200 146 
04 Kaxinawá da Aldeia Fronteira Sena Madureira Purus 144/Pde 17.03.77 12.500 60 
Subtotal 431.500 

II - Vale do Alto Juruá 
05 Camoinas/Katukina Cruzeiro do Sul Campinas 158/P de 23.o3.77 11.300 50 
06 Rio Gregório Tarauacá Gregório 158/P de 23.03. 77 50.500 110 
07 Kaxinawá do Rio Humaitá Tarauacá Humaitá 159/P de 23.03.77 125.000 190 
08 Kaxinawá do Rio Jordão Tarauacá Jordão 159/P de 23.03. 77 92.000 170 
09 Nukini Cruzeiro do Sul Moa 160/P de 23.03. 77 23.000 - 
10 Povanawa Cruzeiro do Sul Moa 160/P de23.03.77 15.200 55 
11 Jaminawa do Igarapé Preto Cruzeiro do Sul Ig. Preto 160/P de 23.03.77 23.700 68 
12 Kampa do Rio Envira Feijó Envira 799/P de 26.08. 76 52.950 164 
13 Katukina de Morada Nova Feijó Envira 799/P de 26.08. 76 3.840 38 
14 Kaxinawá do Igarapé Paroá Feijó Envira 799/P de 26.08. 76 8.765 40 
15 Kaxinawá do Seringai Nova Feijó Envira 799/P de 26.08.76 37.150 87,5 

Olinda 
16 Kulina do Rio Envira Feijó Envira 799/P de 26.08.76 43.750 140 
17 Kulina do Igarapé do Pau Feiió Envira 799/P de 26.08.76 10.270 50 
18 Jaminawa/ Arara do Rio Bagé Cruzeiro do Sul Bagé 1978-79 60.000 150 
Subtotal 557.425 
TOTAL 988.925 

Reidentificações e reconhecimento de novas áreas 

Apesar do reconhecimento oficial dessas 18 áreas indígenas no estado, o órgão indigenista federal 
não deu prosseguimento aos respectivos processos de regularização, deixando de promulgar suas portarias de 
delimitação, realizar suas demarcações físicas e indenizar os ocupantes não-índios. Face a essa lentidão, as 
áreas indígenas continuaram ocupadas por representantes e administradores dos grupos "paulistas", antigos 
proprietários e arrendatários de seringais, seus gerentes-aviados e seringueiros, contribuindo assim para o 
acirramento de conflitos fundiários e recorrentes ameaças de expulsão das populações indígenas (Aquino, 
1983; 1984i ' 

No início dos anos 1980, lideranças indígenas passaram a vir a Rio Branco para solicitar aos 
representantes da Ajudãncia da FUNAI a demarcação de suas terras e a retirada dos ocupantes não-índios e 
pretensos proprietários de seringais incidentes nas áreas indígenas já reconhecidas. Para divulgar suas 
reivindicações, contaram com o apoio de entidades indigenistas não-governamentais recém criadas na capital 
do estado, o Conselho Indigenista Missionário-Amazônia Ocidental (CIMI) e a Comissão Pró-Índio do Acre 
(CPI-Acre). Com recursos canalizados de agências humanitárias internacionais, aquelas entidades apoiaram a 
organização dos primeiros encontros de lideranças indígenas em Rio Branco e a realização das primeiras 
assembléias Kulina nas aldeias do alto rio Puros. 

A partir de 1980, a CPI-Acre intermediou e repassou recursos canalizados de órgãos governamentais 
(FUNAI, Sudhevea e Ministério da Justiça), embaixadas e agências humanitárias, especialmente a OXFAM/ 
Inglaterra, para a implantação e o financiamento de "cooperativas indígenas" no Acre e no sul do Amazonas. 
Essas cooperativas passaram a ser administradas pelas lideranças com maior ascendência política local, 
muitas das quais viriam posteriormente a participar de maneira ativa no movimento indígena emergente. Por 
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meio das cooperativas, os povos indígenas se mobilizaram para efetivamente conquistar e garantir as áreas já 
identificadas, e desarticularam o secular controle que os patrões exerciam sobre os seringais estabelecidos 
nessas áreas, suas riquezas naturais, a mão-de-obra das famílias indígenas, assim como sobre os canais de 
comercialização junto a comerciantes citadinos. 

Passados vários anos do não prosseguimento dos processos de regularização das 18 áreas indígenas 
identificadas, o acirramento dos conflitos fundiários, as intensas pressões feitas por "patrões" e políticos 
locais, as constantes reivindicações das lideranças pela demarcação e retirada dos ocupantes brancos e o início 
das mobilizações possibilitadas pelas cooperativas obrigaram a FUNAI a constituir novos grupos técnicos 
para reestudar as identificações e delimitações feitas previamente. Também como decorrência das 
reivindicações e mobilizações das lideranças, a Ajudância do Acre foi transformada, em 1984, na 14ª 
Delegacia Regional da Fl.JNAI de Rio Branco. Neste mesmo ano ocorreu na capital do estado, a I Assembléia 
Indígena do Acre e sul do Amazonas. 

Até 1984, grupos técnicos constituídos por antropólogos do órgão indigenista oficial, juntamente 
com engenheiros agrônomos e agrimensores do INCRA, procederam com a reidentificação de 14 áreas 
indígenas no estado. Em 1982, fora identificada uma nova área, a do Igarapé do Caucho (Kaxinawá), que dois 
anos depois seria novamente reestudada. 

Áreas indígenas reidentificadas (1982 - 1984) 

Nº Área Indígena Município Rio GT/PP Nº Extensão Perímetro 
{ha) {km} 

OI Alto Rio Purus Manoel Urbano Puros ITE nº 031 de 265.000 350 
14.09.82 

02 Igarapé do Caucho Tarauacá Murú 1310/E de 13.07.82 4.500 30 
03 Campinas/Katukina Tarauacá e Campinas 1619/E de 30.01.84 28.862 85 

Ipixuna/Am 
04 Jaminawa do Iz, Preto Cruzeiro do Sul Izarané Preto 1619/E de 30.06.84 23.700 68 
05 Kamoa do Rio Envira Feiió Envira 1573/E de 20. 10.83 238.440 280 
06 Katukina/Kaxinawá Feijó Envira 1982 17.750 50 

07 Kaxinawá do Rio Hurnaitá Feijó Humaitá 2281P de 04.05.82 125.000 190 
08 Kaxinawá do Rio Jordão Tarauacá Jordão 2281P de 04.05.82 92.000 170 

09 Kaxinawá do Nova Olinda Feijó Envira 1573/E de 20. I 0.83 32.150 80 
10 Kulina do Rio Envira Feiió Envira 1573/E de 20.10.83 48.400 ? 
li Kulina do Igarapé do Pau Feiió Envira ? 1983 44.050 135 
12 Mamoadate S. Madureira e Iaco 1980 328.160 299,7 

Assis Brasil 
13 Nukini MâncioLima Moa 1619/E de 30.01.84 30.900 ? 
14 Povanawa MâncioLima Moa 1619/E de 30.01.84 19.987 62,5 
15 Rio Gregório Tarauacá Gregório 228/P de 04.05.82 92.000 150 
Total 1.390.899 

Como resultado dessas reidentificações, houve um aumento da ordem de 40,6% na extensão total das 
áreas indígenas reconhecidas no estado em fins dos anos 1970. Oito áreas tiveram suas extensões aumentadas, 
uma foi diminuída e outras duas, Alto Rio Puros e Katukina/Kaxinawá, foram criadas a partir de junção de 
propostas antes formuladas por GTs da FUNAI/INCRA. 

O Grupo de Trabalho Interministerial (Decreto 88.118/83) 

Nas últimas duas décadas, o processo de reconhecimento de terras para as populações indígenas 
acreanas esteve condicionado por seguidas mudanças nas sistemáticas legais de regularização administrativa e 
nas estratégias geopolíticas oficiais de ocupação, desenvolvimento e segurança nacional no sudoeste 
amazônico, pelas mobilizações das lideranças indígenas, apoiadas por organizações não-governamentais e 
pelo próprio movimento indígena, bem como por arranjos institucionais que ganharam forma em programas 
do governo federal, financiados por bancos multilaterais e pela cooperação internacional. 
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Após as primeiras identificações de áreas indígenas no Acre, uma mudança substancial no 
procedimento de regularização de áreas indígenas ocorreu em fevereiro de 1983, quando o então presidente da 
República, João Figueiredo, promulgou o Decreto nº 88.118. Este estabelecia a obrigatoriedade das propostas 
de definição de áreas apresentadas pela FUNAI serem examinadas por um Grupo de Trabalho Interministerial 
(GTI), composto por representantes do Ministério do Interior (MINTER), do Ministério Extraordinário para 
Assuntos Fundiários (MEAF), FUNAI e de órgãos estaduais julgados convenientes. Ao grupo interministerial, 
que passou a ser conhecido como "Grupão", cabia a emissão de parecer conclusivo e seu encaminhamento 
para análise e aprovação dos Ministros do MINTER e MEAF e representantes do Conselho de Segurança 
Nacional (CSN). Caso o parecer fosse aprovado, uma Exposição ·de Motivos Conjunta MINTER/MEAF e 
uma proposta de decreto eram encaminhadas à apreciação final do Presidente da República, a quem cabia a 
assinatura de decreto declarando a terra de uso permanente da população indígena em questão. 

A constituição, dessa instância afuniladora de decisão resultou no esvaziamento do poder que a 
FUNAI tinha até então, de promulgar portarias de delimitação de áreas indígenas, atribuição que passou a ser 
de ministros que pautavam suas decisões por orientações oriundas do CSN, a respeito da implementação de 
diretrizes geopolíticas p,ara as questões fundiária e indígena do país". 

Tramitação de áreas indígenas no "Orupão" (1984 - 1986) 

Até 1986, 13 áreas indígenas reconhecidas no estado tramitaram pelo "Grupão", recebendo pareceres 
favoráveis à promulgação de suas respectivas portarias declaratórias. 

Area Indízena Parecer 
JK.atukina/Kaxinawá 001/84 
Rio Gregório 003/84 
JK.axinawá do Rio Jordão 030/84 
Kaxinawá do Rio Hurnaitá 031/84 
Nukini 047/85 
Camninas/Katukina 048/85 
JK..axinawá Igarapé do Caucho 056/85 
JPovanawa 045/86 
Kulina do Rio Envira I 16/86 
JK..axinawá Nova Olinda 118/86 
Jaminawa do Igarapé Preto 120/86 
Alto Rio Purus 124/86 
Mamoadate 126/86 

Áreas indígenas declaradas (1983 -1984) 

No biênio 19B3-1984, apenas quatro desse conjunto de 13 áreas indígenas foram efetivamente 
declaradas por decretos presidenciais, com extensão agregada de 332.474 hectares. 

N" Area lndí2ena Município Decreto Data Extensão (ha) 
OI Rio Gregório Tarauacá 89.257 28/12/83 92.000 
02 Katukina/Kaxinawá Feiió/Envira 89.488 29/03/84 23.474 
03 Kaxinawá do Rio Humaitá Feiió 90.644 10/12/84 125.000 
04 Kaxinawá do Rio Jordão Jordão 90.645 10/12/84 92.000 
Total 332.474 

Áreas indígenas demarcadas (1982 -1984) 

Em 1984, oito anos após o início do processo de reconhecimento de áreas indígenas no estado, a 
FUNAI demarcou a primeira delas, a do Rio Gregório, destinada aos Yawanawá e Katukina. Até então, 

5 A respeito dessa sistemática e de seus desdobramentos para os processos de regularização de terras no Brasil, consultar 
Oliveira, 1998; Oliveira & Almeida, 1998; e lglesias & Oliveira, 2003. 
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apenas a área indígena Kaxinawá da Colônia Vinte e Sete, originalmente um lote do INCRA, com extensão de 
105 hectares, estava demarcada, como fruto da ação do órgão fundiário federal e da Prefeitura Municipal de 
Tarauacá, no início da década de 1980. 

Nº Área Indígena Município Rio Ano Extensão Perímetro 
(ba) (km) 

01 Kaxinawá da Colônia 27 Tarauacá Tarauacá 1982 105 4,6 
02 Rio Gregório Tarauacá Gregório 1984 92.859 175 

Total 92.964 

Face à lentidão no avanço dos processos de regularização, nas primeiras assembléias indígenas em 
Rio Branco, as lideranças passaram a discutir possíveis estratégias para autodemarcar suas terras. Em 1984, os 
Kaxinawá e Kulina do Alto Rio Purus, apoiados por representantes do CIMI, Operação Anchieta (OP AN) e 
Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil (IECLB), autodemarcaram os limites de sua área. Após 
participar da assembléia indígena de 1985, os Kaxinawá do rio Jordão, cujas lideranças haviam previamente 
comunicado sua decisão ao ministro da Reforma Agrária e ao presidente da FUNAI, também autodemarcaram 
os limites de sua área, que seria oficialmente demarcada no ano seguinte, com recursos oriundos do Plano 
Provisório do PMACI. 

Projeto de Proteção ao Meio Ambiente e às Comunidades Indígenas (PMACI) 

A partir de 1985, a elaboração e execução do PMACI polarizaram a interação entre a FUNAI, 
lideranças indígenas, a recém criada União das Nações Indígenas do Acre e Sul do Amazonas (UNI), as 
entidades indigenistas e a Coordenadoria de Indigenismo da Fundação Cultural do estado. Acordo firmado 
entre o governo brasileiro e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o PMACI visava a 
implementação, por várias instituições federais (IPEA, INCRA, SEMA, EMBRAPA, IBDF, FUNAI, IBGE e 
SEPLAN), de programas e ações visando minorar impactos ecológicos, fundiários e sociais decorrentes da 
pavimentação da rodovia Br-364, no trecho Porto Velho/Rio Branco. O Projeto tinha como principais 
objetivos evitar desmatamentos desenfreados, extração ilegal de madeira, garimpagem, mineração, invasões 
de terras indígenas, surtos epidêmicos e conflitos sociais gerados pela posse da terra, que tinham marcado, 
desde início dos anos 70, a pavimentação dessa mesma rodovia, no trecho Cuiabá/Porto Velho. 

-· 

- 
Áreas indígenas demarcadas no âmbito do PMACI (1985 - 1987) 

Das atribuições da FUNAI no PMACI constava a agilização do processo de demarcação das áreas 
indígenas situadas na área de influência direta e indireta da Br-364. No Plano de Ação Provisório do PMACI 
(versão setembro/85), o órgão indigenista oficial estabeleceu cronograma para demarcar oito terras no Acre 
até 1988. Na vigência desse Plano, empresas de topografia contratadas pela FUNAI demarcaram nove áreas 
indígenas no estado, com extensão total de 735.899 hectares. 

Nº Área Indígena Município Rio Ano Area Perímetro 
íba) (km) 

OI Campinas/Katukina Tarauacá/Ipixuna Campinas 1985 32.624 102 
02 Nukini Mâncio Lima Moa 1985 27.264 125 
03 Kaxinawá do Rio Humaitá Feijó Humaitá/Murú 1986 127.383 246 
04 Kaxinawá do Rio Jordão Tarauacá Jordão 1986 87.293 216 
05 Mamoadate S. Madureira/A. Brasil laco 1986 313.647 336 
06 Katukina/Kaxinawá Feiió/Envira Envira 1987 23.474 76 
07 Kaxinawá Nova Olinda Feijó Envira 1987 27.533 99 
08 Kulina do Rio Envira Feijó Envira 1987 84.364 233 
09 Igarapé do Caucho Tarauacá Muní 1987 12.317 50 

Total 735.899 

Identificação de novas áreas indígenas (1985 -1987) 

Na fase inicial de implementação do PMACI, grupos técnicos constituídos pela FUNAI deram início 
ao processo de reconhecimento de quatro novas áreas indígenas. Foram também indenizadas as benfeitorias 
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de boa-fé implantadas por seringueiros e "barranqueiros", que ocupavam os seringais incidentes em quatro 
áreas já reconhecidas, embora ainda não demarcadas. 

Nº Terras Indígenas Município Rio GT/PPNº Area Perímetro 
(ha) (km) 

OI Kamna do Rio Amônea Cruzeiro do Sul Amônia 1815/E de 08.01 .85 91.200 160 
02 Arara do Izarané Humaitá Cruzeiro do Sul Iz. Humaitá 1829/E de 04.02.85 27.700 110 
03 Cabeceira do Rio Acre Assis Brasil Acre 2055/E de 20.06.86 18.870 63 
04 Kaxinawá do Rio Breu Cruzeiro do Sul Breu 218 de 10.02.87 23.840 130 
Total 161.610 

Áreas Indígenas reidentificadas (1985 - 1987) 

Nesse mesmo período, novos grupos técnicos constituídos pela FUNAJ reestudaram os limites de 
três áreas indígenas anteriormente identificadas. 

Nº Terra Indígena Município Rio GT/PPNº Area (ha) Perímetro 
(km) 

01 Jaminawa/ Arara do Rio Bazé Cruzeiro do Sul Ba11:é 1987 28.650 85 
02 Jaminawa do Izarané Preto Cruzeiro do Sul Ig, Preto 218 de 10.02.87 26.000 100 
03 Karnoa do Rio Envira Feijó Envira 217 de 09.02.87 247.200 350 
Total 301.850 

Plano Definitivo do PMACI 

A partir de 1987, o CSN passou a centralizar o planejamento das ações previstas no PMACI. Os 
estratos militares, responsáveis pela geopolítica da soberania nacional, definiram um conjunto de ações de 
reordenamento territorial na faixa de fronteira e de reorientação das diretrizes de ocupação e desenvolvimento 
na região amazônica. No biênio anterior, arranjo institucional articulado, pelo CSN, havia resultado na 
implantação inicial do Projeto Calha Norte na fronteira setentrional do país". 

Em 23 de setembro de 1987, o presidente da República, José Sarney, assinou os decretos 94.945 e 
94.946. Pelo primeiro, o CSN passou a integrar em caráter permanente o "Grupão". Pelo segundo, foi criada 
uma nova figura jurídica, a "colônia indígena", e foram estabelecidas duas categorias de índios: os 
"aculturados" e os "não-aculturados". Estes últimos teriam suas terras demarcadas como "áreas indígenas", 
enquanto que os primeiros teriam suas áreas reconhecidas como "colônias indígenas". 

A crescente influência do CSN na política indigenista ficou patente no Acre no atrelamento das ações 
da FUNAI local a instâncias superiores do órgão em Manaus e Brasília; na paralisação dos processos de 
regularização na faixa de fronteira, resultando na interdição de 11 áreas indígenas; na tentativa de impor a 
demarcação e redução destas terras a partir do conceituação de "colônias indígenas"; na exclusão de todas as 
20 áreas indígenas do vale do Alto Juruá dos programas de demarcação e de assistência previstos no Plano de 
Ação Definitivo do PMACI (1988); no favorecimento pelo órgão indigenista de empreendimentos baseados 
na pecuária e na extração de madeira; e, ainda, no fechamento dos espaços de participação para o movimento 
indígena e entidades indigenistas nas decisões a respeito desse novo Plano 7. 

Áreas indígenas interditadas (1987) 

O conjunto de 11 terras interditadas, em 1987, representava 47,8% das áreas indígenas então 
reconhecidas no estado, abrangendo uma extensão agregada de 979.787 hectares, ou 54% da extensão de 
todas as áreas identificadas. As portarias pelas quais essas áreas foram inicialmente interditadas explicitavam 
este ato para "fins de estudo e definição". No mês seguinte, novas portarias retificaram que a interdição se 
justificava para "segurança, garantia de vida e bem estar dos índios". 

6 A respeito das linhagens do PCN e alguns de seus desdobramentos, ver, por exemplo, Oliveira, 1990; e CEDI, 1991: 93- 
95; 101-128; 166-169. 
7 Ver, Aquino, 1987; 1991; e lglesias & Aquino, 1994. 
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Nº Área Indíaena Municíoio Extensão Port. nº Data Port. Data 
1 Alto Tarauacá Tarauacá 52.000 3.764 13/11/87 4.112 30/12/87 
2 Alto Rio Puros M. Urbano 265.000 2.748 31/07/87 3.754 13/11/87 
3 Arara do Igarapé Humaitá Cruzeiro do Sul 27.700 2.747 31/07/87 3.754 13/11/87 
4 Cabeceira do Rio Acre Assis Brasil 18.870 1.173 15/09/88 
5 Jaminawa do Izaraoé Preto Cruzeiro do Sul 23.700 2.754 31/07/87 3.754 13/11/87 
6 Kamoa do Rio Amônia Cruzeiro do Sul 91.200 2.749 31/07/87 3.754 13/ll/87 
7 Kampa do Rio Envira Feiió 238.440 2.753 31/07/87 3.754 13/11/87 
8 Kaxinawá do Rio Breu Cruzeiro do Sul 23.840 31/07/87 3.539 19/10/87 
9 Kulina do Igarapé do Pau Feiió 44.050 4.107 30/12/87 
10 Povanawa Mâncio Lima 19.987 2.752 31/07/87 3.754 13/11/87 
li Xinane Feiíó 175.000 3.765 13/11/87 

Total 979.787 

Áreas indígenas interditadas para índios "isolados" (1987) -· 
Dentre esse conjunto de 11 áreas indígenas, duas continuaram interditadas para efeito de "estudo e 

definição". Destinadas aos "índios isolados", tiveram suas extensões explicitadas pela primeira vez, como 
fruto do início dos trabalhos da Frente de Atração Rio Jordão (F ARJ), criada em 1987 e transformada, no ano 
seguinte, na Frente de Contato Rio Envira (FCE) e, em 2000, na Frente de Proteção Etnoambiental do Rio 
Envira (FPERE)8. 

Area Indíaena Município Rio Portaria Extensão (ha) Perímetro (km) 
Xinane Feiió Envira 3765 de 13.11.87 175.000 270 
Alto Tarauacá Tarauacá Tarauacá 3764 de 13.11.87 52.000 150 

Apesar da conjuntura adversa delineada pelo Plano Definitivo do PMACI, no Acre, os povos 
indígenas continuaram suas mobilizações e lograram garantir o controle local sobre as terras já reconhecidas 
pelaFUNAI. 

No período 1986/88, recursos provenientes de convênio assinado entre a FUNAI, Sudhevea e CPI 
Acre permitiram a constituição de um fundo rotativo para financiar as cooperativas indígenas e estruturar 
sistemas de transporte nas aldeias, com a compra de barcos e motores. Em 1986-87, diversos grupos indígenas 
do Acre, Sul do Amazonas e Rondônia foram financiados com recursos deste fundo. Em 1988, numa segunda 
fase desse mesmo convênio, continuaram recebendo novos recursos. 

A partir de 1988, a UNI e as entidades indigenistas não-governamentais se posicionaram contrárias 
aos programas estabelecidos no Plano Definitivo do PMACI. Em diferentes fóruns políticos, nos anos de 
1988-89, a UNI assumiu posições conjuntas com o Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), reivindicando 
que o governo federal procedesse com a regularização de áreas indígenas e reservas extrativistas e efetivasse 
políticas públicas que gFalltissem a permanência e a melhoria da qualidade de vida das populações da 
floresta. Lideranças dos seringueiros e do movimento indígena, atuando pela primeira vez em conjunto, 
também tentaram influenciar os rumos da política oficial para a borracha, incentivar a realização de pesquisas 
adequadas às necessidades dos povos da floresta, assim como angariar apoio para os programas de 
cooperativismo, educação e saúde, que vinham desenvolvendo em parcerias com entidades da sociedade civil. 

Organizados pelo CNS, desde 1985, os representantes dos seringueiros e pequenos agricultores 
florestais, já filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de seus respectivos municípios, lutavam pela 
criação e implantação de reservas extrativistas na Amazônia, defendendo-as como modelo que permitiria 
conciliar a preservação ambiental com o aproveitamento sustentado dos recursos naturais de áreas de 
seringais nativos, secularmente ocupadas por populações engajadas no extrativismo9. 

·._J 

8 A esse respeito, consultar o capítulo lll. 
9 Ver, Alegretti, 1994; Almeida, 1989; 1993, 2004. 
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Em 1987, a categoria de Projeto de Assentamento Extrativista (PAE) já havia sido incorporada ao 
Programa Nacional de Reforma Agrária, graças a destacada atuação de Chico Mendes e de seus companheiros 
do CNS. Em anos anteriores, negociações conjuntas entre o INCRA e o CNS procuraram adequar o processo 
de regularização fimdiária, até então vigente, às reivindicações dos seringueiros, para que fosse respeitada a 
especificidade das formas de apropriação territorial necessárias à combinação das atividades extrativistas com 
a preservação ambiental. 

Em face de grande evidência nacional e internacional alcançada pelo movimento dos seringueiros, 
em decorrência do assassinato de Chico Mendes, em 1988, o Estado brasileiro viu-se obrigado a tomar 
medidas para a criação das primeiras áreas reservadas para as populações extrativistas. Entre 1987-89, o 
INCRA criou sete PAEs, com uma extensão total de 297 .966 hectares. 

Em 1990, ano em que o conceito de reserva extrativista foi regulamentado pelo Decreto 98.897, de 
30.01.90, e incorporado às "unidades de conservação" sob jurisdição do IBAMA, foram criadas duas delas no 
estado: Alto Juruá ( 506.186 hectares) e Chico Mendes (970.570 hectares). 

Assistência, saúde, educação e alternativas econômicas no vale do Acre e Purus (1990 - 1994) 

Também em 1990, a coordenação geral do PMACI passou do âmbito do IPEA, órgão ligado ao 
Ministério do Planejamento, para a Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República, criada nesse 
mesmo ano. 

Tendo em vista a nova sistemática de regularização de áreas indígenas, centrada no conceito de 
"colônias indígenas", e a exclusão de todas as áreas do Alto Juruá acreano, a UNI e as entidades indigenistas 
não-governamentais negociaram com a coordenação do PMACI a não continuidade da demarcação de áreas 
indígenas incidentes na área de abrangência da BR-364. Diferentemente, estabeleceram um consenso a 
respeito do redirecionamento dos recursos do Plano, visando apoiar os programas de educação e saúde que 
vinham sendo realizados por aquelas entidades indigenistas locais em anos anteriores. 

:'' 

No período de 1991-94, na região dos vales do Acre e Puros, recursos de diferentes programas do 
PMACI ("Comunidades Indígenas, Áreas de Proteção, Fiscalização Ambiental, Educação Ambiental e 
Extensão Florestal") foram primordialmente direcionados para práticas de assistência em educação e saúde, 
bem como para o apoio de entidades não-governamentais locais, que vinham prestando assessorias política e 
técnica aos movimentos dos índios e dos seringueiros, e também receberam recursos de órgãos dos governos 
federal e estadual. 

Nesse periodo, as ações executadas com recursos do PMACI contemplaram apenas três áreas 
indígenas do Acre. Estiveram majoritariamente direcionadas para 20 áreas do sudoeste amazonense, habitadas 
pelas populações Apurinã, Jamamadi, Paumari e Jarawara, e ainda para a área Kaxarari, no estado de 
Rondônia. 

Em 1991, a área indígena Mamoadate teve promulgado o seu decreto de homologação. Demarcada 
fisicamente em 1985, foi registrada nesse mesmo ano no Cartório de Registros de Imóveis (CRI) de Sena 
Madureira e cadastrada na Secretaria do Patrimônio da União (SPU). Duas outras áreas, a Cabeceira do Rio 
Acre e a Alto Rio Puros, tiveram publicadas suas portarias de delimitação em 1991 e 1992, respectivamente, 
após terem permanecido interditadas desde 1987 e com pareceres conclusivos, favoráveis, emitidos pelo 
Grupão no ano seguinte. A primeira teve sua extensão ampliada por outro GT, instituído pelo órgão 
indigenista oficial. 

r>. 

Ainda em 1991, foi realízada a demarcação dos novos limites da área Kaxarari. A partir de meados 
da década de 1980, a Mendes Júnior, empreiteira contratada para realizar parte do asfaltamento da BR-364, 
abriu ramais para a extração de madeiras de lei e, principalmente, de britas de pedras necessárias à obra, e 
explodiu com dinamite as áreas das pedreiras, causando afastamento da caça e grandes desmatamentos. 
Barragens, então construídas nas cabeceiras do rio Azul, resultaram no grande crescimento dos casos de 
malária falciperum e hepatite entre os Kaxarari, provocando elevado índice de óbitos de crianças e velhos de 
suas aldeias. 
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A partir de 1989, os Kaxarari ocuparam o acampamento da empreiteira Mendes Júnior, prenderam 
equipamentos, paralisaram a retirada de pedras e brita, expulsaram seus funcionários e incorporaram as áreas 
das pedreiras, propositadamente deixada de fora no traçado da demarcação anterior. Por conta dessa 
devastação ocorrida nessa terra, tramita na Justiça Federal, desde 1996, uma Ação Civil Pública impetrada 
pela Procuradoria da República no Estado do Acre, tendo a Mendes Júnior como ré (Aquino, 1996; Silva, 
2000). 

A criação administrativa e implantação do PI Kaxarari, em 1991, contribuíram para uma gradual 
concentração dessa população na área das pedreiras, local que proporcionou o alastramento de doenças e 
elevado número de mortes. A extração predatória de madeiras de lei no interior e nas adjacências dessa área 
indígena, realizada por madeireiros que abriram ramais na floresta, usando tratores, guinchos e caminhões, 
resultou no abandono das atividades agrícolas de subsistência, em profunda degradação dos recursos naturais 
e no acirramento de faccionalismo interno na população Kaxarari. No mês de outubro de 1993, funcionários 
da Polícia Federal, FUNAI e IBAMA realizaram operação na terra Kaxarari, visando flagrar madeireiros que 
exploravam mogno, cedro e cerejeira. Posteriormente, cerca de metade da população Kaxarari mudou-se para 
as cabeceiras do rio Marmelo, abandonando o local das pedreiras. 

No que diz respeito às diferenciadas formas de assistência e prestação de assessoria às populações 
indígenas, os recursos dos programas do PMACI serviram para apoiar iniciativas que vinham sendo realizadas 
pela FUNAI, a UNI e as entidades indigenistas. Dentre as ações da primeira destacaram-se a construção de 
sua sede e da Casa do Índio em Rio Branco, a compra de equipamentos, a reforma de postos indígenas e a 
instalação de um sistema de radiofonia ligando a Administração Regional de Rio Branco (ADR-RBR) a oito 
áreas indígenas, à Frente de Contato Rio Envira e aos postos indígenas situados nas sedes municipais. 

- - 
A partir de 1990, a UNI consolidou-se como canal privilegiado de representação política dos índios 

do Acre e sul do Amazonas, passando a executar uma série de ações no âmbito do PMACI e a canalizar 
recursos de igrejas luteranas alemãs e de agências financiadoras internacionais para desenvolver outros 
programas e atividades. Com recursos do PMACI, destacaram-se a veiculação de um programa semanal na 
Rádio Difusora Acreana, a construção de escolas e postos de saúde em áreas indígenas do sul do Amazonas, a 
implantação de açudes comunitários para a criação de peixes em três áreas indígenas (Apurinã do Km 45, 
Katukina/Kaxinawá e Kaxinawá da Colônia 27), a intermediação do "Projeto Integrado de Apoio ao Povo 
Kaxarari" e, ainda, de outros pequenos projetos de apoio às produções agrícola, extrativista e pecuária em 
diferentes comunidades Apurinã no sul do Amazonas. - 

Dentre as ações realizadas pela UNI, figuram o estabelecimento de convênio com a agência inglesa 
"Saúde Sem Limites" para implementação de programa e capacitação de agentes de saúde indígenas nas áreas 
dos rios Envira, Tarauacá e Juruá. Em 1993, essa entidade indígena assinou convênio com a FUNAI 
viabilizando, com recursos da agência humanitária alemã Pão Para o Mundo, o início do processo de 
demarcação da Área Indígena Kulina do Médio Juruá, situada nos municípios de Envira, Eirunepé e lpixuna, 
no sul do Amazonas, com extensão de 770.300 hectares, que se estenderia até o ano de 1998. Os recursos do 
PMACI, apesar de pequenos e destinados a projetos pontuais, possibilitaram o fohalecimento institucional da 
UNI e das entidades indigenistas locais, que deram prosseguimento aos trabalhos de assistência e de 
assessoria nas aldeias. 

-· 
- 

Os setores de Educação e Saúde da CPI-Acre realizaram cursos de capacitação de "professores 
bilíngües" e "agentes de saúde", responsáveis pela execução de diferentes atividades nas cinco áreas indígenas 
atendidas pela entidade nos vales dos rios Acre e Purus (Alto Puros, Mamoadate, Cabeceira do Rio Acre, 
Água Preta/Inari e Boca do Acre). Além de recursos do PMACI, estas ações foram apoiadas com fundos 
advindos de agências de cooperação, especialmente as norueguesas: NRF/Norwegian Rainforest Foundation e 
F AFO/Centro de Estudos Internacionais - Programa Norueguês para os Povos Indígenas. 

- 
- 

Além dos cursos de capacitação de professores, a equipe da CPI-Acre assessorou a elaboração e 
publicação de cartilhas e outros materiais didáticos utilizados nas 16 escolas ( 411 alunos) assessoradas 
naquelas cinco áreas indígenas. O setor de Saúde da CPI-Acre executou programas de vacinação e de 
saneamento, e implantou, em três dessas áreas indígenas, os primeiros viveiros e sistemas agroflorestais para 

]l 
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o adensamento de capoeiras e áreas degradadas com espécies frutíferas de valor nutricional e comercial. O 
CIMI, por sua vez, deu continuidade à capacitação de professores Kulina (Madijá) e, com suporte financeiro e 
técnico da IECLB, realizou esporádicas ações de imunização e assistência médica em diferentes povos 
indígenas do sul do Amazonas. 

Projeto do BNDES (1990 - 1993): reserva extrativista, associações e movimento indígena no Alto Juruá 

No vale do Alto Juruá, as especificidades da conjuntura que ganhou configuração ao longo dos anos 
de 1989-93 motivaram ações conjuntas entre lideranças indígenas e representantes da Regional Vale do Juruá 
do CNS. Neste período, conquistaram maior autonomía face às suas coordenações centrais sediadas na 
capital, passando a representar politicamente, através da "Aliança dos Povos da Floresta", as populações 
indígenas e de seringueiros/agricultores dessa região acreana. 

Lideranças indígenas e representantes de seringueiros, agricultores e barranqueiros se articularam 
para implementar o "Projeto de Implantação da Reserva Extrativista do Alto Juruá e Desenvolvimento 
Comunitário das Terras Indígenas Circunvizinhas", financiado de 1990 a 1993 pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)10• 

O Projeto do BNDES, assessorado pelo antropólogo Mauro Almeida da Unicamp e coordenado por 
Antonio Luiz Batista de Macedo, então representante da Regional Vale do Juruá do CNS em Cruzeiro do Sul, 
possibilitou que os seringueiros desarticulassem o secular padrão de dominação engendrado pelos patrões 
seringalistas. Neste processo, estruturou-se a Associação dos Seringueiros do Rio Tejo, transformada, em 
1990, na Associação dos Seringueiros e Agricultores da Reserva Extrativista do Alto Juruá (ASAREAJ). A 
partir de 1989, esta iniciativa serviu de exemplo para a fundação de associações de seringueiros e agricultores 
no Riozinho Cruzeiro do Vale, no Riozinho da Liberdade e no Projeto de Assentamento Dirigido Santa Luzia, 
que também foram beneficiadas com recursos desse projeto nos anos seguintes. 

Tendo como referência as experiências protagonizadas pelas populações indígenas nos anos 1980, as 
iniciativas articuladas pelo CNS no vale do Alto Juruá resultaram, a partir de 1988, na implantação de uma 
rede de cooperativas, na aboJição da cobrança da renda e na quebra do monopólio comercial exercido pelos 
patrões. Seringueiros e pequenos agricultores conquistaram maior autonomia na comercialização de suas 
produções extrativistas e agrícolas e adquiriram barcos e motores para o transporte fluvial. Com isso, 
passaram a deter um maior controle sobre a utilização dos recursos naturais existentes na Reserva Extrativista 
do Alto Juruá. Decidiram, ainda, dar início à formação de professores e agentes de saúde. 

O projeto do BNDES também beneficiou cooperativas de 15 áreas indígenas daquele vale, a saber: 
Kaxinawá do Rio Jordão, Kaxinawá/Ashaninka do Rio Breu, Jarninawa-Arara do Rio Bagé e Kampa do Rio 
Amônea, circunvizinhas a grande Reserva Extrativista do Alto Juruá, estendendo-se ainda às áreas Arara do 
Igarapé Humaitá, Campinas/Katukina, Jaminawa do Igarapé Preto, Nukini, Poyanawa, Kaxinawá do Rio 
Humaitá, Kaxinawá da Colônia 27, Kaxinawá da Praia do Carapanã, Kampa do Igarapé Primavera, Rio 
pregório e Kaxinawá do Igarapé do Caucho. 

Assim como os seringueiros do Alto Juruá, os povos indígenas financiaram suas safras extrativistas, 
agrícolas e artesanais, bem como instalaram ou reforçaram seus sistemas de transporte fluvial para 
comercializar suas produções e comprar as mercadorias, com maior autonomia, nos centros urbanos mais 
próximos. Dentre as populações indígenas beneficiadas, algumas estavam legalmente organizadas através de 
suas próprias entidades, dentre elas, a Associação dos Seringueiros Kaxinawá do Rio Jordão (ASKARJ), a 
Associação Agro-Extrativista Poyanawa do Barão e Ipiranga (AAPBI), a Associação Ashaninka do Rio 
Amônia (APIWfXA) e a Organização dos Agricultores Extrativistas Yawanawá do Rio Gregório 
(OAEYRG)11• 

Por intermédio dessas novas modalidades de representação política, esses povos indígenas passaram 
a negociar diretamente com órgãos governamentais, entidades não-governamentais, agências financiadoras, 

10 Sobre o Projeto do BNDES, ver Almeida, 1991, 1993, 1994, 1994a, 2004; Iglesias, 1993; Aquino & lglesias, 1994. 
11 A respeito da criação dessas primeiras organizações indígenas, consultar o capítulo VIII. 
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empresas e instituições de pesquisa aplicada, logrando dar continuidade à capacitação de recursos humanos 
locais e aos programas econômicos viabilizados pelas cooperativas. 

Em julho de 1991, na segunda Assembléia realizada na região, as lideranças decidiram pela criação 
do Movimento dos Povos Indígenas do Vale do Juruá (MPIVJ). Essa iniciativa permitiu sua participação em 
novos espaços de negociação política, numa conjuntura em que a exclusão dos programas do Plano de Ação 
Definitivo do PMACI de todas as áreas indígenas do Alto Juruá representara um aprofundamento da falta de 
representação dos interesses específicos dessas populações frente à UNI e às instituições internacionais e 
federais, envolvidas na elaboração e na consecução daquele Plano. Por outro lado, a criação dessa nova 
organização indígena regional veio reiterar a disposição mostrada pelas lideranças indígenas do vale do Alto 
Juruá de prosseguirem trabalhando em parceria com os representantes da Regional Vale do Juruá do CNS. O 
MPIVJ funcionou na cidade de Cruzeiro do Sul até meados de 1994. 

Regularização de terras na primeira metade da década de 1990 

No período 1987-1991, onze áreas indígenas no Vale do Juruá permaneceram interditadas, aquelas 
que não haviam sido demarcadas no Plano Provisório do PMACI. Em 4 de fevereiro de 1991, no governo 
Fernando Collor, a publicação do decreto nº 22 instaurou nova sistemática de regularização de áreas indígenas 
no país. Em março, a presidência da FUNAI promulgou a portaria nº 239/91, estabelecendo novas normas 
para os trabalhos de identificação e delimitação de áreas indígenas. Quase dois meses depois, publicou a 
portaria nº 398/91, instituindo a Comissão Especial de Análise (CEA), cuja principal atribuição era julgar o 
aproveitamento, para efeito de demarcação, dos trabalhos de identificação e delimitação de áreas antes 
realizados por grupos técnicos da FUNAI. Nessa nova conjuntura, para promulgação da portaria declaratória 
de uma área indígena pelo Ministro da Justiça, passaram a ser necessários um parecer e uma resolução da 
CEA, bem como um termo de anuência da respectiva comunidade e um despacho da presidência da FUNAI. 

Tramitação de áreas indígenas na Comissão Especial de Análise (1991-1994) 

No período de 1991 a 1994, 12 áreas indígenas no Acre tramitaram na CEA: as 11 anteriormente 
interditadas e a área Jaminawa/Arara do Rio Bagé, que, à época, ainda estava em processo de identificação e 
delimitação. 

Nº Terra Indígena Parecer Data Resolução Despacho do Data 
<DOUl daCEA Pres. FUNAI mom 

OI Alto Rio Purus 04/91 20/08/91 04/91 04/91 21/08/91 
(28/08/91) (28/08/91) 

02 Kampa do Rio Amônia 09/91 28/08/91 07/91 07/91 29/08/91 
(27/09/91) (29/08/91) (27/09/91) 

03 Kampa do Rio Envira 3/92 28/02/92 65/92 28/92 19/08/92 
(02/09/92) (02109/92) 

04 Jaminawa do Igarapé Preto 29/92 04/09/92 70/92 31/92 09/11/92 
(13/11/92) (13/11/92) 

05 Cabeceira do Rio Acre 006/CAD- 10/09/92 - 016/92 16/09/92 
DID/DAF/92 (18/09/92) (18/09/92) 

06 Alto Tarauacá 032/92 11/09/92 
07 Xinane 032/92 11/09/92 
08 Poyanawa 34/92 25/09/92 72/92 32/93 12/11/92 

(17/11/92) (17/11/92) 
09 Jaminawa Arara do Rio Bagé 42/92 22/12/92 77/92 6/93 22/04/93 

(28/04/93) (28/04/93) 
10 Kulina do Igarapé do Pau 09/93 02/07/93 09/93 15/93 22/07/93 

(27/07/93) (27.07.93) 
1 I Kaxinawá/Ashaninka do Rio Breu 021/93 30/07/93 01/94 01/94 23/03/94 

(28.03.94) (28.03.94) 
12 Arara do Igarapé Humaitá 

- 
- 
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Áreas indígenas declaradas (1991-1993) 

,,,..... No período de 1991-1993, sete áreas indígenas, com extensão agregada de 551.661 hectares, tiveram 
suas portarias declaratórias assinadas por ministros da Justiça dos governos Fernando Collor e Itamar Franco. 

,,,-. 

Nº Terra Indígena Município Portaria nº Data Extensão 
lha) 

OI Karnpa do Rio Amônea Cruzeiro do Sul 513/MJ 10.10.91 91.200 
02 Alto Purus Manoel Urbano 543/MJ 23.10.91 265.000 
03 Cabeceira do Rio Acre Assis Brasil 548/MJ 16.11.92 76.680 
04 Povanawa Mâncio Lima 067/MJ 02.03.93 20.081 
05 Jaminawa do Igarapé Preto Rodrigues Alves 066/MJ 02.03.93 26.000 
06 Jaminawa/Arara do Rio Bazé Marechal Thaumaturgo 281/MJ 30.07.93 28.650 
07 Kulina do Izaraoé do Pau Feijó 308/MJ 16.08.93 44.050 

Total 551.661 

.----. 

Áreas indígenas homologadas (1991) 

Em outubro de 1991, no contexto preparatório da II Conferência Mundial para o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (EC0-92), o presidente Fernando Collor assinou os decretos de homologação de nove áreas 
indígenas no Acre, com extensão total de 796.135 hectares, dando continuidade a processos administrativos 
que, em muitos casos, há mais de uma década tramitavam por diferentes órgãos e instâncias do Estado 
brasileiro. 

Área lndí2ena Município Decreto Data Extensão fha) 
Katukina/Kaxinawá Feijó e Envira/ AM 283 29/10/91 23.474 
Kaxinawá do Rio Jordão Tarauacá 255 29/10/91 87.293 
Kaxinawá do Rio Humaitá Feijó 279 29/10/91 127.383 
Kaxinawá Igarapé do Caucho Tarauacá 278 29/10/91 12.318 
Kaxinawá do Nova Olinda Feiió 294 29/10/91 27.533 
Kulina do Rio Envira Feijó 280 29/10/91 84.364 
Nukini MâncioLima 400 24/12/91 27.264 
Rio Gregório Tarauacá 281 29/10/91 92.859 
Mamoadate Sena Madureira e Assis Brasil 254 29/10/91 313.647 

Total 796.135 

Áreas indígenas demarcadas (1992 - 1995) 

Na primeira metade dos anos 1990, foram demarcadas duas áreas indígenas, com extensão agregada 
de 350.335 hectares. Em 1992, a área Kampa do Rio Amônea foi demarcada com recursos de convênio 
assinado entre a FUNAI e o Núcleo de Direitos Indígenas (NDI), sendo homologada no mesmo ano. Em 
1995, a área do Alto Rio Puros foi demarcada com recursos do governo federal. 

' 

r- 

Nº Terra Indígena Município Rio Ano Area (ha) Perímetro 
(km) 

01 Kampa do Rio Amônea Marechal Thaumaturgo Amônia 1992 87.205 159 
02 Alto Rio Purus Manoel Urbano e Santa Rosa Purus 1995 263.130 393 
Total 350.335 

.•••..... Áreas indígenas identificadas (1993 - 1996) 

No âmbito de convênio firmado entre a FUNAI, a Embaixada da Suíça, e a CPI-Acre, assinado a 10 
de novembro de 1993, grupo técnico constituído pelo órgão indigenista federal procedeu com os trabalhos de 
identificação e delimitação de quatro novas terras indígenas no estado, abrangendo uma superficie agregada 
de 105.557 hectares 12• 

12 Para os relatórios de identificação e delimitação dessas áreas indígenas, ver, Aquino, 1995, 1996; e lglesias, 1995, 1996. 
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Nº Terra Indígena Município GT/PPNº Área (ha) Perímetro 

(km) 
01 Kamna do Izarapé Primavera Tarauacá 1204 de 25.11.93 21.800 82 
02 Kaxinawá da Praia do Carapanã Tarauacá 1204 de25.l 1.93 61.307 173 
03 Kaxinawá do Baixo Rio Jordão Jordão 1204 de 25.11.93 7.700 55 
04 Kaxinawá do Seringa] Independência Jordão 1204 de25.l 1.93 14.750 63 

Total 105.557 

O Decreto 1775/96 

A 8 de janeiro de 1996, o então presidente Fernando Henrique Cardoso assinou o decreto 1.775, 
dispondo sobre os novos procedimentos administrativos de regularização de terras indígenas no país. No dia 
seguinte, o Ministro da Justiça, Nelson Jobim, editou a Portaria 14, estabelecendo novas normas para a 
elaboração, pela FUNAI, dos relatórios de identificação e delimitação de terras indígenas. 

Pelo decreto, ainda hoje em vigor, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios passam por 
várias etapas para concluir os seus processos de reconhecimento oficial. A primeira etapa é a da identificação 
e delimitação, procedida por grupo técnico e instituído pelo presidente da FUNAI e coordenado por um 
antropólogo, com a finalidade de realizar "estudos complementares de natureza etno-histórica, sociológica, 
jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento fundiário necessários à delimitação" de terras indígenas'", 
Integram ainda o GT um ambientalista e um engenheiro agrônomo da FUNAI e outro do INCRA, que são 
responsáveis, respectivamente, pela elaboração do laudo ambiental e pelo levantamento das benfeitorias 
originárias da ocupação de boa-fé dos "ocupantes não-índios". 

Após aprovação do relatório pela presidência da FUNAI, seu resumo, o memorial descritivo e o 
mapa da terra indígena são publicados nos diários oficiais da União e do estado onde a terra está localizada. 
Esses documentos devem ser também afixados na sede da prefeitura municipal onde incide a terra, e seu 
recebimento deve ser confirmado em declaração assinada pelo Prefeito. Com estes procedimentos, era 
objetivo do Decreto dar maior visibilidade ao inicio do processo de regularização de uma terra indígena para 
os órgãos dos governos estaduais e municipais, bem como para os grupos políticos e econômicos locais. 

- 
Após a publicação do reswno do relatório de identificação e delimitação, abre-se prazo de 90 dias 

para eventuais contestações, durante o qual fazendeiros, seringalistas, madeireiros, empresas mineradoras, 
políticos locais, proprietários de terras e quaisquer pessoas que se sintam contrariadas pelo processo 
administrativo de criação de uma terra indígena, podem apresentar à FUNAI "as razões instruídas com todas 
as provas pertinentes, tais como títulos dominiais, laudos periciais, pareceres, declarações de testemunhas, 
fotografias e mapas, para o fim de pleitear indenização ou para demonstrar vícios, totais ou parciais do 
relatório". Nos 60 dias seguintes à data de recebimento das contestações, garantidas no decreto pelo exercício 
do "direito ao contraditório", a FUNAI "encaminhará o respectivo procedimento ao Ministro de Estado da 
Justiça, juntamente com pareceres relativos às razões e provas apresentadas". 

Em prazo de 30 dias, cabe ao Ministro da Justiça declarar, mediante portaria, os limites da terra 
indígena, determinando à FUNAI a sua demarcação, ou então, "prescrevendo todas as diligências que julguem 
necessárias, as quais deverão ser cumpridas no prazo de 90 dias"; ou ainda, "desaprovando a identificação e 
retomando os autos ao órgão federal de assistência ao índio, mediante decisão fundamentada, circunscrita ao 
não atendimento do disposto no § 1 º do art. 23 I da Constituição e demais disposições pertinentes". 

-· 

Só após serem declaradas por portarias do Ministro da Justiça, as terras indígenas são demarcadas 
fisicamente pela FUNAI, para o que o órgão abre edital de licitação nacional para a contratação de uma 
empresa de agrimensura, que fará a abertura de picadas, a colocação de placas e marcos ao longo de seu 
perímetro e a formalização dos docwnentos técnicos. - Havendo "ocupantes não índios" na terra indígena, e após suas benfeitorias serem consideradas de 
boa fé em parecer elaborado por uma Comissão de Sindicância, eles devem ser indenizados pelas benfeitorias 
ali introduzidas previamente aos trabalhos de identificação. É atribuição do órgão fundiário federal, no caso, o 

13 Foi em função dessa mudança de sistemática, que a categoria "área indígena" passou a ser "terra indígena". - 
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INCRA dar prioridade ao reassentamento destes ocupantes, atribuindo-lhe terras em projetos destinados à 
reforma agrária. 

No plano administrativo, o processo é concluído com a homologação da demarcação da terra 
indígena, mediante decreto assinado pelo presidente da República e publicado no Diário Oficia] da União. 
Após essa homologação, o órgão indigenista federal encaminha a terra para registro no Cartório de Registro 
de Imóveis (CRI) da Comarca Municipal pertinente e para cadastro na Secretaria do Patrímônio da União 
(SPU). Só após registrada no CRI e cadastrada na SPU, a terra é considerada plenamente regularizada. 

O Decreto e as terras indígenas no Acre 

,.--. 

No mesmo dia em que promulgou o decreto 1775/96, o presidente da República assinou 17 outros 
decretos homologando demarcações de terras indígenas no país, dentre as quais a TI Alto Rio Purus, com 
superficie de 263.129 hectares, situada nos municípios de Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano, então 
habitada por cerca de 1.200 Kaxinawá e Kulina. 

Com a promulgação do decreto 1775/96, 15 das 27 terras indígenas então existentes no estado, 
aquelas ainda não homologadas, ficaram sujeitas a contestações e revisões, somando 1.069.258 hectares, ou 
quase 54% da extensão total das áreas indígenas já reconhecidas. 

Apenas a TI Kampa do Rio Envíra, declarada como de posse permanente indígena em 1992, com 
superfície de 24 7 .200 hectares, teve seus estudos de identificação e delimitação contestados com base no 
"princípio do contraditório" contemplado no novo decreto. Os contestantes, representados por Neuza Prado de 
Azevedo, alegaram ser os verdadeiros proprietários dos seringais que vieram a constituir a fazenda Califórnia, 
uma área de 604.989 hectares. Argumentaram também, com base em declarações de testemunhas, que essas 
terras "nunca foram de posse indígena". 

Fundamentado em diligências complementares realizadas pelo antropólogo da Diretoria de Assuntos 
Fundiários da FUNAI, Noraldino Vieira Cruvinel, ainda em 1996, o então Ministro da Justiça, Nelson Jobim, 
por meio do Despacho nº 19, julgou improcedente a contestação, retificou o nome da área para TI Kampa e 
Isolados do Rio Envira, reconhecendo ali a presença de índios isolados, e reduziu sua superfície para 245.800 
hectares, visando eliminar pequena superposição com a TI Kulina do Rio Envira, já demarcada. 

Projeto Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal (PPTAL) 

Desde 1996, a implementação pela FUNAI do PPTAL, no âmbito do Programa Piloto para a 
Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG- 7), tem permitido, com recursos da cooperação internacional, 
um significativo avanço no processo de regularização das terras indígenas na Amazônia. No Acre, em 
particular, pôs fim a uma situação de paralisia que se arrastava desde 1988, ano da aprovação e do início do 
Plano Definitivo do PMACI. 

r>. 

r- Financiado com recursos do governo alemão, do Fundo Fiduciário das Florestas Tropicais 
(gerenciado pelo Banco Mundial) e da contrapartida do governo brasileiro, o PPT AL tem por objetivos 
avançar na regularização fundiária de terras indígenas na Amazônia Legal, estabelecer sistemas de vigilância 
e proteção de terras indígenas, capacitar em indigenismo, desenvolver estudos sobre legislação e testar 
métodos alternativos de demarcação. 

Terras indígenas identificadas e delimitadas no âmbito do PPT AL (1996 - 2000) 

r 

De 1996 até 2004, foram identificadas e delimitadas três terras indígenas no Acre, com extensão 
agregada de 311.400 hectares. A primeira, a TI Jaminauá/Envíra, no município de Feijó, constituiu uma nova 
terra reconhecida no estado. Foi identificada em meados de 1996 e sua delimitação, por portaria do ministro 
da Justiça, ocorreu em abril de 2000, com área aproximada de 82.000 hectares. 

A segunda, a TI Alto Tarauacá, no município de Jordão, foi a primeira destinada exclusivamente a 
"índios isolados". Esta terra teve sua extensão primeiramente explicitada pela portaria de interdição nº 
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3764/87, com superfície de 52.000 hectares e perímetro de 150 km, e depois pela portaria de restrição de uso 
nº 476/98, com superficie de 132.500 hectares. Em 1999, o GT constituído pela portaria nº 483/98 identificou 
e delimitou essa terra com superficie de 142.700 hectares. Em consulta anterior realizada ao INCRA, a 
superintendência estadual do órgão fundiário havia informado à FUNAI que essa terra estava parcialmente 
inserida na Gleba Jordão/Envira, com superficie de 139.650 hectares, já arrecadada em nome da União 
Federal. Sua portaria declaratória foi publicada em abril de 2001. 

A terceira, a TI Arara do Igarapé Humaitá, foi reidentificada em fevereiro de 2000, com extensão de 
86.700 hectares. O GT acolheu antigas reivindicações apresentadas por representantes e lideranças Arara, que 
pleiteavam a ampliação de sua terra, de 27.700 hectares, identificada em 1985, com a incorporação de parte 
de seu território tradicional, no rio Valparaíso. Foi declarada em dezembro de 2002, por portaria ministerial. 

Nº Terra Indiaena Município Povo GT/PP Nº e data Area (ba) 
1 Jaminauá/Envira Feiió Madiiá e Ashaninka 390 de 31.05.1996 82.000 
2 Alto Tarauacá Jordão Isolados 483 de 22.06.1998 142.700 
3 Arara do Izaraoé Humaitá Porto Walter Arara 031 de 26.01.2000 86.700 

Total 311.400 

Terras indígenas demarcadas pelo PPTAL (1997 - 2004) 

Nos últimos oito anos, o PPTAL viabilizou a demarcação fisica de 13 terras indígenas. Situadas em 
oito municípios acreanos, com extensão total de 868.600 hectares, estão destinadas a nove povos indígenas, 
dentre os quais grupos "isolados", que perambulam e/ou mantêm ocupações permanentes nas Tls Alto 
Tarauacá e Kampa e Isolados do Rio Envira. 

Nº Terra Indígena Município Povo Ano Area (ha) 

OI Cabeceira do Rio Acre Assis Brasil Jaminawa 1997 78.513 
02 Jaminawa/ Arara do Rio Bazé Mal. Thaumaturzo Jaminawa/ Arara 1998 28.926 
03 Jaminawa do Izaraoé Preto Cruzeiro do Sul Jaminawa 1998 25.652 
04 Kamoa e Isolados do Rio Envira Feiió Ashaninka e Isolados 1998 232.795 
05 Povanawa MâncioLima Povanawa 2000 24.499 
06 Kaxinawá do Baixo Rio Jordão Jordão Kaxinawá 2000 8.726 
07 Kaxinawá da Praia do Caraoanã Tarauacá Kaxinawá 2000 60.698 
08 Karnpa do Igarapé Primavera Tarauacá Ashaninka 2000 21.987 
09 Kaxinawá-Ashaninka do Rio Breu Jordão e Marechal Kaxinawá 2000 31.277 

Thaumaturzo Ashaninka 
10 Kulina do Izarané do Pau Feiió Madiiá 2000 45.590 
11 Jaminauá/Envira Feijó Ashaninka e Madiiá 2001 80.618 
12 Alto Tarauacá Jordão e Feijó Isolados 2002 142.619 
13 Arara do Igarapé Humaitá Porto Walter Arara 2004 86.700 

868.600 

A partir de 1999, novas modalidades de demarcação começaram a ser gradualmente testadas pela 
FUNAI no âmbito do PPT AL, com a preocupação de apoiar formas mais ativas de participação indígena e, ao 
mesmo tempo, atender as exigências técnicas e legais inerentes aos trabalhos de engenharia envolvidos no 
processo demarcatório 14• 

De abril de 1999 a junho de 2000, através de parceria formalizada pelo PPT AL e a Associação Agro 
Extrativista Poyanawa do Barão e lpiranga (AAPBI), com intermediação do PNUD, os Poyanawa executaram 
o projeto "Acompanhamento e Consolidação da Demarcação Física da TI Poyanawav'i'. Dentre os principais 
logros desse projeto estiveram o fortalecimento da AAPBI nas áreas de logística, administração e relações 

14 Sobre as "demarcações participativas" promovidas na Amazônia com apoio do PPTAL, consultar lglesias & Oliveira, 
2002. 
15 De junho de 1999 a julho de l 999, contratado pelo PPTAL, o antropólogo Marcelo Piedrafita Iglesias prestou várias 
etapas de assessoria à AAPBI na implementação do projeto. A respeito desse projeto e de seus resultados, ver Iglesias, 
1999a; 2000; 2002~ e Lima Poyanawa, 2002. 
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institucionais; a mobilização e participação Poyanawa nas várias etapas da demarcação fisica, tanto no 
planejamento como nas ações de acompanhamento dos trabalhos de demarcação realizados pela empresa de 
agrimensura contratada pela FUNAl; a capacitação de membros da comunidade em técnicas de GPS e registro 
audiovisual para o acompanhamento da demarcação; a visibilidade dada à demarcação e aos limites da terra 
por meios de campanhas de informação no entorno da terra e nas cidades de Mãncio Lima e Cruzeiro do Sul; 
e a preparação de estratégias para a futura vigilância e proteção dos limites da terra. 

De janeiro a junho de 2000, cinco outras terras (Kampa do Igarapé Primavera, Kaxinawá-Ashaninka 
do Rio Breu, Kaxinawá da Praia do Carapanã, Kaxinawá do Baixo Rio Jordão e Kulina do Igarapé do Pau) 
foram fisicamente demarcadas. Com recursos do PPT AL e assessoria antropológica 16, foi viabilizada a 
instrumentalização dessas comunidades Kaxinawá, Ashaninka e Madijá, para que elas acompanhassem e 
participassem nas demarcações, fiscalizando os trabalhos das empresas contratadas pela FUNAl, garantissem 
a correta materialização e sinalização dos limites e gerassem subsídios para futuras ações de vigilância de 
seus territórios. 

Na etapa de "preparação das demarcações", de fevereiro a abril de 2000, a participação indígena foi 
discutida com lideranças e chefes de família em reuniões nas aldeias, atividade que coincidiu com a realização 
da "primeira reunião" nessas cinco terras, exigência que os editais colocavam às empresas de engenharia antes 
da chegada dos topógrafos e suas turmas de peões. Via AER-RBR, o PPT AL repassou recursos para que 
lideranças adquirissem materiais de consumo para o acompanhamento das demarcações pelas comunidades. 
Na segunda etapa de campo, entre junho e agosto, cinco terras indígenas foram novamente visitadas, quando 
avaliou-se, 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 PPTAL e seu uso nas mobilizações locais. 

r: 

Importantes vitórias foram logradas em ambos processos de demarcação participativa, tanto no Projeto 
da AAPBI como nos das comunidades Kaxinawá e Ashaninka. As mobilizações e o acompanhamento atento 
feitos pelas lideranças e comunidades permitiram, em campo, corrigir erros cometidos pela FUNAl na 
licitação de duas demarcações e contornar 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, criticas dos doadores e frustrações da FUNAl, PPTAL, da 
cooperação técnica alemã 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 mil hectares, 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 a TI Kaxinawá do Seringai Independência, e incluísse as 
cabeceiras de todos os igarapés que deságuam na margem direita do rio Jordão, uma área rica em caça. 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 e da AAPBI quanto aos reais limites 
de seu território. 

"Planos de vigilância e fiscalização" foram também propostos e implementados pelas associações 
Poyanawa e Arara do Igarapé Humaitá após as demarcações fisicas, com projetos custeados pelo PPTAL: o 
primeiro em 2001-2002 e o segundo, iniciado em 2005, ainda em curso. 

16 Esta instrumentalização, vista como etapa crucial para potencializar e qualificar a participação indígena, foi viabilizada 
pela assessoria do antropólogo Marcelo Piedrafita 1glesias, contratado como consultor ad hoc entre janeiro e dezembro de 
2000, período em que foram realizadas duas viagens de campo às cinco terras. A respeito dessa assessoria e das 
mobilizações realizadas pelas comunidades indígenas ao acompanharem e fiscalizarem a demarcação dessas cinco terras, 
ver lglesias, 2000b; 2002. 
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Terras indígenas desintrusadas pela FUNAI (1997 - 2004) 

No período de 1997 a 2004, o pagamento de indenizações pelas benfeitorias, consideradas de boa-fé, 
dos ocupantes não-índios, que corresponde ao desempenho da contrapartida brasileira no PPT AL, contemplou 
10 terras indígenas no estado17• A indenização dos ocupantes da TI Arara do Igarapé Humaitá, demarcada em 
2004, está prevista para acontecer em 2005. 

Terras Indíaenas Municíoio Povo Ano 
01 Cabeceiras do Rio Acre Assis Brasil Jaminawa 1997 
02 Jaminawa-Arara do Rio Bazé rvtarechal1bau1nature:o Jaminawa-Arara 1999 
03 Jaminawa do Igarapé Preto Cruzeiro do Sul Jaminawa 1999 
04 Kaxinawá do Baixo Rio Jordão Jordão Kaxinawá 2000 
05 Kaxinawá da Praia do Carananã Tarauacá Kaxinawá 2000 
06 Kampa do Izarané Primavera Tarauacá Ashaninka 2000 
07 Jaminauá /Envira Feiió Ashaninka e Madiiá 2001 
O& Alto Tarauacá Jordão e Feiió Isolados 2002 
09 Katukina/Kaxinawá Feiió Shanenawa e Kaxinawá 2003 
10 Kulina do Izarané do Pau Feijó Madiiá (Kulina) 2004 

Terras indígenas regularizadas (1997 - 2004) 

No período de 1998 a 2004, no âmbito do PPT AL, 16 terras indígenas tiveram seus respectivos 
processos de regularização plenamente concluídos no Estado do Acre, algumas das quais, pela conclusão de 
trâmites administrativos (registro em Cartório de Imóveis e Cadastro na Secretaria de Patrimônio da União). 
Apenas o processo de regularização de uma terra, Jaminaua-Envira, foi iniciado e concluído durante a 
vigência do PPTAL. Uma outra, TI Alto Tarauacá, já demarcada, homologada e registrada no Cartório de 
Feijó, ainda carece ser registrada no Cartório de Tarauacá, para ser cadastrada na SPU e ter seu processo de 
regularização encerrado. 

Terra Indígena Povo Extensão Decreto de Registro 
(ha) homoloeaeão naSPU 

Nukini Nukini 27.264 nº400 24/12/1991 12/05/1997 
Kaxinawá Izarapé do Caucho Kaxinawá 12.318 nº27&20/10/1991 25/06/1998 
Jaminawa do lzarané Preto Jarninawa 25.652 s/n 14/12/1998 22/04/1999 
Cabeceira do Rio Acre Jaminawa 78.513 s/n 15/04/ l 998 23/07/1999 
Jaminawa/Arara do Rio Bazé Jarninawa-Arara 28.926 s/n 14/12/1998 8/09/1999 
Katukina/Kaxinawá Kaxinawá 23.474 nº283 20/10/1991 &/09/1999 

Shanenawa 
Kampa e Isolados do Rio Envira Ashaninka e Isolados 232.795 s/n 14/12/199& 13/09/1999 
Kulina do Izarané do Pau Madiiá 45.590 s/n 18/04/2001 31/10/2001 
Kaxínawá do Baixo Rio Jordão Kaxinawá 8.726 s/n 30/04/2001 14/03/2002 
Kampa do Igarapé Primavera Ashaninka 21.987 s/n 23/04/2001 10/04/2002 
Kaxinawá da Praia do Caraoanã Kaxinawá , 60.698 s/n 30/04/2001 02/06/2002 
Povanawa Povanawa 24.499 s/n 30/04/2001 19/07/2002 
Kaxinawá/ Ashaninka do Rio Breu Kaxinawá 31.277 s/n 30/04/2001 19/07/2002 

Ashaninka 
Kaxínawá Nova Olinda Kaxinawá 27.533 nº 294 29/10/1991 30/08/2002 
AltoPurus Kaxinawá e Madijá 263.130 s/n 5/01/1996 30/08/2002 
Jaminauá/Envira Ashaninka e Madijá 80.618 s/n l 0/02/2003 5/08/2003 

Total 1.168.243 

17 Sobre os processos de indenização das benfeitorias dos "ocupantes não índios", ocorridos em três terras indígenas 
(Kaxinawá da Praia do Carapanã, Kaxinawá do Baixo Rio Jordão e Kampa do Igarapé Primavera) demarcadas pelo 
PPTAL em 2000, consultar lglesias, 2000a; 2000b; 2002a e 2004. 
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Situação atual das terras indígenas no Acre 

Ao longo das três últimas décadas, 34 terras indígenas foram reconhecidas no Acre pelo governo 
federal. Com superficie agregada estimada em 2.659.068 hectares, que eqüivale a 16,1% da extensão do 
estado, essas terras encontram-se hoje em diferentes etapas de seus processos de regularização. Distribuídas 
em metade dos 22 municípios acreanos, essas terras estão destinadas a 14 povos indígenas. Com uma 
população estimada em 12.576 índios, esses povos constituem cerca de 1,99% da população atual do estado. 

Terras e Povos Indígenas no Estado do Acre (agosto de 2005) 

r 

Município Terra Indígena Povo Pop, Extensio Situação 
(ha) Juridica 

Assis Brasil Cabeceira do Rio Acre Jaminawa 238 78.513 Rezistrada 
Sena Madureira e Mamoadate Manchineri 937 313.647 Registrada 
Assis Brasil Jaminawa 168 

Manchineri do Seringai Guanabara Manchineri 166 213.254 Em identificação 
Sena Madureira Jaminawa do Rio Caeté Jaminawa 78 21.000 A identificar 

Jaminawa do Guaiará Jaminawa 70 600 A identificar 
Santa Rosa e Alto Puros Kaxinawá 1.117 263.130 Registrada 
Manoel Urbano Kulina 743 
Feijó e Riozinho do Alto Envira Isolados ? 260.970 Em identificação 
Santa Rosa Ashaninka IS 

J aminauá/Envira Kulina 60 80.618 Registrada 
Ashaninka 51 

Kampa e Isolados do Rio Envira Ashaninka 283 232.795 Registrada 
Isolados ? 

Feijó Kaxinawá do Rio Humaitá Kaxínawá 287 127.383 Registrada 
Kaxinawá Nova Olinda Kaxinawá 247 27.533 Rezistrada 
Kulina do Rio Envira Kulina 257 84.364 Reeistrada 
Kaxinawá do Serínzal Curralinho Kaxinawá 89 ? Em identificação 
Kulina do Izarané do Pau Kulina 127 45.590 Registrada 
Katukina/Kaxinawá Shanenawa 332 23.474 Registrada 

Kaxinawá 376 
Kaxmawá Igarapé do Caucho Kaxinawá 531 12.318 Rezistrada 
Kampa do Izarané Primavera Ashaninka 21 21.987 Rezistrada 

Tarauacá Kaxinawá da Colônia 27 Kaxinawá 70 105 Registrada 
Kaxinawá da Praia do Carapanâ Kaxinawá 485 60.698 Rezistrada 
Rio Gregório Yawanawá 475 92.859 Registrada 

Katukina 99 
Jordão e Feijó Alto Tarauacá Isolados ? 142.619 Homologada 

Kaxinawá do Rio Jordão Kaxinawá l.230 87.293 Rezistrada 
Jordão Kaxinawá do Baixo Rio Jordão Kaxinawá 319 8.726 Rezistrada 

Kaxinawá do Seringai Indeoendência Kaxinawá 166 1 l.463 Reservada!Dominial 
Jaminawa/Arara do Rio Baaé Jaminawa-Arara 196 28.926 Rezistrada 

Marechal Kamna do Rio Amônea Ashaninka 450 87.205 Rezístrada 
Thaumaturgo Kaxinawá/ Ashaninka do Rio Breu Kaxinawá 359 31.277 Registrada 

Ashaninka 53 
Arara do Rio Amônia Arara 278 20.764 Em identificação 

Porto Walter Arara do Jzarané Humaitá Arara íShawãdãwa) 327 86.700 Declarada/Demarcada 
Nukini Nukini 553 27.264 Rezistrada 

Mâncio Lima Povanawa Povanawa 403 24.499 Registrada 
Nawa Nawa 306 83.218 Em identificação 

Cruzeiro do Sul Camoinas/Katukina Katukina 404 32.624 Registrada 
Jaminawa do Igarapé Preto Jaminawa 171 25.652 Registrada 

J aminawa-Arara 39 
Totais= 11 34 14 12.576 2.659.068 

Atualmente 24 terras indígenas, ou quase 71 % do total das terras reconhecidas no Acre, encontram 
se plenamente regularizadas, ou seja, tiveram suas respectivas demarcações fisicas homologadas por decretos 
presidenciais, foram cadastradas na Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e registradas nos Cartórios de 
Registros de Imóveis (CRis) das Comarcas pertinentes. Com área agregada de 1.818.480 hectares, essas terras 
correspondem a 68,4% da extensão total das terras indígenas no estado. 
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Além dessas terras já regularizadas, uma encontra-se demarcada e homologada: a TI Alto Tarauacá, 
destinada a povos indígenas considerados "isolados". Sua superficie corresponde a 5,4% da extensão total do 
conjunto reconhecido de terras. Para o encerramento de seu processo de regularização ainda faltam o cadastro 
na SPU e o registro no CRI de Tarauacá (seu registro no CRI de Feijó já foi providenciado). 

Outra terra indígena, a TI Arara do Igarapé Humaitá, acha-se declarada e demarcada fisicamente, 
com superfície equivalente a 3,3% da extensão total das terras até agora reconhecidas no estado. Para a sua 
completa regularização faltam a assinatura do decreto de homologação de sua demarcação e os respectivos 
cadastro e registro na SPU e no CRI de Cruzeiro do Sul. A indenização das indenizações de boa- fé das 24 
fanúlias de ocupantes não índios que vivem na terra já demarcada está prevista para acontecer em 2005. 

Cinco novas terras indígenas (Arara do Rio Amônia, Kaxinawá do Seringai Curralinho, Manchineri 
do Seringai Guanabara, Nawa e Riozinho do Alto Envira) estão em processo de identificação e delinútação. 
Com extensão agregada de 578.206 hectares, correspondem a 21,7% da extensão total das terras indígenas 
reconhecidas no Acre. À exceção da TI Riozinho do Alto Envira, todas as demais apresentam problemas de 
sobreposição com unidades de conservação e projeto de assentamento do INCRA. As soluções para esses 
problemas dependem de entendimentos entre a FUNAI, o IBAMA e o INCRA, três órgãos federais que atuam 
na região do Alto Juruá, embora de forma desarticulada. 

Somente a TI Kaxinawá do Seringai Independência é considerada como terra dominial indígena, pois 
foi adquirida por compra, em 1993-1994, pela Associação dos Seringueiros Kaxinawá do Rio Jordão 
{ASKARJ). De propriedade coletiva do povo Kaxinawá do Jordão, essa terra foi autodemarcada pelos agentes 
agroflorestais e a formalização dos respectivos trabalhos e documentos técnicos foi realizada em 2001 pela 
GETEC, empresa de agrimensura contratada pelo governo estadual". Com superficie de 11.463 hectares, 
corresponde a 0,4% da extensão das terras indígenas acreanas. Para a sua completa regularização, falta o 
registro dessa demarcação no CRI da Comarca de Tarauacá, seguido de um comunicado formal da ASKARJ à 
Presidência da FUNAI, solicitando o seu registro enquanto terra reservada. Tendo em vista essa primeira ação 
efetiva do governo do Acre no processo de regularização de terras indígenas no estado, essa terra deve 
também ser registrada no ITERACRE como terra dominial do povo Kaxinawá do Jordão. 

Apenas duas terras, Jaminawa do Rio Caeté e Jaminawa do Guajará, figuram como a identificar. 
Com superficie agregada de 21.600 hectares, correspondem a 0,8% da extensão total das terras indígenas 
reconhecidas no estado. Os estudos e levantamentos necessários ao início de seus processos de identificação e 
delimitação foram incluídos no Plano Operativo do PPTAL para 2005. 

Resumo da situação atual das terras indígenas no Acre (2005) 

Situacão Fundiária Ouantidade % Extensão % 
Rezularizada 24 70,9 1.818.480 68,4 
Homologada 01 2,8 142.619 5,4 
Declarada 01 2,8 86.700 3,3 

Em Identificacão 05 14,7 578.206 21,7 
A Identificar 02 5.9 21.600 0,8 

Terra dominial Indígena OI 2,9 11.463 0,4 
Totais 34 100 2.659.068 100 

Estes números indicam um considerável avanço no reconhecimento das terras indígenas no Estado 
do Acre nos últimos quatro anos, quando comparados com aquela situação configurada em final de 1999, por 
ocasião da primeira fase do ZEE (lglesias & Aquino, 1999a). Naquela ocasião, 28 terras indígenas haviam 
sido oficialmente reconhecidas pelo governo federal. Com extensão de 2.167.146 hectares, esse conjunto de 
terras eqüivalia a 14,2% da área total do estado, quando este tinha extensão de 15.258.900 hectares, ou seja, 
antes da incorporação da faixa de terra resultante da alteração do traçado da Linha Cunha Gomes 19• 

- - 
- 18 Para mais detalhes sobre esse processo de autodemarcação, ver capítulos VI e Vlll, e lglesias, 2003. 

19 Para uma análise da situação jurídica das terras indígenas em fins de 1999, ver lglesias & Aquino, 1999a: 25-30. 
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Terras indígenas em identificação e delimitação 

Atualmente cinco terras indígenas estão em processo de identificação e delimitação no âmbito do 
PPTAL, uma já antiga, a TI Riozinho do Alto Envira, anteriormente denominada Xínane, interditada em 1987 
e destinada exclusivamente à proteção de "grupos isolados", e quatro novas terras, surgidas de demandas 
formalizadas por suas lideranças e representantes a partir do ano 2000. 

N Terra lodí~eoa Municíoio Povo GT/PP Nº e data Área lha) 
1 Kaxinawá do Seringal Curra1inho Feiió Kaxínawá s/n de J0.10.2001 ? 
2 Arara do Rio Amônia M. Thaumaturno Arara 1.054 de 21.12.01 20.764 
3 Riozinho do Alto Envira Feiió Isolados s/n de 10.06.2003 260.970 
4 Nawa Mâncio Lima Nawa sln de 14.11.2003 83.218 
5 Manchineri do Seringai Guanabara Sena Madureira Manchineri s/n de 14.1 1 .2003 213.254 

Em outubro de 2001, a FUNAI constituiu grupo técnico, coordenado pelo antropólogo Jacó César 
Picolli (UF AC), com a finalidade de iniciar os estudos de identificação e delimitação da TI Kaxinawá do 
Seringai Curralínho'", situada no rio Envira, a algumas horas da cidade de Feijó. Os trabalhos de campo do 
GT foram prematuramente encerrados, em dezembro de 2001, devido a constrangimentos e ameaças feitos 
por moradores dos seringais incluídos na área proposta e de seu entorno, que se opuseram à identificação 
dessa terra21• 

Tentativas de diálogo feitas pouco depois pelo Administrador Regional da FUNAI, junto à Câmara de 
Vereadores de Feijó, representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, da Associação de Moradores do 
Seringai Curralinho e Alto Envira (AMSCAE) e do Conselho Nacional de Seringueiros (CNS), poucos frutos 
renderam e, ao contrário, acirraram os ânimos. De concreto, um Manifesto publicado pela Organização dos 
Povos Indígenas do Rio Envira (OPIRE) na imprensa de Rio Branco, repudiando as tentativas da AMSCAE 
de obstruir a identificação da terra indígena, declarando apoio ao GT, hipotecando apoio às lideranças 
Kaxinawá e exigindo o reconhecimento dessa terra, conforme estabelece a Constituição Federat22• 

O relatório de identificação e delimitação da terra indígena, cuja conclusão estava prevista para 2002, 
ainda não foi encaminhado à Coordenação de Identificação e Delimitação (CGID), da Diretoria de Assuntos 
Fundiários (DAF) da FUNAI em Brasília. Até maio de 2005, sequer a sua versão preliminar foi apresentada. 
A justificativa do antropólogo-coordenador para esse atraso tem sido a necessidade de refazer o levantamento 
fundiário das benfeitorias dos ocupantes não-índios, que não pôde ser concluído naquela ocasião, e de se 
equacionar os problemas de limites entre a terra indígena e a área reivindicada como unidade de conservação 
de uso sustentável pelos moradores brancos do entorno. 

-- 

O processo inicial de regularização fundiária dessa terra acha-se paralisado, portanto, há quase três 
anos, esperando que o antropólogo-coordenador do GT finalize e encaminhe o seu relatório, cumprindo assim 
com os compromissos assumidos junto às lideranças Kaxinawá e no contrato assinado com a Secretaria 
Técnica do PPTAL. Para que haja continuidade nesse processo, é necessário também que os órgãos federais, 
indigenista e ambiental, se entenêam e trabalhem de forma articulada, uma vez que a identificação e 
delimitação dessa terra pela FUNAI depende, por outro lado, que o IBAMA inicie o processo de criação de 
uma reserva extrativista ou um projeto de desenvolvimento sustentável em seu entorno. Gestões nesse 
sentido, sem maiores desdobramentos posteriores, foram travadas, em 2002 e 2003, por esses órgãos, para 
construir condições para o prosseguimento dos trabalhos de identificação e estudos para a criação de uma 
unidade de conservação de uso sustentável para os moradores do entorno, em que também pudessem se 
assentar os ocupantes que vivem na terra reivindicada pelos Kaxinawá. 

20 Para o Parecer que, no âmbito da Diretoria de Assuntos Fundiários, recomendou o início do processo de regularização 
dessa terra, relatando seguidas violências sofridas pelos Kaxinawá em anos anteriores, ver Aquino, 2000; para um outro 
relatório de viagem, que reforçou essa posição, ver, lglesias, 2000c. 
21 Sobre esses acontecimentos, ver a matéria "Jagunços estão de volta. Posseiros armados impedem demarcação de terras 
indígenas", publicada por Jaime Moreira, no Jornal A Gazeta, de 6/1/2002. 
22 Nos dias 30 e 31/1/2002, a UNI também publicou um documento semelhante no jornal A Gazeta. 
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Em dezembro de 2001, o órgão indigenista oficial constituiu outro GT para iniciar os estudos e 
levantamentos necessários à identificação e delimitação da TI Arara do Rio Amônia. Os trabalhos de campo 
do GT, coordenado pelo antropólogo Walter Alves Coutinho Júnior, foram marcados por sérios conflitos com 
os ocupantes não-índios. O Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da TI Arara do Rio 
Amônia, com extensão então estimada em 16.900 hectares, foi entregue à CGID/DAF, da FUNAl em 
Brasília, em meados de 2003, para análise e adequação à legislação indigenista vigente (Coutinho Jr., 2003). 

Dentre os problemas que têm efetivamente retardado o início do processo de regularização fundiária 
dessa terra, destacam-se, primeiramente, a não aceitação pelos próprios índios Arara da proposta de 
delimitação então apresentadas pelo coordenador do GT e, em segundo, mas não menos importante, devido a 
forte oposição manifestada pelos moradores e representantes das associações da Reserva Extrativista do Alto 
Juruá e do Projeto de Assentamento (PA) Rio Amônia23• A extensão proposta incide integralmente em partes 
da reserva extrativista, na margem direita deste rio, e do PA Rio Amônia e ainda numa pequena área do 
Parque Nacional da Serra do Divisor (PNSD), na margem oposta. 

Os moradores tradicionais da reserva extrativista e do PA Amônia, que alegam já terem sido 
"expulsos do alto rio Amônia pela FUNAl", por ocasião da demarcação tisica e indenização dos ocupantes 
não-índios da TI Kampa do Rio Amônea, em 1992, opõem-se agora a qualquer tentativa que implique 
novamente em deslocamento de seus grupos familiares desse rio. Asseveram ainda a inexistência de terras 
disponíveis no município de Marechal Thaumaturgo, onde possam viver com dignidade e sossegados, a não 
ser que o INCRA realize a desapropriação dos seringais estabelecidos na margem direita do rio Juruá, em 
frente e abaixo da sede do município de Marechal Thaumaturgo. 

Em 4 de dezembro de 2003, outro GT constituído pela Instrução Executiva nº 165/DAF, coordenado 
pelo antropólogo Antonio Pereira Neto, estabeleceu novo mapa de delimitação da TI Arara do Rio Amônia, 
de acordo com as reivindicações expressas em diversos documentos e abaixo-assinados encaminhados, nesse 
mesmo ano, pelos representantes e lideranças Arara à Diretoria de Assuntos Fundiários da FUNAl. A nova 
área identificada perfaz uma superficie de 20.764 hectares, a ser destinada a 278 índios, remanescentes da 
mistura de diferentes etnias, como a dos próprios Arara, Amawaka, Santa Rosa, Txama, Conibo, Ashaninka, 
Kaxinawá e descendentes de casamentos interétnicos de membros desses grupos com regionais (Pereira Neto, 
2005). 

- 
A extensão então delimitada incide em 12.092 hectares no limite norte da reserva extrativista, na 

margem direita do rio Amônia, em 2.186 hectares no limite sul do PNSD, criado pelo lBAMA em 1989, e, 
ainda, em 6.486 hectares no limite sul do P A Amônia, implantado pelo INCRA em 1996, ambos situados na 
margem esquerda do rio Amônia. Nessa identificação, 24 lotes do P A Rio Amônia são ocupados por famílias 
Arara e 35 lotes são ocupados por parceleiros não-índios. Na área da reserva extrativista, que incide na terra 
indígena ora delimitada, 13 colocações são ocupadas por famílias indígenas e 28 são ocupadas por famílias de 
pequenos agricultores da Reserva. Na área sul do PNSD não existem ocupações permanentes nem de índios 
nem de brancos. Em abril de 2002, foram realizados levantamentos das benfeitorias de boa-fé em apenas nove 
dessas 63 ocupações de não-índios, seis no PA Amônia e três na reserva. A maior parte desses ocupantes não 
permitiu que esses levantamentos fossem realizados em seus lotes e colocações (Pereira Neto, 2005). - - 

No entanto, o imbróglio gerado no processo de identificação e delimitação dessa terra só será 
equacionado após entendimentos entre os índios Arara e os moradores da reserva e parceleiros do projeto de 
assentamento, de um lado, e entre os representantes da FUNAI, IBAMA e INCRA, de outro. Estes órgãos 
federais atuam há muito tempo no estado, embora de forma extremamente desarticulada no vale do Alto Juruá 
acreano. Iniciativas como aquela articulada pelo governo estadual, em fevereiro de 2005, por meio de 
secretários de estado (SEMA e SEPI), contando com a participação do gerente executivo do IBAMA e do 
superintendente regional do INCRA, na tentativa de convencer as lideranças Arara a abrir mão de suas 
pretensões no rio Amônia, em troca de outras terras de floresta situadas na margem direita do rio Juruá, nas 
proximidades da sede do Município de Marechal Thaumaturgo, certamente não servirão para avançar na 
resolução desse grave conflito hoje configurado no Alto Juruá. - 
23 A respeito das diferentes posições e reivindicações dos Arara, dos Ashaninka do rio Amônia, de representantes das 
associações da reserva extrativista e do projeto de assentamento e de políticos locais, consultar Aquino, 2003. 
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Em junho de 2003, um terceiro grupo técnico da FUNAI iniciou os estudos de identificação e 
delimitação da TI Riozinho do Alto Envira, antes denominada TI Xinane, atendendo antiga solicitação dos 
trabalhos de proteção aos índios isolados realizados, desde 1987, pelo sertanista José Carlos dos Reis 
Meirelles Júnior, chefe da Frente de Proteção Etnoambiental do Rio Envira (FPERE)24• 

No decorrer das duas etapas dos trabalhos de campo do GT, coordenado pela antropóloga Maria 
Elisa Guedes Vieira, que também contou com a participação do sertanista da FPERE, da antropóloga Sara i 
Gaia e do ambientalista Leonardo Santana, constatou-se um aumento considerável na população de índios 
isolados na área então proposta como terra indígena. 

Nessas etapas de campo, a antropóloga-coordenadora e o sertanista da FPERE sobrevoaram a região 
das cabeceiras do rio Envira e de seus principais afluentes da margem direita, visando identificar indícios de 
ocupação permanente de grupos isolados, conhecidos regionalmente como "brabos", na mencionada terra 
indígenas. No primeiro sobrevôo, em junho de 2003, foi localizado um conjunto de malocas no divisor de 
águas dos igarapés Riozinho e Jaminauá, Em janeiro de 2004, novo sobrevôo foi realizado nessa mesma área, 
ocasião em que foram localizados outros dois conjuntos de malocas, com sete a nove casas cada. 

Esses três conjuntos de malocas de "brabos" recém identificados formam um triângulo nas cabeceiras 
dos igarapés Jaminauá, Riozinho e Furnanha, afluentes da margem direita do alto rio Envira. O aumento 
considerável de índios isolados no interior dessa terra indígena, que triplicou em menos de sete meses, deve 
se à intensificação da exploração predatória de madeiras nobres, especialmente mogno e cedro, no outro lado 
da fronteira peruana, que vem efetivamente provocando o deslocamento de vários "grupos isolados" para o 
território acreano. 

A versão preliminar do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da TI Riozinho do 
Alto Envira (Vieira, 2005) já foi entregue à DAF/FUNAI e é provável que este processo seja concluído ainda 
no decorrer de 2005, com a publicação de seu resumo nos Diários Oficial da União e do estado, bem como a 
emissão de sua portaria declaratória. A demarcação e homologação dessa terra indígena possivelmente 
ocorrerão a partir de 2006. 

As primeiras reivindicações para a identificação de uma terra indígena para o povo Nawa, no alto 
rio Moa, incidente na área norte do PNSD, foram verbalizadas, em 1999, pelas próprias lideranças indígenas a 
representantes do CIMI de Cruzeiro do Sul. No ano seguinte, tornaram a ser feitas no bojo das discussões para 
a elaboração do "Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra do Divisor", razão que levou a organização 
ambientalista SOS Amazônia e o próprio IBAMA, responsáveis pela elaboração e implementação do plano, a 
solicitar à Justiça Federal e à AER-RBR a realização de uma perícia antropológica para confirmar se aquela 
população, que se dizia Nawa, era realmente indígena. Por terem sido considerados extintos na historiografia 
acreana e pela sociedade regional, a etnicidade dos Nawa passou a, portanto, a também ser questionada pelos 
ambientalistas dessas duas instituições. 

' Em 2000, o antropólogo Antonio Pereira Neto, então administrador da AER-RBR, elaborou o 
relatório solicitado, confirmando ser parte da população residente nos igarapés Novo Recreio, Jesumira, 
Jordão, Pijuca e Venâncio, bem como na margem direita do alto rio Moa, composta por índios Nawa (Pereira 
Neto, 2000). Seu relatório, no entanto, não foi considerado suficiente para o reconhecimento da etnicidade dos 
Nawa pelo Juiz Federal da lª Vara do Estado do Acre, onde tramitava a Ação Civil Pública nº 
1998.30.00.002586-0, impetrada pelo Ministério Público Federal contra a União e o próprio órgão ambiental 
federal pela não implementação do plano de manejo do PNSD. 

- Em decorrência dessa ação civil pública, o IBAMA contratou, em 2002, a antropóloga Delvair 
Montagner, "como perita", para elaborar outro laudo técnico, respondendo a diversos quesitos, entre os quais 
aqueles relacionados à etnicidade do povo Nawa. Neste último laudo (Montagner, 2002), a etnicidade Nawa 
foi entendida como um caso de "etnogênese", ativamente produzido por uma população que, por ter sido 

2~ Sobre esses trabalhos e as atividades de regularização de terras indígenas destinadas aos "isolados", consultar o capítulo 
seguinte do presente relatório. 
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"massacrada" no passado, optara por assumir outras identidades de forma a escapar da discriminação e da 
violência, e que apenas, mais recentemente, voltara a se assumir como indígena. 

Em meados de 2003, cerca de um ano após a realização dessa pericia antropológica e na ausência de 
qualquer decisão judicial, a Diretoria de Assuntos Fundiários da FUNAI designou pela Instrução Executiva nº 
85/DAF, de 17 .06.03, outra equipe, coordenada pelo antropólogo Claude Correia, para realizar "levantamento 
prévio" das reivindicações territoriais dos índios Nawa e Nukini, Este levantamento confirmou que as terras 
tradicionalmente ocupadas pelos Nawa estavam integralmente situadas nos atuais limites do PNSD e que a 
ampliação para oeste reivindicada pelos Nukini sobrepunha-se a outra parte da área norte do parque 
nacionat25• Enquanto esse levantamento estava em curso, o Juiz Federal da lª Vara, por meio da Decisão de 7 
de agosto de 2003, marcou Audiência Pública para que a "antropóloga perita" prestasse esclarecimentos 
conclusivos sobre o quesito: "os moradores do igarapé Novo Recreio são Nawa?". 

Tal como consta na Ata de Audiência Pública, realizada em 15 de outubro de 2003, "as partes, em 
acordo unânime, com manifestação do MPF, União, IBAMA e FUNAI, reconhecem a etnia Nawa" e 
concordaram ainda sobre os limites da terra indígena, totalmente incidente na área do PNSD. A FUNAI 
comprometeu-se, então, a iniciar a identificação e delimitação da TI Nawa (cujos resultados deveriam ser 
posteriormente submetidos à homologação do Juízo) e elaborar, junto com o IBAMA, wna proposta de plano 
de manejo para esta terra indígena", "tudo no período de três meses para posterior homologação judicial". - A 14 de novembro de 2003, novo GT constituído pela FUNAI, coordenado pelo mesmo antropólogo 
que realizara o "levantamento prévio" cinco meses antes, iniciou finalmente os estudos de identificação e 
delimitação da TI Nawa. Os limites então propostos para esta terra incidem integralmente em parte da área 
norte do PNSD. Em meados de 2004, a versão preliminar do "Relatório Circunstanciado de Identificação e 
Delimitação da Terra Indígena Nawa", com superficie aproximada de 85.019 hectares, foi encaminhada à 
DAF/FUNAI para correção e adequação à legislação vigente. A versão final desse relatório (Correia, 2005) 
foi entregue ao CGID/DAF em junho de 2005, abrindo a possibilidade da publicação de seu reswno nos 
Diários Oficiais da União e do Estado do Acre e da emissão da respectiva portaria declaratória pelo Ministro 
da Justiça. Caso as pendengas judiciais não venham a se prolongar, por conta de ações impetradas pelas 
instâncias jurídicas do IBAMA e da União27, a demarcação e homologação dessa terra indígena podem vir a 
acontecer a partir de 2006. 

Também em 14 de novembro de 2003, o órgão indigenista constituiu outro GT, coordenado pelo 
técnico em indigenismo e antropólogo Raimundo Tavares Leão, servidor da AER-RBR, para dar início aos 
estudos e levantamentos necessários à identificação e delimitação da TI Manchineri do Seringai 
Guanabara. Em 2004, o antropólogo-coordenador encaminhou à DAF/FUNAI a versão preliminar do 
relatório de identificação da mencionada terra indígena (Leão, 2004), com extensão estimada em 213.254 
hectares. Desde então, esse relatório encontra-se paralisado na CGID/DAF, aguardando as necessárias 
adequações à legislação indigenista vigente, principalmente no sentido de uma efetiva comprovação da 
utilização tradicional feita pelas famílias Manchineri da terra reivindicada (Pereira Neto, 2005). Por outro 
lado, há fortes pressões de madeireiros e políticos locais que têm procurado impedir o avanço desse processo 
de identificação. Órgãos dos governos federal e estadual já se manifestaram contrários ao início do processo 
de regularização dessa terra indígena (Governo do Acre; IBAMA & INCRA, 2004), alegando que "há muita 
terra para tão poucos índios" e também que, a montante do rio Iaco, está regularizada a TI Mamoadate, a 
maior em extensão no estado, justamente destinada aos índios Manchineri e Jaminawa. 

- - - - 
25 Para o relatório da viagem, consultar Correia, 2004; para um artigo que resultou dessa viagem, ver Correia, 2004a. 
26 Para a versão preliminar do projeto produzido pela FUNAI visando a elaboração de um plano de manejo para a TI 
Nawa, conforme exigência da Justiça Federal, ver Machado, 2004. 
27 A 20 de outubro de 2004, por exemplo, o Procurador-Chefe da União no Estado do Acre e o Procurador Federal junto 
ao IBAMA, em afronta às reivindicações do Nawa e às decisões acordadas na audiência pública havida em outubro de 
2003, apresentaram ao Juiz Federal do Estado do Acre um documento discordando do memorial descritivo de 
identificação e delimitação da TI Nawa, antes mesmo, portanto, da conclusão formal dos resultados da identificação 
realizada pelo grupo técnico da FUNAI. 

-· 
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Terras indígenas a identificar 

Em junho de 2001, a DAF designou, através da Instrução Executiva nº 67 de 04.06.01, o antropólogo 
Walter Alves Coutinho Júnior como "colaborador" para reunir preliminarmente informações disponíveis 
sobre as áreas que constavam como "a identificar" e "a definir" na listagem geral de terras indígenas da 
FUNAI, relativas à "Área Etnográfica XV", que abrange o Acre e o sudoeste do Amazonas. 

r>, 

Não obstante constatar um alto índice de terras indígenas com procedimento de regularização já 
concluído ou em vias de conclusão, o mencionado antropólogo, que chefiou o Departamento de Identificação 
e Delimitação (DEID) da DAF/FUNAI no periodo de 1996 a 2000, recomendou, em seu relatório preliminar 
(Coutinho Jr, 2001), a identificação de diversas áreas de ocupação indígena ainda não regularizadas no Acre, 
dentre elas, a dos Manchineri do Seringai Guanabara, Jamínawa do Guajará, Jamínawa da Asa Branca, 
Jaminawa do Rio Caeté, Nawa, Kaxinawá do Seringai Curralinho e Xinane, bem como a revisão de limites 
das terras Mamoadate, Nukini e Jaminawa-Arara do Rio Bagé, já regularizadas. 

Duas novas terras indígenas, destinadas ao povo Jaminawa, uma no rio Caeté e outra no rio Iaco 
(Guajará), foram incluídas para identificação e delimitação na programação do Plano Operativo Anual (POA) 
do PPT AL para 2004. No entanto, até meados de 2005, essas ações não haviam sido iniciadas. É importante 
ressaltar que, por ocasião das recomendações oferecidas à primeira fase do ZEE (lglesias & Aquino, 1999a: 
30; 161; e 2000), já ressaltou-se a importância da FUNAI proceder com o início do processo de regularização 
da TI Jaminawa do Rio Caeté. 

A fixação de pequena parcela da população Jaminawa, particularmente de seu subgrupo Xixinawa, 
no alto rio Caeté, afluente da margem esquerda do rio Iaco, é decorrente de conflitos entre suas várias facções 
familiares, ocorridos nas terras indígenas Cabeceiras do Rio Acre e Mamoadate, a partir da década de 1990, 
que provocaram migração de várias de suas famílias extensas para a periferia de Rio Branco e outras cidades 
do vale do Acre. Os Xixinawa constituem um de seus subgrupos políticos, conformado por mais de uma 
centena de índios Jaminawa, que à época perambulavam e mendigavam pelas ruas de Rio Branco. 

,,....., 

,-., Naquela ocasião, a imprensa local e setores da opinião pública acreana começaram a questionar os 
processos de regularização de terras indígenas ocorridos nas duas últimas décadas no Acre, com o argumento 
que essa política indigenista se provava inócua, pois os índios simplesmente as abandonavam para viver de 
mendicância, subemprego e prostituição na capital do estado. O Juizado da Infância e da Adolescência chegou 
a publicamente anunciar que, se a FUNAI não tornasse as providências necessárias à definitiva resolução 
desse problema, mandaria recolher aos abrigos de menores abandonados todas as crianças Jaminawa que 
andassem perambulando pelas ruas, acompanhadas, ou não, por suas mães e responsáveis". Pressionada, a 
AER-RBR promoveu, entre maio e agosto de 1997, a transferência de 67 índios para a aldeia Betel, na TI 
Mamoadate, e de outros 17 para a aldeia São Lourenço, na TI Cabeceiras do Rio Acre. ,....., 

Após recusarem se mudar para essas duas terras indígenas, os integrantes do subgrupo Xixinawa, 34 
índios, aceitaram ser transferidos para o seringai Boa Vista, no alto rio Caeté, após entendimentos com o seu 
antigo proprietário, que resultaram na "Carta Proposta que faz Ciro Machado Filho e sua mulher à Fundação 
Nacional do Índio", datada de 22 de setembro de 1997. Nesse documento, os proponentes concordaram que a 
destinatária, a FUNAI, tomasse "posse do imóvel" e assentasse os índios, e fixaram prazo de um ano para sua 
aquisição "mediante desapropriação". Caso isso não ocorresse nesse prazo, a AER-RBR, "independente de 
notificação judicial ou extrajudicial" se obrigaria a promover por sua conta e expensas, sem qualquer ônus 
para os proponentes, a desocupação do imóvel e restituir a sua posse aos mesmos. 

Em 29 novembro de 1999, com o prazo já vencido fazia mais de um ano, novamente os proprietários 
encaminharam à AER-RBR a "Carta Proposta para a venda do Seringai Boa Vista, na Comarca de Sena 

28 A partir de 1999, sob coordenação do MPF, foi formado o "GT Jaminawa", composto por órgãos dos governos federal e 
estadual, a UNI e organizações indigenistas, com o objetivo de buscar soluções para o problema da "mendicância 
Jarninawa", Tendo se reunido esporadicamente nos últimos cinco anos, o GT não chegou a propor soluções definitivas e 
famílias Jaminawa, principalmente durante os meses do vemo, continuam a ser vistos mendigando e perambulando pelas 
feiras livres de Rio Branco, de várias cidades do Vale do Acre e, mais recentemente, de Sena Madureira. Para um 
histórico mais extenso dos processos que levaram à constituição desse GT, ver Aquino, 1999a; MPF-Acre, 1999; 1999a. 
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Madureira", estipulando o valor de R$ 559.150, para a "liquidação integral do valor do seringai pela sua 
medição em hectares", então estimada em 22.366 hectares, embora apenas uma pequena parte dele, com área 
correspondente a 3 mil hectares, constasse em matrícula lavrada no Cartório de Registro de Imóveis de Sena 
Madureira. 

Em dezembro de 2000, os Jaminawa do alto rio Caeté encaminharam um documento à FUNAI, 
pedindo que os ajudasse a combater as invasões de caçadores, pescadores e madeireiros na área do seringai 
Boa Vista. Esta reivindicação motivou o antropólogo Antonio Pereira Neto, então administrador da AER 
RBR, a solicitar em caráter de urgência o início do processo de identificação e delimitação de uma terra 
indígena no alto rio Caeté, nos termos do Decreto 1775/96. De acordo com o administrador, haveria uma 
situação, de fato, a solucionar, já que os Jaminawa instalados no rio Caeté não desejavam mais abandonar 
aquela área, "pois não foram eles que escolheram sozinhos o local nem o invadiram, mas foram levados para 
lá sob a responsabilidade da FUNAI, sob promessas da área ser regularizada". 

._,· 
Por Decreto presidencial de 19 de setembro de 2002, foi criada a Reserva Extrativista Cazumbá 

lracema nos municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano, "com objetivo de assegurar o uso sustentável e 
a conservação dos recursos naturais renováveis, protegendo os meios de vida e a cultura da população 
extrativista local". Essa nova reserva, com área aproximada de 750.494 hectares, circunda integralmente a 
área ocupada, desde 1997, pelos Jaminawa no alto rio Caeté. No entanto, a área titulada e deixada dentro dos 
limites estabelecidos pelo decreto de criação dessa reserva extrativista é de 9.900 hectares. Os representantes 
Jaminawa, entretanto, reivindicam uma terra de aproximadamente 21.000 hectares, que corresponde à área 
proposta pela AER-RBR, a mais próxima daquela então estimada por seus antigos proprietários. 

- 
Em decorrência de dissensões internas ocorridas na TI Mamoadate, em fins da década de 1980, 

diversos grupos fàmiliares Jaminawa migraram para a TI Cabeceira do Rio Acre, enquanto outros passaram a 
ocupar as colocações Guajará e Asa Branca, no rio Iaco. Nos anos de 1990, por ocasião dos trabalhos de 
implantação de um projeto de assentamento na região do rio Iaco, o INCRA reservou um lote de 600 hectares 
para a comunidade Jaminawa do Guajará. Desde 2000, representantes destas duas últimas comunidades 
passaram a reivindicar o início do processo de regularização de suas terras, demanda essa que foi incorporada 
ao planejamento do PPTAL em 2004, mas, até o presente, ainda não gerou desdobramentos efetivos. - 

Revisão de limites de terras indígenas 
, - 

Nos últimos cinco anos, novas solicitações têm sido encaminhadas por representantes indígenas para 
que a FUNAI proceda com a revisão de limites de suas terras, demarcadas no decorrer dos anos 1980. Essas 
demandas para a ampliação de suas terras são via de regra fundamentadas pelas lideranças indígenas sob a 
justificativa de que as demarcações basearam-se em estudos de identificação promovidos pela FUNAI a partir 
de final da década de 1970, tendo sido as extensões então delimitadas condicionadas por pressões políticas 
feitas á época por grandes empresas "paulistas" e antigos proprietários de seringais, que contavam com o 
apoio de políticos locais e representantes do Conselho de Segurança Nacional. 

' Essas novas demandas territoriais surgiram em um contexto marcado por um vigoroso crescimento 
demográfico das populações indígenas, pela retomada da pavimentação da BR-364 e BR- 317, pela revisão 
dos componentes indígenas dos respectivos EIA-RIMA e a negociação dos respectivos planos de mitigação e 
compensação. Dentre essas novas demandas destacam-se aquelas referentes às Tis Rio Gregório, Nukini, 
Campinas/Katukina, Igarapé do Caucho, Kaxinawá da Colônia 27, Mamoadate, Poyanawa, Kaxinawá do Rio 
Humaitá e Kaxinawá/ Ashaninka do Rio Breu. 

Em meados de 2003, equipes de antropólogos e ambientalistas designadas pela DAF realizaram 
"levantamentos prévios" nas Tis Rio Gregório e Nukini, constatando a legitimidade das reivindicações 
formalizadas pelos representantes e lideranças de suas comunidades. Por isso, ambas terras indígenas foram 
incluídas para revisão de limites no planejamento da DAF/FUNAI para o ano de 2004. 

No levantamento prévio da TI Rio Gregório, a proposta de revisão de limites incorporou a inclusão 
de duas áreas distintas. A primeira, a sudoeste e jusante da terra regularizada, com superficie estimada em 
69.807 hectares, e a segunda, a sul e a montante, correspondendo às cabeceiras do rio Gregório, com área de 

, - 
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22.447 hectares. Portanto, a área proposta para a ampliação corresponde a 92.254 hectares, que somados a 
área regularizada, dará a essa terra indígena a extensão total de 185.113 hectares (Machado, 2003). 

Já a TI Nukini, identificada pela primeira vez em 1977, com extensão de 23.000 hectares, e 
reestudada em 1984 com superfície de 30.900 hectares, foi demarcada em 1986 com 27.533 hectares, no 
contexto do Plano Provisório do PMACI. Decorridos vinte anos dessa demarcação, os Nukini, com uma 
população atual estimada em 550 indivíduos, passaram a reivindicar a revisão de limites de sua terra. O 
levantamento prévio realizado em meados de 2003 estima em mais 72.276 hectares sobre a extensão da terra 
anteriormente demarcada e regularizada, englobando duas glebas (Timbaúba e Moa Azul) que o INCRA, em 
várias ocasiões, declarou estar disposto em doar aos Nukini, além de outra pequena parcela do PNSD, aquela 
que, pela margem esquerda do rio Moa, alcança até o igarapé Capanawa, abaixo do Igarapé Anil. Estima-se, 
portanto, que, acrescida dessa ampliação, a nova extensão total da TI Nukini poderá alcançar algo em tomo de 
99.800 hectares (Correia, 2004)29• 

r: 

r- 

A partir de 2004, no entanto, a presidência da FUNAI adotou uma postura de evitar a revisão de 
limites de terras indígenas já regularizadas, sob a alegação de concentrar esforços na identificação de novas 
terras. No entanto, em março de 2004, uma embaixada de lideranças tradicionais do povo Yawanawá esteve 
no Ministério da Justiça e na sede da FUNAI em Brasília, acompanhada por políticos da bancada federal do 
Acre, e reivindicou a revisão de limites da terra que coabitam com os Katukina. Atendendo a essa demanda, a 
FUNAI designou grupo técnico, em novembro de 2004, "com a finalidade de realizar estudos de revisão de 
limites da TI Rio Gregório, localizada no município de Tarauacá, no Estado do Acre". Os trabalhos de campo 
do GT, coordenado pelo antropólogo Ney José de Brito Maciel, foram concluídos em fins de dezembro desse 
ano e o seu relatório está previsto para ser entregue à CGID/DAF no segundo semestre de 2005, confirmando, 
as propostas feitas no "levantamento prévio" (Machado, 2003)30. 

r 

r: 
r: 

Visto que a nova superfície da TI Rio Gregório fará limites com a área recentemente decretada da 
Reserva Extrativista do Riozinho da Liberdade, com extensão aproximada de 325.602 hectares, essa ação será 
de fundamental importância para a consolidação do mosaico contínuo de terras indígenas e unidades de 
conservação hoje existente no vale do Alto Juruá acreano. A reserva extrativista, criada pelo Decreto de 17 de 
fevereiro de 2005, nos municípios de Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, no 
Acre, tem por objetivo "proteger os meios de vida e garantir a utilização e a conservação dos recursos naturais 
renováveis tradicionalmente utilizados pela população extrativista residente na área de sua abrangência". A 
nova reserva extrativista está interligada às terras indígenas Campinas/Katukina, Arara do Igarapé Humaitá, 
Jaminawa/ Arara do Rio Bagé e Rio Gregório, bem como às Reservas Extrativistas do Alto Juruá e do Alto 
Tarauacá. 

r: 
r: 
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O mosaico contínuo de áreas protegidas no Estado do Acre 

r> Em decorrência de mobilizações políticas protagonizadas nos últimos 30 anos pelos povos indígenas 
e pelas populações tradicionais, as ações de regularização fundiária promovidas por diferentes órgãos dos 
governos federal e estadual resultaram na gradual configuração de um mosaico contínuo de 43 terras, 

29 A respeito da violenta destruição, das casas e dos pertences de uma dezena de famílias Nukini, chefiadas pelo ex 
cacique Paulo César de Oliveira, estabelecida no PNSD, realizada em julho de 2005 por uma "Força Tarefa" constituída 
por representantes do IBAMA e das Polícias Federal e Estadual, contando com o apoio do Exército Brasileiro, consultar o 
documento "Repúdio à covardia, arbitariedade e abusos do IBAMA contra os Nukini do Acre", assinado por organizações 
indígenas e da sociedade civil, e divulgado no site da COIAB em 26 de julho de 2005. O documento, que também faz um 
histórico dos procedimentos judiciais previamente tomados pelo órgão ambiental, solicitando a reintegração de posse 
sobre a área, está disponível em wivw.coiab.com.brljornal.php?id=311. 
3° Cabe destacar que a terra hoje reivindicada pelos Yawanawá e Katukina incide em parte da antiga fazenda Paranacre, 
com extensão de 270 mil hectares comprada pelo grupo empresarial "Tínderacre", do qual é sócio majoritário o 
apresentador de televisão Carlos Massa, mais conhecido por Ratinho. Um plano de negócios, que inclui a instalação de 
uma indústria de beneficiamento, para a produção de pisos, forros, portas e outros materiais destinados à construção, foi 
apresentado à SEFE e está em análise pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial do Acre. Em matéria divulgada no 
site Notícias da Hora, em 19/7/2005, José Henrique Moura, presidente do lteracre {Instituto de Terras do Acre), afirma 
que o grupo empresarial destinou 1 00 mil hectares para a ampliação da TI Rio Gregório e 20 mil hectares para 140 
famílias de posseiros que vivem nas terras. A citada matéria pode ser acessada em wivw.noticiasdahora.com/capa/29-07- 
2005/noticia-2-29-07-2006.htm 
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reservadas com distintas finalidades. Distribuído em 17 dos 22 municípios acreanos, esse mosaico abrange 
hoje uma extensão de 7.865.628 hectares contínuos de florestas, que correspondem a 47,6% da extensão atual 
do estado. Habitam aí cerca de 34,6 mil pessoas, ou 5,5% da população acreana estimada pelo IBGE para 
2004. 

Mosaico contínuo no Acre: categorias de terras reservadas 

Situado em uma das áreas de maior diversidade biológica e sociocultural da Amazônia, o mosaico é 
atualmente composto por oito diferentes categorias de terras reservadas pelos poderes públicos: 27 terras 
indígenas, 14 unidades de conservação e dois projetos de assentamento extrativista. Dentre as unidades de 
conservação, 11 são "de uso sustentável", e ocupam 45,65% da extensão total do mosaico; outras três são "de 
proteção integral", e representam 20,5% de sua extensão agregada. Do total de 43 terras, 39 (79,5%) integram 
o patrimônio da União Federal e abrangem 85% da extensão do mosaico. As quatro terras de jurisdição 
estadual (20,5%) ocupam os restantes 15% de sua superfície total. 

CATEGORIAS Otde. Extensão lha) % º/o 
TERRAS INDIGENAS 27 2.572.420 32.70 32 70 

Reserva Extrativista 5 2.678.994 34 06 
UNIDADES Uso Sustentável Floresta Nacional 3 425.332 5,41 45,65 

DE Floresta Estadual 3 486.319 6,18 
CONSER- Paroue Nacional l 843.012 10 72 
V AÇÃO Proteção Integral Parque Estadual 1 695.303 8,84 20,55 

Estacão Ecológica 1 77.500 0,99 
PROJETOS DE ASSENTAMENTO EXTRATIVISTA 2 86.748 1 10 l 10 

TOTAIS 8 43 7.865.628 100.0 100.0 

O mosaico se estende ao longo da maior parte da fronteira sul do estado e ao longo de todo o seu 
limite ocidental. Em boa parte distribuído ao longo da fronteira internacional Brasil-Peru, coincide com toda a 
extensão em 'Jue o Acre limita com o país vizinho, especificamente, com os Departamentos de Madre de Dias 
e de Ucayalli 1• Em sua totalidade, o corredor está inserido na "faixa de fronteira"32 e faz parte do "Corredor 
Ecológico Oeste-Amazônico", no âmbito do "Projeto Corredores Ecológicos", do PP-G7. 

A conformação desse mosaico contínuo é fato recente. Até 2001, havia dois mosaicos contínuos de 
áreas reservadas, um no Vale do Acre/ Alto Purus e outro no Vale do Juruá33• Os dois mosaicos foram 
ganhando gradual conectividade a partir de 2002, com a promulgação dos decretos de criação da Floresta 
Nacional de Santa Rosa do Purus e da Reserva Extrativista Cazumbá/Iracema. O mosaico contínuo de áreas 
reservadas, distribuído ao longo dos dois vales, ganhou forma em 2004, com a criação do Parque Estadual 
Chandless. 

Para efeito de melhor caracterização de sua distribuição no território acreano, no quadro a seguir, o 
mosaico é desmembrado pelos dois vales, do Acre-Purus e do Alto Juruá, discriminando as terras que dele 
fazem parte em cada uma dessas duas regiões. 

31 A respeito das dinâmicas transfronteiriças, e da presença indígena em ambos os lados da fronteira internacional, 
consultar os capítulos I1l e IV. 
32 Sobre as terras indígenas na faixa de fronteira, ver capítulo IV. 
33 A este respeito, ver Iglesias & Aquino, 1999a: 53-56. 
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Distribuição do mosaico nos Vales do Acre/Puros e Alto Juruá 

Vales Catezorías Ouantidade Municípios Extensão (ba) Poeulacão 
Terras Indígenas 5 4 889.544 3.437 
Reservas Extrativistas 2 7 1.653.997 I0.300 

Acre- Florestas Nacionais 2 1 195.075 1.500 
Purus Estação Ecológica 1 1 77.500 - 

Parque Estadual 1 3 695.303 ? 
Proietos de Assentamento Extrativista 2 3 86.748 1.815 

Subtotais 13 9 3.598.167 17.052 
Terras Indígenas 22 7 1.682.876 6.904 
Reservas Extrativistas 3 3 1.024.997 8.193 

Juruá Parque Nacional 1 5 843.012 2.500 
Floresta Nacional I* 2 230.257 ? 
Florestas Estaduais 3 1 486.319 ? 

Subtotais 30 8 4.267.461 17.597 
TOTAL 43 15 7.865.628 34.649 

* Pequena parte da Flona Santa Rosa do Purus incide no Município do mesmo nome, portanto, no Vale do Purus. 

r 

Habitadas imemorialmente por povos indígenas das famílias lingüísticas Pano e Aruak, e há mais de 
um século por seringueiros e agricultores de origem nordestina, essas terras reservadas no estado contemplam 
uma alta diversidade sociocultural e uma notável variedade de paisagens naturais. A baixa densidade 
demográfica e o uso de tecnologias extrativistas de baixo impacto sobre a natureza permitiram que índios, 
seringueiros e ribeirinhos mantivessem praticamente intacta a sua cobertura vegetal. Menos de 5% de sua 
extensão está atualmente desmatada. Apenas três delas, a TI Campinas/Katukina, a parte norte da Reserva 
Extrativista Riozinho da Liberdade e um pequeno trecho da Floresta Estadual Liberdade, são cortadas pelo 
traçado da BR-364, nas proximidades da fronteira do Acre com o estado do Amazonas, numa extensão de 
terra onde os desmatamentos, a abertura de fazendas de criação de gado e a pavimentação da estrada tiveram 
consideráveis impactos sobre a cobertura florestal. 

Sobreposições de terras indígenas e unidades de conservação: o real tamanho do mosaico 

A relevância ambiental dessa extensa faixa de florestas, onde hoje está configurado o mosaico 
contínuo de 43 terras reservadas, foi reconhecida pelo governo brasileiro ainda no início do século XX. Por 
meio do Decreto nº 8.843, de 26 de julho de 1911, assinado pelo então presidente da República, Hermes da 
Fonseca, e por seu Ministro da Agricultura, Indústria e Comércio, Pedro Toledo, foi criada uma Reserva 
Florestal no Território do Acre34• Com extensão aproximada de 2,8 milhões de hectares, a reserva era formada 
por glebas, ou "quatro faixas descontínuas": Alto Acre (l,2 milhão de ha), Alto Purus/Envira (400 milha), 
Rio Gregório (600 milha) e Extrema do Juruá (600 milha). 

r-. 
Essa reserva florestal é a primeira unidade de conservação de grande extensão criada na Amazônia 

brasileira, com o objetivo de proteger, em áreas contínuas, a flora, a fauna, o regime hidrográfico, a 
navegação fluvial e inclusive as populações indígenas que ali viviam35• Procurava-se, assim, evitar as danosas 
conseqüências que o desmatamento desordenado e os incêndios florestais vinham causando em outras regiões 
do país, especialmente no tocante às alterações climáticas e ao regime de águas pluviais e das correntes. À 

34 A íntegra do Decreto e as instruções para a sua execução estão em Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, 
1911. Para uma análise pioneira sobre essa medida do governo federal, ver Garcia, 1989. 
35 O decreto vedava a entrada de pessoas na Reserva e proibia a extração de madeiras de lei e outros produtos florestais, 
bem como a caça e a pesca. Estabelecia prazo de um ano para que os moradores da reserva apresentassem títulos de posse, 
para que a Justiça Federal avaliasse sua legitimidade e o Governo providenciasse a aquisição destas terras, por acordo 
amigável ou desapropriação. Esta ação, todavia, não se aplicaria às "populações aborígenes que, com exclusão absoluta de 
indivíduos de outras raças, vivam em sociedade nas mattas da reserva, podendo o Governo promover a sua mudança de 
conformidade com o art. 2º n. 13, do decreto nº 8.072, de 20 de junho de 1910". O decreto estabelecia, ainda, a 
possibílidade, por se tratar de região de fronteira, do Governo implantar obras de fortificação e guardas necessárias à 
defesa nacional e estabelecer traçados de via de comunicação estratégica; e, ainda, que a jurisdição sobre a Reserva ficaria 
sob encargo do Serviço de Inspeção e Defesa Agrícola, auxiliado pelos demais funcionários do Ministério da Agricultura, 
com exercício no Território do Acre (lglesias, 2004a: 21 ). 
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época de sua criação, a reserva florestal representava quase um quinto da extensão do Território Federal do 
Acre e uma "das maiores reservas de proteção em todo o mundo, senão a maior" (Garcia, 1989). 

A faixa do Rio Gregório, que coincide com a parte central do mosaico hoje existente no estado, 
abrange alguns dos principais afluentes da margem direita do rio Juruá e outros da margem esquerda do rio 
Tarauacá: Tejo, Bagé, Igarapé Humaitá, Gregório, Acuraua, Catuquina, Primavera e São Salvador. É nessa 
faixa de "terras colinosas" que nascem as águas destes rios e estão hoje localizadas partes das três reservas 
extrativistas e cinco terras indígenas circunvizinhas. Estabelecida ao longo da fronteira mais ocidental do 
estado, a faixa Extrema do Juruá, por sua vez, coincide com a atual distribuição do Parque Nacional da Serra 
do Divisor (PNSD), criado em 1989. 

A mais antiga medida do governo federal para a proteção e conservação da floresta amazônica, a 
reserva florestal nunca chegou a ser materializada por meio de ações do governo federal, mas o decreto 
assinado pelo presidente Hermes da Fonseca em 1911 jamais foi revogado em suas intenções. Tendo em vista 
o prazo estabelecido pelo decreto para que os proprietários com terras incidentes na reserva apresentassem 
seus títulos e fossem indenizados, o que não chegou a acontecer, e o posterior registro de seringais nativos 
nessas faixas, pode se considerar que foram assim configuradas as primeiras sobreposições entre unidades de 
conservação e outras categorias de terra, nesse caso, propriedades privadas, reconhecidas pelo próprio poder 
público. A criação, a partir de final dos anos 1970, de um amplo conjunto de terras indígenas e unidades de 
conservação no Estado do Acre veio a restituir ao patrimônio da União parte da extensão proposta para a 
reserva florestal, não deixando de configurar, por outro lado, um conjunto de sobreposições entre terras 
públicas criadas com destinações distintas36• 

- - 
Deixando de lado o aspecto formal das normas legais e considerando os processos legais e políticos 

que resultaram na gradual configuração do mosaico de terras reservadas no estado, um conjunto mais atual de 
sobreposições, já antes destacado, deve ser levado em conta ao tentar calcular o seu real tamanho. É 
justamente na região do Alto Juruá onde atualmente se concentram diferentes formas de sobreposição entre 
terras indígenas e unidades de conservação, resultando no surgimento, nos últimos cinco anos, de conflitos 
territoriais e socioambientais. 

Nessa região acreana, cabe destacar as recentes demandas territoriais dos Nawa e Nukini sobre partes 
do PNSD: dos primeiros para a criação de uma terra indígena e dos segundos para a ampliação dos limites de 
sua terra, identificada em 1977 e em 1982, demarcada em 1986 e hoje plenamente regularizada. A proposta de 
identificação da TI Nawa, formalizada em 83.218 hectares, incide integralmente na parte norte do PNSD, 
enquanto que a reivindicação Nukini sobrepõe-se a outra extensão do limite norte do mesmo parque, com área 
ainda não precisada. 

A TI Arara do Rio Amônia, por sua vez, identificada em 2003 e delimitada em 2005, com extensão 
de 20.764 hectares, apresenta sobreposições com três terras reservadas pelo governo federal, a saber: 12.092 
hectares na área da Reserva Extrativista do Alto Juruá; 2.186 hectares no PNSD; e 6.486 hectares no Projeto 
de Assentamento Rio Amônia, implantado pelo INCRA em 1996. 

Outra sobreposição ocorreu em 1998, quando da demarcação fisica da Reserva Extrativista do Alto 
Juruá, que incorporou 7.747 hectares da extensão da TI Kaxinawá-Ashaninka do Rio Breu. Esta sobreposição 
acabou, em parte, sanada pela demarcação física dessa terra indígena em 2000, que resultou em acordos, entre 
os Kaxinawá e Ashaninka e os agricultores da Reserva Extrativista, sobre os verdadeiros limites de ambas 
terras. A homologação da terra indígena em abril de 2001 veio a confirmar essa extensão e os limites hoje 
respeitados em nível local. Do ponto de vista administrativo e dos mapas da reserva extrativista produzidos 
pelo IBAMA, todavia, a sobreposição permanece, e só poderá ser remediada mediante a promulgação de novo 
decreto presidencial, retificando os limites da reserva. 

- 
36 Para dados sobre a sobreposição de terras indígenas e unidades de conservação hoje existentes com as reservas 
florestais criadas por decretos presidenciais em diferentes regiões do Brasil, ver Instituto Socioambiental, 1997: 52. Para 
as sobreposições, no Acre, entre a reserva florestal e terras indígenas e unidades de conservação no Alto Juruá, ver 
lglesias, 1998, e Aquino, 2001. 
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Conforme será visto com maiores detalhes adiante37, a criação da Floresta Nacional de Santa Rosa do 
Puros em 2001, com superficie de 230.257 hectares, materializou uma sobreposição sobre a TI Jaminauá/ 
Envira, então já delimitada e hoje regularizada com extensão de 80.618 hectares, bem como sobre parte da TI 
Xinane (atual TI Riozinho do Alto Envira). Desde então, 69.815 hectares da TI Jaminauá/Envira, 87,2% de 
sua extensão, estão sobrepostos pela Floresta Nacional. Por sua vez, a sobreposição dessa Flona com a TI 
Riozinho do Alto Envira tende a aumentar no futuro próximo, para 7.000 hectares, dado que essa terra, 
destinada a índios "isolados", após identificada, teve seus limites ampliados em relação à proposta original da 
TI Xinane, feita em gabinete. Enquanto que esta última estava interditada, desde 1987, com 175.000 hectares, 
a área proposta para delimitação da TI Riozinho do Alto Envira é de 260.970 hectares. 

Já no Vale do Puros, a criação da reserva Extrativista Cazumbá/Iracema resultou no encapsulamento 
da área reivindicada para a criação da TI Jaminawa do Rio Caeté. Enquanto que a demanda dos Jaminawa, 
defendida também pela AER-RBR, é de 21.000 hectares, a área que restou em meio à reserva extrativista 
soma 9.878 hectares: a princípio, há, portanto, uma sobreposição de 11.122 hectares dessa reserva em relação 
à reivindicação das lideranças indígenas. 

_,-... Qual é, portanto, o real tamanho atual do mosaico contínuo de 43 terras reservadas configurado no 
Estado do Acre, que formalmente abrange 7.865.628 hectares? Ao sair apenas de uma quantificação baseada 
nas extensões que constam dos decretos de criação dessas terras indígenas e unidades de conservação, ao 
agregar as sobreposições já existentes entre essas terras e ao somar a esse montante as propostas de criação de 
novas terras indígenas (já formalizadas oficialmente pela FUNAI), chega-se a conclusão de que 199.666 
hectares da extensão total do mosaico estão hoje marcados por sobreposições. Dessa forma, é possível afirmar 
que a extensão atual do mosaico é de 7.665.962 hectares de florestas contínuas, que correspondem a 46,41 % 
da extensão territorial do Acre. Os processos, tanto políticos como administrativos, são dinâmicos, e, por isso, 
esses números tendem a sofrer modificações no futuro próximo. 

A continuidade dos processos de regularização de terras indígenas e unidades de conservação que 
integram esse mosaico continuo de áreas protegidas, por meio de ações articuladas de diferentes órgãos dos 
governos federal e estadual, é hoje de fundamental importância para o reconhecimento dos direitos territoriais 
tanto de povos indígenas como das populações de seringueiros e agricultores. Sem essas ações, poderão 
continuar a ocorrer, ou se agravar, significativos conflitos territoriais, sociais e interétnicos hoje em curso no 
Alto Juruá, região onde está situada a maioria das terras indígenas e unidades de conservação já reconhecida 
no estado. 

_,...... 

37 A este respeito ver capítulo III. 

32 

·""' 



m - "Índios isolados" 

Sobreviventes das "correrias" promovidas por caucheiros peruanos e seringalistas brasileiros em 
início do século passado, um conjunto bastante diverso, porém numericamente reduzido, de grupos indígenas, 
logrou, durante quase um século, manter-se relativamente à margem das atividades produtivas da empresa 
seringalista instalada nos altos rios acreanos. Durante a maior parte desse período, em que as colocações de 
centro localizadas mais às cabeceiras dos rios estiveram ocupadas por famílias de seringueiros brancos e 
indígenas, a maior parte desses povos, hoje considerados "isolados", segundo a terminologia adotada pela 
FUNAI, optou por refugiar-se e estabelecer moradia permanente em território peruano, onde a seringa 
inexiste e, em grande medida, o caucho fora esgotado no início do século passado, como resultado do 
extrativismo predatório promovido pelos caucheiros advindos dos afluentes do Ucayali e do Madre de Dios. 

Ao longo de quase oito décadas, fazendo uso de caminhos tradicionais que atravessam as cabeceiras 
dos afluentes dos rios Juruá e Purus', esses grupos indígenas continuaram a adentrar o território brasileiro. 
Durante os meses secos do verão, aproveitavam essas andanças sazonais para, além de caçar, pescar e coletar 
ovos de tracajá, observar a rotina das famílias de seringueiros e índios, aprender a usar armas de fogo e 
saquear casas nas colocações de seringa, de onde levavam instrumentos de trabalho, utensílios, roupas e redes, 
sementes dos roçados, assim como armas de fogo. 

Chamados "brabos" pelos patrões, seringueiros e índios já inseridos na vida dos seringais, passaram a 
ser considerados enquanto ameaça à "segurança" das famílias que trabalhavam nas colocações de centro mais 
afastadas. Por quase oitenta anos, os patrões seringalistas adotaram diferentes estratégias para tentar manter os 
"brabos" afastados de suas propriedades. Nas duas primeiras décadas do século passado, acordos foram 
firmados com caucheiros peruanos para que, em troca do aproveitamento dos cauchais, estes realizassem 
correrias contra as malocas de "brabos" e "limpassem" os seringais. Nos anos 1920, patrões dos rios Jordão e 
Tarauacá financiaram as atividades da "polícia de fronteira" (Tastevin, 1926), comandada pelo mateiro e 
patrão cearense Felizardo Cerqueira à frente dos Kaxinawá que agrupara no seringai Revisão. Durante cerca 
de trinta anos, Pedro Biló, também financiado por sucessivos patrões, construiu fama de implacável matador 
de "brabos" no alto rio Envira. 

Até fins dos anos 1960, a instituição da "polícia de fronteira" foi mantida ativa nas cabeceiras dos 
rios Jordão, Tarauacá e Breu por sucessivos patrões seringalistas. Por meio de acordos entre o arrendatário de 
todos os seringais do rio Jordão, Ribamar Moura, e o peruano Júlio Peres, turmas de Ashaninka foram 
mobilizadas para "fazer rondas" no seringai Revisão, com a finalidade de manter os "brabos" afastados das 
colocações de centro e realizar eventuais correrias, para "dar segurança aos fregueses" e, assim, garantir a 
realização das safras anuais de borracha. 

Apesar das iniciativas patrocinadas pelos patrões, os saques às casas dos seringueiros, brancos e 
indígenas, bem como conflitos armados, com mortes e violências praticadas por ambas as partes, ocorreram 
com freqüência no longo período em que a empresa seringalista manteve-se em funcionamento nas cabeceiras 
dos principais afluentes dos rios Juruá e Purusi. Esta situação perdurou nos anos 1980, após a retirada dos 
patrões e seus fregueses, como resultado do reconhecimento pela FUNAI de terras destinadas aos Kaxinawá 
dos rios Jordão, Humaitá e Breu, aos Ashaninka e Madijá do rio Envira e aos Manchineri do rio laco. 

Frente de Proteção e regularização de terras para "índios isolados": as ações da FUNAI 

Devido ao acirramento dos conflitos entre os Kaxinawá, Ashaninka e os "brabos" nos rios Jordão e 
Envira, em 1987, o Departamento de Índios Isolados (DEII), da FUNAI, criou a Frente de Atração Rio Jordão 
(FARJ). No ano seguinte, foi transformada na Frente de Contato Rio Envira (FCE) e teve sua base estruturada 

r'· 
1 A respeito das rotas então utilizadas por esses grupos em suas migrações sazonais no território brasileiro, consultar 
Aquino & Tenê Kaxinawá, 1988, e Aquino & lglesias, 1996. 
2 Sobre esses conflitos ao longo do século passado, consultar, dentre outros, Sombra, 1913; Tastevin, 1925 e 1926; 
Aquino, 1977; Cabral, 1984, Meirelles, 1984, 1987 e 1998; Kanaú, 1986; Aquino & Tenê Kaxinawá, 1988; Mateus 
Kaxinawá, 1995; lglesias & Aquino, 1994, 1996 e 1999; Ioris, 1996; Keifenheim, 1997; lglesias, 1999, 2000 e 2001; 
Pereira Neto, 1987 e 1999; Pereira Neto & Aquino, 2000; Wolff, 2001; Pimenta, 2003; e Franco, 2004. 
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na margem direita deste rio, de frente à foz do igarapé Xinane, na TI Kampa do Rio Envira3• A implantação 
da Frente coincidiu com uma mudança substancial na ideologia e nas práticas que, durante quase oitenta anos, 
primeiro o Serviço de Proteção aos Índios (SPI) e depois a FUNAI haviam mantido em relação aos índios sem 
contato: de uma política que visava estabelecer a "atração" e promover a gradual incorporação dos índios 
"arredios" e "hostis" à comunhão nacional, o órgão indigenista passou, a partir de 1987, a priorizar a 
demarcação e a proteção de territórios habitados pelos " índios isolados", procurando, assim, salvaguardar as 
condições ambientais e políticas para que mantivessem suas formas tradicionais de vida 4. 

Ainda hoje a Frente está situada no mesmo local, sob o nome Frente de Proteção Etno-ambiental 
Envira desde 25 de abril de 2000. Coordenador da Frente desde sua criação, o sertanista José Carlos dos Reis 
Meirelles Jr. tem procurado desenvolver um trabalho de conscientização dos índios Ashaninka, bem como de 
vigilância e proteção da TI Kampa e Isolados do Rio Envira, evitando a entrada de caçadores e a continuidade 
dos violentos conflitos entre os Ashaninka e os índios isolados, comuns nos anos 19805. 

Também em 1987, junto com a instalação da Frente, o DEU elaborou em gabinete a proposta de 
criação das Tis Xinane, no Município de Feijó, com 175 mil hectares, e Alto Tarauacá, no então Município de 
Tarauacá", com 52 mil hectares, ação então considerada estratégica para a proteção dos territórios dos índios 
''isolados". Ambas terras indígenas foram a seguir "interditadas", para "fins de estudos e definição" das áreas 
a serem efetivamente demarcadas. Esta situação de limbo administrativo perduraria até a segunda metade dos 
anos 1990, quando a FUNAI, no âmbito do PPTAL, deu início ao processo de regularização da TI Alto 
Tarauacá. -· 

Na década de 1990, a profunda crise que se instalou na economia da borracha na região, com baixos 
preços e falta de mercado para o produto, e a desarticulação das redes comerciais das cooperativas indígenas e 
dos últimos barracões dos patrões seringalistas, levaram a quase totalidade dos grupos familiares de índios e 
seringueiros a optar por ocupar novas aldeias e locais de moradia nas margens dos rios, deixando desabitados 
os seringais mais às cabeceiras e as colocações de centro. Nos altos rios Envira, Tarauacá e Jordão, os grupos 
de índios "isolados" aproveitaram esta conjuntura favorável para ampliar seus territórios de habitação, 
perambulação e uso de recursos naturais. Saques às casas dos Kaxinawá, Ashaninka e seringueiros, assim 
como conflitos armados com feridos e mortos de ambos os lados, continuaram ocorrendo com freqüência, 
como durante a quase secular existência da empresa seringalista nessa região. 

No biênio 1996-1997, a morte de três pessoas pelos "isolados" nos seringais Alegria e São Paulo, no 
alto rio Tarauacá, motivou migrações de expressivo número de familias de seringueiros para a sede do 
Município de Jordão, seringais próximos e a cidade de Tarauacá. Em março de 1998, os sertanistas Sidney 
Possuelo, Chefe do DEII. e José Carlos dos Reis Meirelles sobrevoaram os altos rios Envira, Humaitá e 
Tarauacá, e constataram a existência de dois conjuntos de malocas habitados por uma população estimada em 
cerca de 600 índios. Esta situação comprovou que grupos de "isolados", favorecidos pelo esvaziamento dos 
seringais, optaram por estabelecer moradias fixas nas florestas dos altos rios acreanos. Levou, ainda, o DEII a 
redimensionar as estratégias de proteção desses grupos, dando prioridade à criação e à regularização de terras 
indígenas a elas destinadas. 

Em junho de 1998, no âmbito do PPT AL, a FUNAI promoveu a demarcação fisica da TI Ashaninka 
e Isolados do Rio Envira, realizada pela empresa Asserplan-Engenharía e Consultoria Ltda., de Rio Branco. 
Durante os trabalhos topográficos, alarmados com o barulho das motoserras e dos tiros de espingardas e com 
a eminente aproximação dos trabalhadores da empresa, funcionários da FUNAI e índios que os 
acompanhavam, os "isolados" atearam fogo na sede da Frente de Proteção e cercaram a equipe, que, após 
quase 60 horas sitiada, acabou resgatada por um helicóptero do Comando Militar da Amazônia. Apesar de 

3 Por ocasião da promulgação da portaria declaratória, em 1996, o nome foi alterado para TI Kampa e Isolados do Rio 
Envira, especificando, assim, a presença desses últimos nessa terra indígena. 
4 Foi em 1987 que aconteceu a criação do Departamento de Índios Isolados, que ficou sob a coordenação do sertanista 
Sidney Possuello, e foi realizado, em junho, o I Encontro de Sertanistas. A este respeito, consultar Freire, 2005. 
5 A respeito da implantação e do funcionamento da Frente de Proteção, consultar Pereira Neto (] 987, 1999), loris ( 1996), 
Meirelles (1998, 2005). 
6 Desde 1992, com o desmembramento do Município de Tarauacá e a criação do Município de Jordão, a maior parte dessa 
terra indígena passou a estar localizada neste último. Parte dela incide também no Município de Feijó. 
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parcialmente concluída, a demarcação representou uma relevante iniciativa da FUNAI, a primeira após a 
regularização da TI Kaxinawá do Rio Jordão, para dar concretude à configuração de um corredor de terras 
indígenas destinadas à proteção dos territórios habitados e usados pelos índios "isolados" na região situada ao 
longo da fronteira internacional Brasil-Peru. 

Também em junho de 1998, a Presidência da FUNAI publicou portaria de "restrição ao direito de 
ingresso, locomoção e permanência de pessoas estranhas aos quadros" do órgão na TI Alto Tarauacá, que 
ampliava sua extensão para 142.700 ha e proibia a exploração de qualquer recurso natural nas florestas nela 
incidentes. Nesse mesmo mês, teve início a identificação dessa terra, feita por grupo técnico da FUNAI 
INCRA, coordenado pelo antropólogo Antônio Pereira Neto. A proposta de identificação e delimitação 
(Pereira Neto, 2000), aprovada pelo Presidente da FUNAI em abril de 2000, com área aproximada de 142.600 
hectares, previa, ainda, a indenização das benfeitorias de boa-fé e a retirada das 53 famílias que ali moravam e 
a instalação de um posto de vigilância da FUNAI, subordinado à Frente de Proteção Etna-ambiental Envira. 

Conflitos entre "isolados" e famílias de seringueiros e agricultores, todavia, continuaram ocorrendo 
nos seringais do alto rio Tarauacá. Em junho de 2000, por exemplo, uma expedição de caçadores vinda da 
sede do Município de Jordão, chefiada pelo vereador Auton Dourado de Farias, sobrinho do então Prefeito, 
Turiano Farias, matou, no seringai Oriente, pelo menos um índio isolado com requintes de crueldade, que 
incluíram sua castração e enterro em cova rasa. Os parentes da vítima revidaram e flecharam a escola do 
seringai Seretama, forçando a saída definitiva dos últimos moradores desse local e dos seringais vizinhos 7• 

Em abril de 2001, a Portaria nº 369, do Ministro da Justiça, declarou a TI Alto Tarauacá de posse 
permanente dos "índios isolados". Sua demarcação física foi realizada pela empresa Engetop Topografia Ltda. 
em fevereiro do ano seguinte, e coincidiu com a indenização das benfeitorias de 52 famílias de seringueiros e 
agricultores, a maior parte das quais já se estabelecera na sede do Município de Jordão, no seringai São João, 
da Prefeitura Municipal, e na Reserva Extrativista do Alto Tarauacá, criada em 2000. A terra indígena foi 
homologada por decreto presidencial de 27 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União do 
dia seguinte. 

Apesar de sua demarcação física, da retirada das famílias de seringueiros que ali ainda permaneciam 
e sua recente homologação administrativa, a TI Alto Tarauacá continua até hoje a ser invadida por caçadores 
oriundos da sede municipal e dos seringais Iracema e D'Ouro, que depredam importantes recursos naturais e 
criam uma potencial situação de conflitos com os "isolados" que ali vivem. 

Essa situação, todavia, poderia ter sido evitada, caso o governo estadual tivesse cumprido suas 
obrigações no Convênio Nº 01/2001, assinado com a Presidência da FUNAI e a Prefeitura de Feijó. Firmado a 
5 de abril, em Rio Branco, após um ano e meio de negociações, o convênio tinha por finalidade fortalecer as 
ações da Frente de Proteção Etno-ambiental Envira, assegurando condições para a proteção dos territórios dos 
índios "isolados'' das Tis Kampa e Isolados do Envira, Alto Tarauacá e Xinane. O governador Jorge Viana 
tomara essa decisão em dezembro de 2000, após ter visitado a Frente e sobrevoado as malocas da TI Alto 
Tarauacá, acompanhado de técnicos da FUNAl e do Ministério do Meio Ambiente e de uma equipe da 
Revista Época, que logrou fazer a primeira foto de um "isolado", publicada na edição de Natal. 

Com duração de dois anos, o convênio previa a estruturação de um posto de vigilância na foz do Rio 
D'Ouro, na TI Alto Tarauacá, a remuneração de pessoal qualificado e a compra de material e equipamentos, 
que seriam utilizados nas duas bases da Frente. Seguindo a orientação do DEU, essas ações não almejavam 
promover qualquer contato com os "isolados", mas, sim, garantir-lhes a exclusividade no uso dos recursos 
naturais dos territórios que habitavam em terras já reconhecidas pela FUNAl. Para tal, visava dar à Frente 
condições efetivas para estabelecer presença permanente no alto rio Tarauacá e impedir a continuidade da 
invasão daquela terra indígena por madeireiros e caçadores vindos da sede do Município de Jordão e de seus 
arredores, bem como futuros conflitos armados entre os "isolados" e esses invasores. 

7 Sobre estes episódios e seus desdobramentos, em nível local e na regularização da TI Alto Tarauacá, ver lglesias 2000a, 
2000b,200la,2002,2002a,2003. 
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A liberação dos recursos para o início da execução do convênio acabou não acontecendo no segundo 
semestre de 2001, como previsto, tendo o governo estadual prometido honrar seus compromissos em 2002, o 
que tampouco ocorreu. Os escassos recursos efetivamente liberados por meio do convênio acabaram sendo 
usados na manutenção da equipe de trabalhadores da sede da Frente de Proteção na TI Kampa e Isolados do 
Rio Envira, sem que qualquer ação fosse implementada na TI Alto Tarauacá. 

As ações da FUNAI para a garantia dos tenitórios dos grupos "isolados" tiveram continuidade em 
2003, com a constituição de um grupo técnico para a identificação da TI Xinane, que permanecera 
"interditada" desde 1987. Conforme já explicitado em uma seção anterior deste texto, após a realização de 
dois sobrevôos nas cabeceiras do rio Envira, em julho de 2003 e março de 2004, ficou constatada a existência 
de três conjuntos de malocas, até então ignorados, nas cabeceiras dos igarapés Jaminauá, Riozinho e o 
Fumanha, afluentes da margem direita do alto rio Envira. Os estudos realizados para a elaboração do 
relatório de identificação e delimitação (Vieira, 2005) sugeriram a mudança do nome dessa terra, para TI 
Riozinho do Alto Envira, e a ampliação de sua extensão, para algo em tomo de 260 mil hectares, de forma a 
garantir uma efetiva proteção do território hoje habitado e usado permanentemente pelos "isolados", cuja 
população foi estimada em cerca de 90 indivíduos. 

Corredor de terras indígenas ocupadas e usadas pelos "isolados" 

No Estado do Acre, ao longo da fronteira internacional Brasil-Peru e de suas cercanias, nove terras 
indígenas e um parque estadual, com extensão agregada de pouco mais de 2 milhões de hectares, distribuídas 
em sete municípios, constituem territórios de moradia permanente e/ou de perambulação de grupos indígenas 
"isolados". A FUNAI estima a população que habita de forma estável em quatro conjuntos de malocas 
existentes nas Tis Alto Tarauacá e Riozinho do Alto Envira entre 600 e 1.000 índios, provavelmente a maior 
concentração de índios ainda "isolados" na Amazônia brasileira. - 

Município Terra Povos Pop. Extensão Situação 
(ha) Jurídica 

Assis Brasil e Sena TI Mamoadate Manchineri 937 313.647 Regularizada 
Madureira Jaminawa 168 
Sena Madureira e Parque Estadual Chandless - - 695.303 Dec. Estadual 
Santa Rosa do Purus 2/9/2004 
Santa Rosa do Purus TI Riozinho do Alto Envira Isolados ? 260.970 Em 
e Feiió Ashaninka 15 identificacão 

TI Jaminauá/Envira Kulina 40 80.618 Regularizada 
Ashaninka 52 

Feijó TI Kampa e Isolados do Rio Envira Ashaninka 238 232.795 Regularizada 
Isolados ? 

TI Kaxinawá do Rio Humaitá Kaxinawá 255 127.383 Regularizada 
TI Kulina do Rio Envira Madiiá 235 84.364 Regularizada 

Feijó e Jordão TI Alto Tarauacá Isolados ? 142.619 Homologada 
Jordão TI Kaxinawá do Rio Jordão Kaxinawá 920 87.293 Regularizada 
Jordão e tJ Kaxinawá/ Ashaninka do Rio Breu Kaxinawá 365 31.277 Regularizada 
Mal. Thaumaturgo Ashaninka 60 
Totais = 7 10 5+ isolados 2.056.269 

- 

Esse corredor, constituído por nove terras indígenas e um parque estadual, integra um mosaico 
contínuo de áreas reservadas pelos governos federal e estadual nos últimos 30 anos no estado, que se estende 
ao longo de toda a fronteira Brasil-Peru8 e suas proximidades, e tem área total de pouco mais de 7,7 milhões 
de hectares. 

8 A respeito das dinâmicas transfronteiriças sobre os territórios dos isolados que habitam tanto do lado acreano como do 
lado peruano, ver capítulo VI deste relatório. 
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Cenários e Recomendações 

•!• Sobreposição da FLONA Santa Rosa do Purus com terras ocupadas por índios "isolados" 

,,.,..... 

A conectividade dos conjuntos de terras reservadas antes configurados, de forma isolada, nos vales 
do Alto Juruá e Alto Purus9 ganhou configuração, em parte, com a criação, por decreto presidencial de 7 de 
agosto de 2001, da Floresta Nacional Santa Rosa do Purus, situada nos Municípios de Santa Rosa do Puros e 
Feijó, com área de 230.257 hectares. A criação dessa unidade de conservação de uso sustentável tornou-se 
possível pela cessão ao IBAMA de terras arrecadadas pelo INCRA, como mecanismo de compensação por 
áreas de "reserva legal" desmatadas em projetos de assentamento e de colonização implantados no Acre pelo 
órgão fundiário em décadas anteriores. O decreto de criação estabelece como objetivos da FLONA "promover 
o manejo de uso múltiplo dos recursos naturais, a manutenção e proteção dos recursos hídricos e da 
biodiversidade, a recuperação de áreas degradadas, a educação ambiental, bem como o apoio ao 
desenvolvimento sustentável dos recursos naturais das áreas limítrofes". 

A criação da FLONA Santa Rosa do Purus configurou significativa sobreposição em relação a duas 
terras indígenas à época já reconhecidas pela FUNAI. De um lado, a área FLONA se sobrepôs a 87,2% da 
extensão da TI Jaminauá/Envira. Isto implica dizer que de uma extensão de 80.618 hectares, a terra indígena 
teve 69.815 sobrepostos pela FLONA. O que mais chama a tenção é que essa terra indígena fora identificada 
por grupo técnico da FUNAI, declarada por portaria do Ministério da Justiça em abril de 2000, após o resumo 
de seu relatório de delimitação ter sido aprovado pela Presidência da FUNAI e publicado nos Diários Oficiais 
da União e do Estado do Acre e na sede da Prefeitura de Feijó, sem ter sido objeto de qualquer "contestação" 
por parte de eventuais interessados. Essa mesma terra fora relacionada na listagem de terras e nos mapas 
produzidos na primeira fase do ZEE, em 1999, e sua demarcação, incluída no Plano Operativo Anual (POA) do 
PPT AL para 2000, fora contratada em janeiro de 2001, mas acabou concluída apenas em final deste ano. 

,-.._ A norte, parte da FLONA veio a incidir sobre uma pequena extensão da TI Xinane, "interditada" pela 
FUNAJ desde 1987, também relacionada no ZEE em 1999, e incluída no POA do PPTAL para 2001, com fins 
de identificação e delimitação. Esta última sobreposição será de 7 .000 hectares, quando aprovada a proposta 
de delimitação da TI Riozinho do Alto Envira, cujos limites, quando comparados aos da área antes interditada 
da TI Xinane, foram ampliados para garantir uma mais efetiva proteção dos territórios dos "isolados", que 
habitam as malocas identificadas nos dois sobrevôos realizados por grupo técnico da FUNAI em 2003-2004. 

- 

A FLONA sobrepõe-se, ainda, à proposta esboçada pelo governo estadual, no âmbito do Programa 
BID, de criação da Unidade de Proteção Integral Santa Rosa (Nº 13), com área estimada em 221 mil hectares, 
situada ao longo do rio Santa Rosinha e da fronteira Brasil-Peru, que extremaria, a oeste, com as Tls Riozinho 
do Alto Envira, Jaminauá/Envira, Kulina do Igarapé do Pau, Kaxinawá Nova Olinda e Alto Purus10• Dados os 
objetivos propostos para essa unidade de conservação, sua criação foi recomendada para garantir o entorno 
destas cinco terras indígenas e avançar na consolidação do corredor de áreas reservadas pelo governo federal 
no Vale do Juruá, no qual três terras estavam destinadas aos índios "isolados" (Iglesias, 2001; 2001a). 

,,-.., 

r: 
' As ações previstas para a efetiva implantação e funcionamento da FLONA ainda caminham a passos 

lentos, sem maiores realizações concretas. Em 2003, o IBAMA/Acre habilitou-se para encaminhar ao Fundo 
Nacional do Meio Ambiente (FNMAIMMA) um projeto para viabilizar a constituição do Conselho 
Consultivo da FLONA. Em março de 2004, o IBAMA de Brasília anunciou a intenção de, através de oficinas, 
seminários e cursos, capacitar técnicos para a avançar na elaboração do plano de manejo dessa unidade. 
Ambas ações aparentemente não se concretizaram até o presente. 

Ao levar em conta esse cenário, deve-se ter em consideração, portanto, as sobreposições impostas 
pela criação da FLONA Santa Rosa do Purus sobre duas terras indígenas ocupadas e utilizadas por 
populações de "isolados", Ashaninka e Madijá, cujo reconhecimento anterior pela FUNAI era de 
conhecimento público e constava nos planejamentos do órgão indigenista e nos resultados gerados pelo ZEE 

9 Sobre os corredores existentes no Vale do Acre e Purus antes de sua unificação em um único mosaico, ver lglesias & 
Aquino, 1999a: 53-56. 
10 A este respeito, ver Instituto do Meio Ambiente do Acre (Farias; Silva & Iglesias), 2001. 
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em 1999; a proposta ora em elaboração pela FUNAI para a ampliação da TI Riozinho do Alto Envira, onde 
nos últimos anos ficou comprovada a existência de três malocas habitadas por "isolados"; e o incipiente 
avanço nos procedimentos necessários à efetiva implantação da FLONA. Apesar dos objetivos vários que 
constam em seu decreto de criação, causa preocupação, em relação à proteção do bem-estar e dos territórios 
dos povos "isolados", a possibilidade de futuramente serem implementadas, nessa unidade de conservação, 
ações de "manejo dos recursos naturais, com ênfase na produção de madeira", como é hoje o objetivo 
principal do governo federal em relação à viabilização econômica das FLONAs na Amazônia. 

Face a esse conjunto de fatores, um cenário ideal ganharia forma, primeiro, com a definitiva anulação 
do decreto de criação da FLONA pelo governo federal 11. E, segundo, com a retomada das ações pelo governo 
estadual, no âmbito do Programa BID, para a criação, com uma adequação dos limites originalmente plotados, 
da Unidade de Proteção Integral Santa Rosa, cujos objetivos melhor se ajustariam à necessidade de garantir o 
entorno das terras indígenas já criadas e a conectividade do mosaico de terras reservadas existente ao longo de 
toda fronteira Brasil-Peru. 

Dada a escassa probabilidade de que essas sugestões venham a ser implementadas em um futuro 
próximo, parece prudente e oportuno recomendar uma pronta redefinição dos limites da FLONA Santa Rosa 
do Purus, adequando-os aos limites das terras indígenas já regularizadas e em vias de delimitação nas 
cabeceiras dos afluentes do rio Envira, de forma a garantir a efetiva proteção dos recursos naturais, dos 
territórios e das formas de vida dos índios "isolados", assim como dos Madijá e Ashaninka. Nesta direção, 
cabe ainda apontar que, nos novos limites da FLONA, deveria ficar proibida qualquer exploração madeireira, 
mesmo que planejada em moldes supostamente sustentáveis 12• 

Em texto divulgado pela Secretaria de Coordenação da Amazônia, do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA/SCA, 2002), a respeito das principais linhas norteadoras do Projeto Áreas Protegidas da Amazônia 
(ARPA), fica explícito que, em atendimento aos preceitos da Constituição federal, as populações indígenas 
terão prevalência de suas terras em relação à criação ou implantação de unidades de conservação, que no caso 
da existência de populações indígenas isoladas a FUNAI deve tomar providências para o reconhecimento de 
terras específicas (como já está fazendo no caso da TI Riozinho do Alto Envira), que as populações indígenas 
terão lugar no Comitê do Projeto e que, face a conflitos devido a sobreposições, "a Coordenação Executiva 
poderá acionar um Comitê de Mediação para Resolução de Conflitos". Atualmente em vias de consolidação e 
implementação, o Projeto ARPA parece, portanto, constituir uma instância possível e adequada para a 
resolução definitiva da sobreposição configurada entre a FLONA Santa Rosa do Purus e as Tis Jaminauá/ 
Envira e Riozinho do Alto Envira. Espera-se, dessa maneira, que venham a ser implementados mecanismos 
efetivos de mediação que garantam os direitos constitucionais dos povos "isolados", assim como dos Madijá e 
Ashaninka, que vivem nessas duas terras indígenas. - 

•:• Parque Estadual Chandless 

A área utilizada para moradia sazonal, perambulação e atividades de caça e coleta pelos "isolados" na 
fronteira Brasil-Peru foi significativamente ampliada, em setembro de 2004, com a criação do Parque 
Estadual Chandless. Concretizando recomendações da primeira etapa do ZEE e do' "Workshop sobre Estudos 
da Biodiversidade no âmbito do ZEE do Acre", realizado em 2000, bem como ações previstas no "Programa 
de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre" (BID BR-03013), o Parque tem por objetivos "preservar 
o ecossistema natural de grande relevância ecológica e beleza cênica, propiciar a realização de pesquisas 

11 Este procedimento levanta, todavia, dificuldades de ordem legal e administrativa, por tomar necessário a promulgação 
de decretos presidenciais desfazendo atos anteriores. Esta dificuldade é visível, por exemplo, no caso de um amplo 
conjunto de FLONAs, criadas em final dos anos 1980, em sobreposição a extensões consideráveis das terras indígenas do 
alto rio Negro, no Amazonas, e Yanomarni, em Roraima. A este respeito ver, Instituo Socioarnbiental, 1997 e 2004. 
•~ Nesse sentido, é preocupante a intenção de empresários de instalar uma processadora de madeira em Santa Rosa, 
conforme anunciado pelo governador Jorge Viana durante viagem a essa sede municipal, em 28 de abril de 2005, tendo 
em vista que mais de três quartos da extensão desse município é hoje formada por terras indígenas, pelo próprio PE 
Chandless e a referida FLONA. Será nesta última, conforme os temores já referidos, portanto, que a madeira seria extraída 
para abastecer essa processadora? 
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científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato 
com a natureza e de turismo ecológico"13• 

O Parque Estadual (PE) Chandless limita a norte com o Projeto de Assentamento Santa Rosa, do 
INCRA, e a TI Alto Puros; a sul, com a TI Mamoadate; e a oeste, ao longo da fronteira internacional Brasil 
Peru, com terras de "comunidades nativas" situadas à margem do alto rio Purus, nos fundos da cidade de 
Puerto Esperanza, bem como, ao longo de uma longa linha seca, com o Parque Nacional Alto Purús, unidade 
de conservação criada pelo governo peruano em novembro de 2004. 

As florestas do limite oeste do PE Chandless bem como da TI Mamoadate constituem territórios 
tradicionais de perambulação e de coleta dos índios Masko, ou Mascho-Piro, como são conhecidos no Peru 14. 
Essas rotas, que incluem as cabeceiras do rio Iaco e o igarapé Abismo, foram mapeadas pelo sertanista José 
Carlos dos Reis Meirelles Jr., em relatório que também faz referências a conflitos ocorridos à época com 
índios Jaminawa e Manchineri nas proximidades do Posto Indígena Mamoadate, que funcionou naquela terra 
indígena por quase uma década: 

"Nas cabeceiras dos rios Iaco, Chandless, Purus e Tauhamanu, segundo os índios Jaminawa mais 
velhos, existem bandos de índios brabos e nômades, por eles denominados de Masko. Encontros esporádicos 
entre os Jaminawa e os Masko têm acontecido, sempre com mortes de ambos os lados. Há cerca de sete ou 
oito anos atrás (final dos anos 70), alguns Jamináwa mataram a tiros de arma de fogo alguns Masko, dentro 
do igarapé Moa, na área do PI Mamoadate. Eu mesmo já encontrei acampamentos desses índios brabos nas 
cabeceiras do laca, do igarapé Abismo para cima. Este igarapé e suas redondezas constituem o grande 
supermercado dos Jaminawa e Manchineri do PI Mamoadate, que freqüentemente sobem o rio laco para se 
abastecerem de caça e pesca, abundantes na área deste igarapé até o limite oeste da reserva do Mamoadate, 
coincidindo com o limite Brasil-Peru" (Meirelles, 1984). 

Em uma avaliação dos programas destinados às populações indígenas no âmbito do Programa BID, a 
importância de criação dessa unidade de conservação foi defendida sob o argumento de que permitiria "a 
proteção do entorno destas duas terras indígenas (Alto Purus e Mamoadate) e dos altos cursos dos rios Iaco e 
Chandless, em cujas cabeceiras, no lado peruano, habitam grupos Masko ainda isolados. No lado brasileiro da 
fronteira internacional, mesmo transformada em unidade de proteção integral, a área do Alto Chandless, 
deverá continuar servindo como território de moradia sazonal, no tempo do verão, para estas mesmas 
populações Masko, conforme ocorre há muitas décadas, ali e na TI Mamoadate" (Iglesias, 2001 : 14) 

15• 

,-...._ 

Ao longo de 2004, esses argumentos foram utilizados pelo govemo estadual, por um lado, para 
contrapor-se a argumentações do CIMI-Regional Amazônia Ocidental (CIMI, 2004), que, alegando a suposta 
habitação permanente de "Madijá brabos" entre o Riozinho, afluente da margem esquerda do Chandless, e o 
igarapé Chandless-chá, afluente de sua margem direita, defendeu a interdição pela FUNAl da Gleba 
Chandless 9, a realização de estudos antropológicos para confirmar essa presença e a efetivação de medidas 
pelo órgão indigenista, junto com o IBAMA, IMAC e Ministério Público Federal, para garantir a integridade 
desses índios "isolados" e de seu território. Por outro lado, o governo estadual tomou a utiliza-los em 
negociações travadas com a Presidência da FUNAl para construir um consenso sobre a adequação da criação 
do parque estadual, ao tornar público seu conhecimento de que a região constitui território tradicionalmente 
usado pelos "isolados" e de que seus direitos seriam respeitados mesmo após a implantação dessa unidade de 
conservação de proteção integral. 

r-. 

Com a constituição, em novembro de 2004, da Comissão de Implantação do Parque Estadual 
Chandless, na qual têm assento representantes da SEMA, SEFE, PGE, SOS Amazônia e WWF, espera-se 
captar recursos do "Programa Áreas Protegidas da Amazônia" (ARPA) para viabilizar, dentre outras ações, a 
criação de seu Conselho Consultivo e a elaboração do respectivo plano de manejo. Conforme já discutido 

,,-.. 

13 http://www.seiam.ac.gov.brluc_clrandless.php 
14 Para informações a respeito das formas de vida e dos territórios dos Mascho-Piro no Peru, bem como das ameaças 
ambos têm sofrido pelas ações de madeireiros e missionários, consultar Castillo, 2002; Castillo & Altamirano, 2003; e 
Michael & Beier, 2003. 
15 Posição semelhante foi também defendida em lglesias, 2001 a: 4. 
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nessa instância interinstitucional, e reafirmado pela WWF, organização que financiou os estudos preliminares 
que permitiram a decretação dessa unidade de conservação, recomenda-se a necessidade de contar com 
assessoria antropológica que, de um lado acompanhe as atividades delineadas e implementadas, dentre as 
quais, aquelas que, em consonância com as diretrizes da Convenção 169 da OIT16, garantam uma efetiva 
proteção dos territórios e dos recursos naturais utilizados tradicionalmente na área do Parque pelos grupos de 
índios "isolados", conhecidos do lado peruano como Mashco-Piro, e, de outro, permitam avaliar se há hoje 
ocupação permanente do PE por parte dessas populações. 

Por outro lado, é de se esperar que no plano de manejo venham a constar ações de vigilância e 
fiscalização, que evitem a utilização predatória dos recursos naturais no limite oeste do parque, por parte de 
famílias advindas da cidade de Santa Rosa e do Projeto de Assentamento existente nesse município, bem 
como de indígenas oriundos de "comunidades nativas" situadas do outro lado da fronteira internacional. 

•!• Retomada dos entendimentos para fortalecimento da Frente de Proteção 

Em 2004, a Coordenação Geral de Índios Isolados (CGII, novo nome adotado para o DEII) e a 
organização não governamental Centro de Trabalho Indigenista tiveram aprovado o apoio financeiro da 
Fundação Gordon e Betty Moore, dos EUA, para implementar o "Projeto de Proteção Etno-ambiental de 
Povos Indígenas Isolados na Amazônia Brasileira". Tendo como objetivo geral, ao longo de 2005-2007, 
contribuir para a proteção dos índios "isolados" e seus territórios, o projeto visa "reforçar as capacidades 
operacionais das Frentes de Proteção Etno-Ambiental mantidas pela CGII-FUNAI ( ... ), provendo-as de meios 
materiais para melhorar a fiscalização e a vigilância dos habitats de vários povos indígenas isolados" ( ... ) e 
ainda "promover a capacitação de novos quadros técnicos para integrar as Frentes de Proteção da FUNAI" 17• 

Para o Acre, o início do projeto resultou na contratação e capacitação de dois novos técnicos para 
atuar na Frente de Proteção Etno-ambiental Envira. Constava ainda das metas para o ano de 2005 montar um 
posto de vigilância, subordinado à Frente, na foz do rio D'Ouro, na TI Alto Tarauacá, com vistas à evitar a 
continuidade das caçadas comerciais ali realizadas por moradores da sede municipal e de seringais vizinhos e 
o risco da ocorrência de novos confrontos armados entre os "isolados" e esses caçadores. A implantação desse 
posto aconteceu nos meses de abril e maio desse ano e teve como primeiro desdobramento a interrupção 
dessas caçadas e a costura dos primeiros acordos de convivência entre o chefe do posto e os moradores dos 
seringais D'Ouro e Iracema, adjacentes ao limite norte da terra indígena. 

Tendo em vista o fracasso na implementação do Convênio 001/2001, firmado pelo governo do Acre 
e a Presidência da FUNAI, e o perfil das atividades previstas no projeto iniciado pela CGII e CTI, recomenda 
se que o executivo estadual retome entendimentos com o CGII e o Chefe da Frente de Proteção Etno 
ambiental Rio Envira, de maneira a estabelecer formas efetivas de apoio às ações a serem desenvolvidas por 
essa Frente nos altos rios Envira, Humaitá, Tarauacá e Jordão nos próximos três anos, pensando inclusive em 
sua continuidade após o prazo estabelecido para o final do projeto financiado pela Fundação Moore. 

No Município de Jordão, é importante que o chefe do posto de vigilância instalado na foz do Rio 
D'Ouro seja apoiado na construção de canais de diálogo com as autoridades e a população da sede municipal, 
assim como com os moradores do seringai Iracema, último ocupado por famílias de regionais no alto rio 
Tarauacá, de forma a legitimar suas atividades e garantir a efetiva proteção da TI Alto Tarauacá. É importante 
que as iniciativas implementadas pelo posto sejam discutidas com as lideranças e chefes de famílias das Tis 
Kaxinawá do Seringai Independência e Kaxinawá do Rio Jordão, procurando envolvê-las em suas ações e em 
atividades de conscientização desenvolvidas na sede municipal e nas terras indígenas e seringais do entorno. 
Por fim, parece crucial contemplar como o posto de vigilância poderá prestar apoio às famílias Kaxinawá que 
hoje vivem nas aldeias situadas nas cabeceiras da TI Kaxinawá do Rio Jordão, cujas casas continuam sendo 
ocasionalmente saqueadas pelos "isolados". 

16 "Convenção nº 169 sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes", aprovada pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) em 7 de junho de 1989. Essa Convenção foi ratificada pelo Brasil junto à OIT em julho 
de 2002, passou a vigorar no país em julho do ano seguinte e foi promulgada por decreto presidencial em abril de 2004. 
17 http://www.trabalhoindigenista.org.brlatual/atual _ 21 .asp 
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•!• Regularização de terras indígenas destinadas aos "isolados" 

Da alçada do governo federal, é urgente a necessidade de conclusão da regularização da TI Riozinho 
do Alto Envira, cujo relatório de identificação e delimitação encontra-se em fase final de elaboração. É 
preciso viabilizar uma ágil tramitação do processo administrativo de sua regularização, tendo em vista já se 
tratarem de terras públicas, arrecadadas pela União, da inexistência de ocupantes não índios e de sua 
importância para a consolidação de um corredor de terras reservadas para índios isolados ao longo da 
fronteira internacional Brasil-Peru. Conforme já afirmado, deve ser viabilizado o apoio do governo estadual à 
proposta de ampliação dessa terra e às gestões junto ao IBAMA para a redefinição dos limites da FLONA 
Santa Rosa do Purus e para a pactuação de um acordo que proíba qualquer iniciativa de manejo madeireiro 
nessa unidade de conservação. 

•!• Conclusão do processo que apura assassinato de índio isolado na TI Alto Tarauacá 

. -. 

Os governos federal e estadual, contando com apoio da Procuradoria da República no Acre, devem 
mobilizar gestões para que o processo criminal instaurado pela Polícia Federal para apurar o assassinato do 
índio isolado na TI Alto Tarauacá em 2000 seja concluído e julgado pela Justiça Federal. Caso venham a ser 
confirmados os depoimentos de testemunhas e provas materiais levantados pela Polícia Federal durante as 
ínvestigações de campo, essa ação judicial deve resultar, como parte de uma necessária campanha pedagógica 
de conscientização da população do entorno e da sede municipal, na exemplar condenação dos cinco 
indiciados no processo: José Lourenço da Silva (Trubado), por homicídio, o ex-vereador Auton Dourado de 
Farias, por co-autoria e ocultação de cadáver e, ainda, Francisco Alves de Morais Filho (Chico do 
Maranhoto ), Dézio Oliveira e Francisco Sampaio da Silva, por ocultação de cadáver . 
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IV- Geopolítica das fronteiras aereanas e os povos indígenas 

•!• A faixa de fronteira 

A legislação que trata da Faixa de Fronteira é a Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979, regulamentada 
pelo Decreto nº 85.064, de 26 de agosto de 1980, cujo teor foi ratificado pela Constituição Federal de 1988, 
no parágrafo segundo do artigo 20. De acordo com a legislação, essa faixa, de até 150 quilômetros de largura 
ao longo das fronteiras terrestres, é considerada "fundamental para a defesa do território nacional". 

A maior parte da extensão territorial do Acre está inserida na "faixa de fronteira". Todos seus 
municípios dela fazem parte, integral ou parcialmente. Por estarem localizadas nessa faixa de 150 
quilômetros, todas as terras indígenas no estado submetem-se ao disposto no referido artigo da Constituição 
Federal. Nos últimos 20 anos, a faixa de fronteira foi objeto de políticas relacionadas à garantia da soberania 
nacional, delineadas por uma linhagem de órgãos ligados a estratos militares: do Conselho de Segurança 
Nacional, passando pela Secretaria de Assuntos Estratégicos até chegar, no atual governo, ao Conselho de 
Defesa Nacional (CDN) e ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República'. Essas 
políticas ganharam forma em programas e ações de vigilância das fronteiras internacionais, de ordenamento 
territorial e de definição das diretrizes de ocupação e desenvolvimento da Amazônia, tendo condicionado o 
ritmo dos processos de regularização adnúnistrativa e de demarcação das terras indígenas na região 
amazônica e no Acre2• 

No governo de Fernando Henrique Cardoso, foi publicado o Decreto nº 4.412, de 7 de outubro de 
2002, que dispõe sobre a atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal nas terras indígenas. Já no governo 
de Luís Inácio Lula da Silva, a 2 de abril de 2003, o Estado Maior do Exército publicou portaria aprovando 
"Diretriz para o relacionamento do Exército Brasileiro com as comunidades indígenas". A 21 de outubro, o 
Ministério da Defesa publicou outra portaria aprovando a "Diretriz para o relacionamento das Forças 
Armadas com as comunidades indígenas". A partir dos anos finais do governo FHC e no atual governo, a 
criação de terras indígenas e unidades de conservação situadas na faixa de fronteira passou a ser submetida à 
apreciação e ao "assentimento prévio" do CDN. 

Assim aconteceu no Acre, em 2004, na homologação da TI Alto Tarauacá e na criação do Parque 
Estadual Chandless. O mesmo procedimento foi adotado pelo Ministério do Meio Ambiente para viabilizar a 
criação, em fevereiro de 2005, da Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade. O decreto de criação dessa 
reserva, que é atravessada pela Br-364, estabelece que a pavimentação e conservação da estrada ficam 
asseguradas, dada "a sua relevância para a segurança e defesa do território nacional", e garante a presença do 
Ministério da Defesa no Conselho Deliberativo da reserva extrativista, conforme estabelecido pelo Decreto nº 
4.411, de 7 de outubro de 2002, promulgado no governo passado, que dispõe sobre a atuação das Forças 
Armadas e da PF nas unidades de conservação. Este último, em seu artigo 2°, estabelece que "o Ministério da 
Defesa participará da elaboração, da análise e das atualizações do plano de manejo das unidades de 
conservação localizadas na faixa de fronteira". No parágrafo único desse mesmo artigo, é especificado que 
serão submetidos à "anuência prévia" da Secretaria Executiva do CDN os planos de manejo, e as suas 
sucessivas atualizações, das unidades de conservação. Ambas medidas se aplicam, portanto, nos casos do PE 
Chandless e da Resex Riozinho da Liberdade. 

•!• Projeto Calha Norte no Acre 

- Em janeiro de 2004, a Presidência da República aprovou Exposição de Motivos do Ministério da 
Defesa, ampliando a área de jurisdição do Projeto Calha Norte (PCN), programa de ações que, desde 1985, 
sob a coordenação dos ministérios militares, o governo federal desenvolvia para a "manutenção da soberania 

1 Vale a pena destacar que, em 7 e 8 de outubro de 2004, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
República, em parceria com a Advocacia Geral da União, promoveu, em Brasília, o seminário "Faixa de Fronteira: Novos 
Paradigmas". Com a participação de representantes do governo federal e da comunidade acadêmica, o seminário tinha por 
objetivo contribuir com a revisão e adequação de conceitos concernentes à faixa de fronteira, a fim de adequá-los às 
dinâmicas econômica, social, cultural e de defesa do século XXI, marcado pela globalização, o terrorismo e os ilícitos 
transnacionais. 
z A este respeito, consultar Aquino, 1987, 1991, e o Capítulo III deste relatório. 
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nacional e da integridade territorial e para a promoção do desenvolvimento regional na região amazônica", 
abrangendo 74 municípios do Amapá e Roraima e parte do Amazonas e Pará, ao longo de 7.413 quilômetros 
de linha fronteiriça com a Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. A nova jurisdição do 
PCN abrange 11 mil quilômetros de linha fronteiriça, uma área de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, ou 
25,6% do território nacional, estando aí incluídos todo o Acre e quase toda a extensão de Rondônia. 

- 
Como resultado dessa decisão da Presidência da República, podem vir a acontecer, em relação aos 

governos anteriores, mudanças nas formas de atuação do governo federal na faixa de fronteira que incide no 
estado. O Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira da Amazônia Ocidental (PROFFAO), lançado 
em fins dos anos 1980, que incluía o Acre, não saiu do papel. No governo FHC, o "Programa de Auxílio 
Financeiro aos Municípios da Faixa de Fronteira" (PAFMFF), elaborado e gerenciado pelo Ministério 
Extraordinário de Políticas Especiais (MEPE), implementou em vários municípios acreanos, através de 
convênios assinados com as prefeituras, usando recursos federais, emendas parlamentares ao Orçamento da 
União e contrapartidas dos governos municipais, projetos e ações voltados principalmente para saneamento 
básico, saúde, educação, assistência social, energia e urbanização. No Governo Lula, o "Programa Faixa de 
Fronteira", apresentado pelo Ministério de Integração Regional, em início do segundo semestre de 2004, tem 
objetivos e linhas de ação semelhantes. 

Centradas nas sedes municipais, as ações desses programas tiveram escassos resultados diretos nas 
terras indígenas. As ações do governo federal junto às prefeituras devem, contudo, continuar nos próximos 
anos, agora também no âmbito do PCN. Indício disto é a quantidade de emendas parlamentares apresentadas 
por senadores e deputados federais acreanos ao Orçamento da União de 2005, no valor de aproximadamente 
R$ 3,5 milhões, distribuídas em duas rubricas principais: "Implantação da infra-estrutura básica nos 
municípios mais carentes da Região da Calha Norte" e "Apoio à implantação da infra-estrutura social e 
econômica nos municípios da faixa de fronteira". A 22 de fevereiro de 2005, durante visita ao governador do 
estado, oficiais do Exército e da Marinha, ligados ao PCN, anunciaram a intenção de aplicar em 2005 cerca de 
R$ 42 milhões do projeto, na recuperação de rodovias e ramais vicinais em diferentes municípios do estado. 

- 
-· 

Ao longo de 2004, o Comando Militar da Amazônia (CMA) deu vários indícios de que, pretende, nos 
próximos anos, realizar no Acre ações destinadas ao incremento da presença militar permanente na fronteira 
internacional com o Peru, numa região em que o Exército atuou, até hoje, apenas de forma pontual e 
esporádica. - 

•:• O PCN no Vale do Puros 

Em 1999, na sede do Município de Santa Rosa do Purus, teve início a implantação, ainda hoje não 
concluída, de um quartel do 4° Pelotão Especial de Fronteira (PEF), subordinado ao Comando de Fronteira 
Acre/4° Batalhão de Infantaria de Selva, sediado em Rio Branco. Naquele ano, além de prestar serviços 
médicos e odontológicos à população local, o PEF, com o apoio do 7º Batalhão de Engenharia e Construção 
(BEC), empregou recursos de convênio assinado com o INCRA para dar início à abertura e à terraplanagem 
de 35 quilômetros de ramais no Projeto de Assentamento Santa Rosa3. 

' Do outro lado da fronteira internacional, na margem direita do alto rio Purus, está localizada Puerto 
Esperanza, capital da Província do Purus, do Departamento do Ucayali. Funcionam ali uma Unidad Militar de 
Asentamiento Rural (UMAR), um posto policial, a subprefeitura, a Comissão Técnica de Administração 
Regional (CTAR), repartições do Ministério da Saúde e da Oficina de Migrações e Naturalizações e várias 
lojas comerciais. Habitam na zona urbana cerca de 600 índios e mestiços. Em seu entorno, outras 2.550 
pessoas, em sua grande maioria Kaxinawá, Mastanawa, Sharanawa, Amahuaca, Ashaninka, Chaninawa, 
Madijá e Yine, vivem nos rios Puros e Curanja, agrupadas em pequenos povoados e em terras tituladas sob a 
categoria de "comunidades nativas'". A construção de infra-estrutura urbana e da pista de pouso da UMAR 
foi durante vários anos atrativo para que ali chegassem famílias indígenas vindas da zona rural. 

- 
3 OPA Santa Rosa foi criado pelo INCRA, em novembro de 1997, com área de 37.460 hectares e previsão para assentar 
370 famílias. Em 2005, dados do órgão fundiário indicavam que o PA abrigava 50 famílias. 
4 Dados do documento "Peru: Zona Reservada Alto Purus", produzido em 2003 pela organização ambientalista 
Parkswatch. Disponível em: http://www.parkswatch.org/parkprojile.php?l=spa&country=per&park=aprz&page=inft# - 
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A existência da UMAR, a conclusão da pista de pouso na segunda metade dos anos 1990, hoje com 
capacidade para receber aviões militares de grande porte, o contingente humano considerável no lado 
peruano, a maciça presença indígena em ambos os lados da fronteira internacional, o trânsito transfronteiriço 
freqüente de famílias Kaxinawá do Brasil e do Peru, bem como ações esporádicas da guerrilha e do tráfico, 
foram fatores que motivaram a iniciativa do Exército brasileiro de estabelecer, a partir de 1999, uma presença 
mais permanente em Santa Rosa do Purus, ainda que sua efetiva implantação ainda não tenha se concretizado. 

No biênio 2003-2004, por meio da ação articulada de destacamentos da Marinha, Exército, Força 
Aérea e de outros órgãos federais, ocorreram em vários pontos da região amazônica duas edições da Operação 
Timbó. Em dez municípios acreanos foram realizadas ações de vigilância da fronteira internacional, 
patrulhamento dos rios, fiscalização dos transportes fluviais, além de atendimentos médico e odontológico às 
populações locais. Os resultados da operação de 2004, divulgados pelo CMA, revelaram a existência de oito 
pistas clandestinas no estado, nos rios Iaco, Purus, Amônia, Arara e Juruá, em áreas isoladas e próximas a 
terras indígenas, bem como de três novas rotas fluviais e terrestres na fronteira internacional, utilizadas por 
traficantes para a distribuição de pasta base de coca produzida em território peruano. 

Levando em conta os resultados das Operações Timbó, a existência de unidades militares no lado 
peruano (Puerto Esperanza, Tipisca e Cantagallo) e principalmente o acirramento de invasões e conflitos 
causados pelas ações de empresas madeireiras e traficantes nas fronteiras do Vale do Juruá, o Exército 
demonstrou intenções de tomar permanente uma maior presença no limite internacional. Em 2004, o 4º PEF e 
7º BEC iniciaram um novo conjunto de obras em Santa Rosa do Puros: a complementação da abertura e 
terraplanagem dos 35 quilômetros de ramais no PA do INCRA, a construção da rede de água, esgoto e energia 
elétrica na sede municipal e a conservação e início da pavimentação da pista de pouso, esta última com 
recursos do PCN. A Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara), órgão ligado ao Ministério da 
Defesa, anunciou a intenção de concluir, ainda em 2005, a ampliação e o revestimento em concreto de 
cimento dessa pista de pouso. 

•!• O PCN no Vale do Juruá: terras indígenas e unidades de conservação 

Notícia divulgada no site do Ministério da Defesa em agosto de 2004, tomou público o início de 
estudos para viabilizar a implantação, até 2007, de três batalhões de fronteira no Estado do Acre, localizados 
na sede do Município de Marechal Thaumaturgo, na Foz do Breu e na localidade São Salvador', na parte 
norte do PNSD. Composto por cerca de 60 militares, cada pelotão está sendo planejado para tomar 
permanente a presença do Estado, fazer a segurança nessas localidades, patrulhar a fronteira e prestar 
assistência médico-odontológica e auxílio na educação escolar, sanitária e alimentar à população local. Em 
notícias publicadas na imprensa de Rio Branco em dezembro de 2004, por ocasião da mudança no Comando 
do 4° BIS, o Comandante do CMA reiterou essas informações. Durante as solenidades, o governo estadual 
prometeu a doação dos terrenos para sediar os três novos pelotões, estando sua construção prevista com 
recursos orçamentários do PCN. Emendas ao Orçamento Geral da União de 2005 foram também apresentadas 
pela bancada federal acreana para canalizar recursos e agilizar a implantação do Pelotão de Marechal 
Thaumaturgo. 

A 18 de fevereiro de 2005, durante reunião promovida pela Associação Ashaninka do Rio Amônia, na 
aldeia Apiwtxa, o comandante militar da Amazônia, general Cláudio Barbosa de Figueiredo, acompanhado de 
três generais e agentes do serviço de inteligência do Exército, do procurador da República, Fernando 
Piazensky, do governador Jorge Viana e de deputados federais e estaduais, anunciou o início da construção de 
um pelotão na foz do rio Amônia. Nessa ocasião, foram reiteradas as informações de que o Exército pretende 
instalar outros dois pelotões no Acre: um em Santa Rosa do Purus e outro na localidade São Salvador, no rio 
Moa. 

As experiências de cooperação do Exército brasileiro com os Ashaninka, nas operações realizadas na 
TI Kampa do Rio Amônia, em 2004, para o combate às atividades de extração ilegal de madeiras nobres feita 

5 As primeiras notícias sobre as intenções do Exército instalar um destacamento nessa localidade datam de final de 2000 e 
da instalação de um posto do IBAMA em Marechal Thaumaturgo de abril de 2001. 
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por madeireiros peruanos, tiveram resultados positivos, com a conquista de uma confiança mútua e o pronto 
atendimento das denúncias e demandas apresentadas pelas lideranças indígenas. O funcionamento de bases 
operacionais do Exército e do IBAMA, em Marechal Thaumaturgo, abre perspectivas à primeira vista 
alentadoras para a vigilância da fronteira internacional e a garantia dos territórios e dos direitos das 
populações indígenas e tradicionais desse município. É de se esperar que relações marcadas pelo respeito e a 
cooperação do Exército com as populações indígenas e tradicionais continuem após a anunciada implantação 
permanente do pelotão na foz do Amônia. E, mais, que esse marco de relacionamento seja também estendido 
aos locais onde a instalação de novos pelotões (Foz do Breu e PNSD) está prevista no Vale do Juruá no futuro 
próximo, em municípios onde a presença de terras e populações indígenas é significativa. Infelizmente, esta 
não tem sido a tônica que tem prevalecido em outras regiões da Amazônia, por exemplo, nas Tis Y anomami, 
Raposa Serra do Sol e do alto rio Negro, onde o Exército, no âmbito do Projeto Calha Norte, atua há vinte 
anos. 

-· 
Terras indígenas na fronteira internacional Brasil-Peru 

No Estado do Acre, oito terras indígenas e quatro unidades de conservação, três de proteção integral 
e uma de uso sustentável, estão situadas ao longo da fronteira internacional Brasil-Peru, com área agregada de 
pouco mais de 3,3 milhões de hectares. 

Cateaorias Terras Extensão (ha) 
Cabeceira do Rio Acre 78.513 
Mamoadate 313.647 
Riozinho do Alto Envira 260.970 

Terras Indígenas Kampa e Isolados do Rio Envira 232.795 
Alto Tarauacá 142.619 
Kaxinawá do Rio Jordão 87.293 
Kaxinawá/ Ashaninka do Rio Breu 31.277 
Kamna do Rio Amônia 87.205 

Sub-total 8 1.234.319 
Estação Ecológica Rio Acre 77.500 

Unidades de Conservação Parque Estadual do Chandless 695.303 
Reserva Extrativista do Alto Juruá 506.186 
Parque Nacional da Serra do Divisor 843.012 

Sub-total 4 2.122.001 
TOTAL 12 3.356.320 

Do lado peruano da fronteira internacional, há hoje um mosaico contínuo de terras atribuídas pelos 
governos federal e Regional do Ucayalí com distintas finalidades: reservas destinadas a indígenas isolados, 
um parque nacional e urna "reserva comunal", com área agregada de pouco mais de 4,2 milhões de hectares6. -· 

Categoria Departamento Denominação Extensão Ano de 
thA\ Criação 

Reservas Madre de Dios Reserva dei Estado para Pueblos 829.941 2002 
para índios Indígenas Aislados de Madre de Dios 
Isolados Ucavali Reserva Territorial Murunahua 481.560 1997 

Sub-total 2 2 1.513.534 
Áreas Naturais Ucayali e Madre de Dios Reserva Comunal Alto Purus 202.033 2004 
Protegidas Ucayali Parque Nacional Alto Purus* 2.510.694 2004 

Sub-total 2 2 2.712.727 
TOTAL 2 4 4.226.261 

- 
* Veio a incluir toda a extensão da "Reserva Territorial a favor dei grupo étnico Mascho-Píro", de 768.847 ha. - 

6 Cabe destacar que tanto o PN Alto Purus corno a Reserva dei Estado para Pueblos Indígenas Aislados de Madre de Dios 
extremam com partes do PN dei Manu, unidade de conservação de pouco mais de 1,5 milhões de hectares. Este último, 
por sua vez, extrema, a oeste, com a "Reserva Territorial dei Estado a favor de los grupos étnicos en aislamiento 
voluntário y contacto inicial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros", criada por Decreto Supremo de julho de 2003, com 
456.672 hectares. 
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Para avaliar os condicionantes que , no Acre, advêm da localização daquelas doze terras indígenas e 
unidades de conservação no limite internacional Brasil-Peru, destacar-se-á, nas seções seguintes, uma série de 
cenários territoriais e processos políticos, econômicos e ambientais configurados nessa vasta região 
fronteiriça. Especial atenção será dedicada às dinâmicas de diferentes processos no território peruano, 
apontando políticas postas em prática pelas diferentes esferas governamentais no país vizinho e os conflitos 
socioambientais deflagrados na fronteira internacional e suas proximidades, de forma a mostrar suas 
conseqüências sobre os territórios e as formas de vida das populações indígenas e tradicionais no estado. 

.r-. 

É importante notar, todavia, que os desdobramentos dos processos em curso no lado peruano e na 
fronteira internacionaJ afetam diretamente não apenas as populações indígenas e tradicionais acreanas que ali 
vivem, mas, em certa medida, a toda a população acreana. É nas florestas peruanas, por exemplo, que nascem 
os rios laco, Chandless, Puros, Envira, Juruá e Amônia, bem como partes dos rios Acre e Breu, que entram no 
estado e servem de fontes de água potável para as populações tanto da floresta como de importantes núcleos 
urbanos do interior e mesmo da capital Rio Branco. 

•!• V ale do Acre-Purus 

,.-., 

Três importantes processos estão a condicionar as principais dinâmicas na região da fronteira 
brasileiro-peruana no Vale do Acre e Puros, com efeitos diversos sobre as populações indígenas que ali 
habitam. Ao longo do rio Acre, no trecho em que, no lado acreano, estão situadas a TI Cabeceira do Rio Acre 
e a Estação Ecológica Rio Acre, ganham destaque, primeiro, o término da pavimentação da Br-317 e a 
perspectiva de asfaltamento, no lado peruano, da Rodovia Transoceânica, e sua ligação com aquela rodovia, 
que abrirá, a médio prazo, o acesso dos produtos brasileiros aos portos peruanos e chilenos no Oceano 
Pacífico; e segundo, a intensa atividade madeireira em curso no Departamento de Madre de Dios. O terceiro 
processo a ser considerado é o substancial crescimento do tráfico transfronteiriço de drogas, cujos 
desdobramentos têm sido sentido pelos Manchineri que vivem na TI Mamoadate e, provavelmente, por 
grupos "isolados" que habitam do lado peruano e usam partes do território brasileiro, nessa mesma terra 
indígena e no Parque Estadual Chandless. 

,-., 

Perspectivas com a pavimentação da Rodovia Transoceânica 

No documento "Terras e populações indígenas do Estado do Acre", escrito para a primeira fase do 
ZEE (Iglesias & Aquino, 1999a), numa conjuntura em que a pavimentação da Br-317 até Assis Brasil era 
ainda uma promessa, chamávamos a atenção de que essa obra e a posterior interligação rodoviária do Acre 
com o Peru e com os portos no Pacífico poderia trazer transformações ambientais e sociais de monta nessa 
região num futuro próximo. A pavimentação do trecho Brasiléia-Assis Brasil da Br-317 motivou, a exemplo 
do que acontecera na Br-364, a iniciativa de proceder com a revisão do componente indígena do EIA-RIMA, 
a negociação entre o governo estadual e os povos Manchineri e Jaminawa (das Tis Mamoadate, Cabeceira do 
Rio Acre e Jaminawa do Rio Caeté) de planos de mitigação para minorar problemas socioambientais e 
culturais, identificados a partir de estudos antropológicos e das demandas formuladas pelas lideranças em uma 
série de reuniões e audiências públicas, bem como a implementação por diferentes órgãos estaduais e federais 
de um conjunto de programas e ações elencados nesses planos 7. 

- 
Hoje, o cenário nessa fronteira ganha nova dinâmica, com a conclusão do asfaltamento da Br-317 até 

Assis Brasil e a inclusão da Rodovia Transoceânica dentre as obras consideradas prioritárias pela Iniciativa de 
Integração da Infra-Estrutura Regional da América do Sul (IIRSA). E, especialmente, com a decisão do 
governo brasileiro de emprestar ao governo peruano, através do BNDES, US$ 400 milhões, de wn custo total 
orçado em US$ 700 milhões, para a pavimentação dessa rodovia, decisão tomada pública na III Cúpula dos 
Presidentes Sul-Americanos, ocorrida em dezembro de 2004 na cidade de Cusco, 

7 A análise das ações e dos resultados desse plano de mitigação, além do daquele que resultou das negociações com as 
populações Kaxinawá, Shanenawa, Katukina e Yawanawá por ocasião da revisão do componente indígena do EIA-RIMA 
da Br-364, serão objetos de parte do capítulo VI, que trata das políticas do governo estadual para os povos indígenas no 
período J 999-2005. 
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- 
Dourojeanni (2003, 2004) indica que a rodovia atravessa áreas de florestas frágeis e de altíssima 

biodiversidade nos Departamento de Madre de Dios, Puno e Cusco, e que sua pavimentação poderá vir a 
causar impactos diretos e indiretos nos Parques Nacionais do Manu e Bahuaja-Sonene e em outras seis 
unidades de conservação, que têm área agregada de 8 milhões de hectares, em terras de 51 "comunidades 
nativas", que somam 637 mil hectares, além de em reservas territoriais destinadas a índios "isolados" e de 
contato recente. Aponta também para um cenário de intensificação do desmatamento, atividades madeireiras 
legais e ilegais, garimpagem, tráfico de drogas, bem como de possíveis danos a sítios arqueológicos ainda não 
identificados e estudados. Destaca, ainda, a fragilidade das instituições governamentais, da legislação e da 
política ambiental no Peru, e que o licenciamento da obra caberá ao Ministério dos Transportes, mesmo órgão 
que licitará e fiscalizará a pavimentação. 

Nesses mesmos artigos, Dourojeanni elenca ainda um conjunto de recomendações e políticas que o 
governo peruano deveria levar em conta, cuja discussão e implementação deveria contemplar a participação 
do governo brasileiro, por constituir o cessionário do pouco mais da metade do empréstimo que viabilizará a 
pavimentação da Transoceânica no pais vizinho8• Em primeiro lugar, destaca a necessidade da elaboração, de 
preferência por uma instância neutra e externa, de uma avaliação bem fundamentada dos impactos ambientais 
e sociais da obra a curto, médio e longo prazos, cujos resultados deveriam ser amplamente divulgados e 
discutidos com a participação de organizações da sociedade civil, com vistas à construção de um conjunto 
amplo de salvaguardas e medidas compensatórias. Detectados os impactos previstos nas áreas de influência 
direta e indireta da rodovia, sugere que sejam previstos e orçados no próprio projeto da pavimentação o custo 
de medidas compensatórias amplas. Por fim, recomenda que, a exemplo do Programa BID no Acre, o governo 
peruano capte outros empréstimos específicos junto a agências multilaterais para financiar programas 
integrados de desenvolvimento sustentável e de manejo e conservação dos recursos naturais nas florestas de 
Madre de Dios, Puno e Cusco. 

- - 
Tendo em vista a prevista conexão da Br-317 com a Rodovia Transoceânica, torna-se cada vez mais 

importante fortalecer instâncias trinacionais (Brasil, Peru e Bolívia), envolvendo os governos federais, 
estaduais/ departamentais e municipais, para discutir estratégias articuladas de avaliação e planejamento dos 
processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais que advirão dessa integração regional. Nessa 
direção, são inovadores e auspiciosos os resultados das discussões havidas, desde 2000, no âmbito da 
Iniciativa Madre de Dios, Pando e Acre (MAP), que tem logrado reunir instituições acadêmicas, órgãos 
públicos, governos locais e estaduais, organizações não governamentais, organismos de cooperação 
internacional e, mais recentemente, organizações indígenas, extrativistas e campesinas, com o objetivo de 
delinear estratégias que favoreçam o desenvolvimento sustentável e a conservação ambiental nessa região. 
Organizações indígenas dos três países que integram essa região têm marcado presença no MAP desde 2003, 
procurando intensificar relações de cooperação mútuas, somando esforços de concatenação de agendas e de 
intercâmbio com organizações dos campesinos e extrativistas da região e, ainda, promovendo fóruns 
específicos de articulação e representação política, como provado pela realização do Mini MAP Indígena, em 
julho de 2004, na cidade de Cobija. 

- 

- 
Tendo em vista a relevância do MAP como fórum de discussão e de articulação regional, torna-se cada 

vez mais relevante a participação do governo do Acre nessa iniciativa, e principalmente seu apoio financeiro e 
logístico à sua continuidade e legitimação. É importante destacar que isto não ocorreu nos três primeiros anos 
de funcionamento do MAP, deixando, à primeira vista, a impressão de que o governo do Acre sentia-se 
incomodado, ou potencialmente ameaçado, pelas avaliações e posicionamentos, criteriosos e cientificamente 
fundamentados, produzidos em diferentes fóruns sobre os desdobramentos ambientais, territoriais, sociais e 
sanitários que a pavimentação da Br-317 começava a trazer para aquela região. A partir de 2004, já concluída 
e inaugurada a obra de pavimentação, essa postura reticente, por vezes conflitiva, do governo acreano, parece 

8 Cabe destacar, ainda, que as licitações relativas a três dos cinco trechos das obras de pavimentação dessa rodovia em 
território peruano foram ganhas por consórcios liderados por empresas brasileiras. Segundo os resultados divulgados em 
23 de junho de 2005, o consórcio Intersur, formado pelas empreiteiras Andrade Gutierrez, Carnargo Corrêa e Queiroz 
Galvão, construirá o trecho entre lnambari e Azángaro; o consórcio Concesionario lnteroceánica Inarnbari-Ifiapari, 
integrado pela subsidiária peruana da empresa brasileira Odebrecht, e pelas empreiteiras G y M, JJC, lngenieros Civiles e 
Contratistas Generales, construirá o trecho entre lnambari e liiapari; e, por fim, o consórcio Concesionario lnteroceánica 
Urcos-lnambari, também constituído pelas mesmas empresas lideradas pela Odebrecht, realizará as obras entre as cidades 
de Urcos e lnambari. 
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estar em processo de mudança, o que é deveras louvável face à importância estratégica que as posições firmes 
dos governos brasileiro e acreano terão nessa nova conjuntura inaugurada pelo início do asfaltamento da 
Rodovia Transocêanica e pelo prosseguimento das discussões visando a almejada integração regional. 

A exploração madeireira na fronteira 

A partir de meados dos anos 1990, um crescimento expressivo da atividade madeireira ocorreu no 
Departamento de Madre de Dios. Financiadas por empresas madeireiras e comerciantes de Puerto Maldonado, 
a extração predatória de madeiras nobres progressivamente adentrou os rios Tahuamanu, Las Piedras y Los 
Amigos, em algumas das principais regiões de habitação e de deslocamentos das populações indígenas "en 
aislamiento voluntário", compreendidas pelo Parque Nacional dei Manu, a Zona Reservada Alto Purús e a 
área então pleiteada pela Federación Nativa dei Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) para a criação 
de uma "reserva territorial" para os "isolados" Mascho-Piro. As atividades dos madeireiros resultaram em 
prejuízos aos recursos ambientais (por exemplo, a caça) nos territórios dos "isolados", na introdução de 
doenças até então desconhecidas, em encontros fortuitos, bem como em "correrias" que guardam semelhanças 
com as práticas dos caucheiros e dos patrões seringalistas em começo do século passado. 

Em meados de 2001, intensas pressões e atos de vandalismo e desordem pública foram mobilizados 
por associações comerciais e madeireiras na cidade de Puerto Maldonado para tentar forçar o alargamento das 
áreas de exploração e incluir essas unidades de conservação e a reserva pleiteada para os "isolados". Acordos 
firmados em agosto desse ano por aquelas associações, órgãos de governo e a FENAMAD levaram à 
proibição das atividades madeireiras a oeste da Coordenada 343,000 UTM e à inicial definição de áreas 
destinadas à implantação de Bosques de Producción Permanente (BPPs) no Departamento. 

,. 
Em dezembro de 2001, o Ministério da Agricultura aprovou a criação, no Departamento de Madre de 

Díos, de um BPP, dividido em cinco zonas, com superficie aproximada de 2,5 milhões de hectares. No ano 
seguinte, por ocasião do primeiro concurso público ali realizado pelo Instituto Nacional de Recursos 
Naturales (INRENA), 1,1 milhão de hectares, nos quais incidiam 168 "unidades de aprovechamiento" 
(UAPs), foram adjudicados a 43 concessionários, em sua maioria empresas madeireiras sediadas em Puerto 
Maldonado, capital do Departamento. Em 2003, apesar de novos protestos violentos protagonizados por 
associações de pequenos madeireiros locais, que, por trabalharem ilegalmente, sem concessões florestais e 
freqüentemente em áreas localízadas além da Coordenada 343, tentaram impediram a realização de novo 
concurso público, o INRENA abriu novo concurso para a concessão de 33 UAPs, com área de 217 mil 
hectares, dos quais 184 mil hectares, correspondendo a 28 UAPs, foram efetivamente concedidos à 
exploração. 

A maior de todas as zonas dos BPP de Madre de Dios, a Zona 1, com extensão de pouco mais de 1,7 
milhão de hectares, extrema, a leste, com a fronteira internacional Peru-Bolívia e a oeste com a Reserva dei 
Estado para Pueblos Indígenas Aislados de Madre de Dios. Esta Reserva, destinada a índios Mascho-Piro e 
Yora em situação de "aislamiento voluntário", foi criada através da Resolución nº 0427-2002-AG, do 
Ministério da Agricultura, em abril de 2002, após anos de trabalhor de fundamentação técnica, campanhas 
internacionais e gestões feitas pela FENAMAD junto ao governo peruano. Apesar de bastante menor do que a 
proposta original, que era de pouco de mais dois milhões de hectares, a reserva foi criada pelo governo 
peruano com 829.941 hectares, nas províncias de Manu, Tahuamanu e Tambopata, no Departamento de 
Madre de Dios. Num pequeno trecho, em seu limite norte, essa Reserva dei Estado extrema com parte da 
Estação Ecológica Rio Acre e com o limite sul da TI Mamoadate. - A norte, a Zona l dos BPP de Madre de Dios coincide com a fronteira internacional Brasil-Peru. Seis 
UAPs fazem limites com partes da Estação Ecológica Rio Acre e da TI Cabeceira do Rio Acre. Dados do 
INRENA indicam que quatro dessas UAPs estão concedidas à empresa Maderyja SAC, com extensão total de 
29.789 ha, e as outras duas à Maderacre SAC, com 10.696 ha. Conforme contratos assinados com o INRENA 
em 2002, a primeira empresa tem volume total autorizado para a retirada de 304.000 metros cúbicos de 
madeira até 2007, e a segunda pode retirar até 282 mil metros cúbicos de madeira também até esta mesma 
data. 
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- 
Apesar das tentativas de regulamentação das atividades do setor madeireiro, por meio do regime de 

concessões florestais e da criação da Reserva dei Estado para Pueblos Indígenas Aislados de Madre de Díos, a 
extração ilegal continua acontecendo além da Coordenada 343, colocando sérios riscos para os grupos 
"isolados" que ali vivem. 

Esporádicas invasões do território brasileiro, por madeireiros peruanos e caçadores, especialmente na 
Estação Ecológica Rio Acre, têm também sido denunciadas por lideranças indígenas, representantes de órgãos 
ambientais e pesquisadores, dentre os quais, paleontólogos dedicados ao levantamento e estudo do rico 
patrimônio existente no alto Acre. Conflitos entre os Jaminawa da TI Cabeceira do Rio Acre e madeireiros 
peruanos que trabalham nesse trecho da fronteira internacional podem vir a acontecer e se agravar num futuro 
próximo, tendo em vista que, como aponta o Relatório do Etnolevantamento promovido pelo IMAC nessa 
terra (Martini, 2003), várias familias Jaminawa têm por costume caçar e plantar seus roçados de terra fume 
em áreas de floresta no lado peruano, hoje situados em concessões florestais adjudicadas às empresas 
Maderyja SAC e Maderacre SAC. - 

Tráfico transfronteiriço de drogas 

Por fim, cabe apontar alguns dos problemas e riscos que o significativo aumento do tráfico de pasta 
base de coca tem, nos últimos anos, começado a causar para os povos indígenas que vivem nessa região. 
Puerto Maldonado e Ifiapari, no Peru, e Cobija e Bolpebra, na Bolívia, transformaram-se nos principais pólos 
de exportação da droga, cujo transporte para o Estado do Acre é feito por "mulas" contratadas por traficantes 
peruanos e bolivianos, estes últimos na busca de rotas alternativas para escapar da maior fiscalização hoje 
existente nas cidades de Guayaramerín e Guajará Mirim. Relatórios da Fuerza Especial de Lucha Contra el 
Narcotráfico (FELCN), do governo boliviano, divulgados em meados de 2003, indicam que nos últimos cinco 
anos, cerca de cinco toneladas de droga foram contrabandeados na tríplice fronteira". O incremento do tráfico 
de drogas, armas e carros roubados nessa região pode ser auferido, do lado acreano, pelo crescente número de 
apreensões feitas pelas Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal em diferentes pontos da Br-317. 

- 

Nos últimos anos, "mulas" a serviço do narcotráfico têm também usado as terras indígenas da região 
como rota para tentar ludibriar a fiscalização policial nas cidades de fronteira, especialmente em Assis Brasil. 
Prova disto são denúncias feitas nos últimos anos pelos Manchineri da TI Mamoadate. Em julho de 2002, 
informaram ter encontrado uma clareira nas cabeceiras do rio laco, que desconfiavam ter servido como local 
de acampamento para traficantes, onde havia gasolina, óleo diesel, óleo queimado, várias motosserras e uma 
bateria de fabricação colombiana. Após denúncias feitas em Rio Branco, a PF abriu investigação e a FUNAI 
enviou uma equipe ao loca], confirmando os ilícitos e as preocupações dos Manchineri. Em janeiro de 2004, 
dois peruanos e um brasileiro foram presos e amarrados pelos Manchineri na aldeia Alves Rodrigues. 
Carregando 13,5 quilos de pasta base, tentavam atravessar a terra indígena, descer o laco até Sena Madureira 
e chegar a Rio Branco pela Br-364. A denúncia, feita pelos Manchineri por radiofonia ao subdelegado de 
Assis Brasil, mobilizou a Polícia Federal, que, com auxílio de um helicóptero, deslocou-se à aldeia e removeu 
os invasores. 

- 
- Uma das rotas utilizadas por "mulas" para atravessar a fronteira internacional e adentrar a TI 

Mamoadate, começa na cidade de Puerto Maldonado e sobem o Rio de Las Piedras, de onde varam, por terra, 
até as cabeceiras do rio laco e/ou do igarapé Abismo, cujas nascentes ficam em território peruano. Esta rota é 
tradicionalmente utilizada também pelos índios "isolados" quando, no verão, entram no Acre para acampar e 
aproveitar recursos na TI Mamoadate, bem como no limite sul do PE Chandless. Até hoje não noticiados, 
graves conflitos podem vir a acontecer entre traficantes e "isolados", em função do incremento do tráfico 
nessa região e da coincidência das rotas usadas por ambos ao atravessar a fronteira e entrar no Acre. 

- 
- - 
- 

9 Ver, por exemplo, o artigo "La narco-frontera", publicado no jornal La Prensa, de La Paz, a 6 de julho de 2003. 
Disponível em www.laprensa.eom.bo/domingo/20030706!domingo2.htm. 
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•!• A região do entorno do Paralelo de lOºS 16 

Em um texto que analisa as relações estabelecidas ao longo do século passado pelos povos indígenas 
"isolados" e os Kaxinawá que hoje vivem no Município de Jordão, assim afirmamos a respeito de certas 
condições que permitiram a sobrevivência dos primeiros e dos processos que, de ambos os lados da fronteira 
internacional, então colocavam riscos aos territórios que haviam logrado manter desde a implantação da 
empresa seringalista no Vale do Alto Juruá: 

"Integrantes de populações ainda sem contato sistemático perambulam pelas cabeceiras de vários rios 
e igarapés formadores das bacias dos rios Purus e Juruá. Suas malocas e roçados, contudo, ficam situados em 
território peruano, numa faixa de floresta pouco habitada, onde inexistem seringueiras e, até recentemente, o 
governo do país vizinho não efetivara ações concretas de ocupação e vigilância da fronteira internacional. A 
redução dos territórios tradicionais dessas pouco numerosas populações de "brabos", iniciada no começo do 
século com as "correrias" organizadas pelos caucheiros peruanos e os primeiros seringalistas brasileiros, tem 
continuidade hoje com a construção de guarnições e pistas de pouso militares, a intensificação das ações dos 
exércitos nacionais, a chegada de novos empreendimentos econômicos incentivados pelo governo peruano, a 
abertura de estradas e ramais e até pela atuação de grupos guerrilheiros, como o Sendero Luminoso" (lglesias 
& Aquino, 1996: 29). 

,. 

Dez anos depois, a reavaliação desse quadro à luz da situação hoje vigente na fronteira internacional, 
no entorno do Paralelo de lOºS, permite vislumbrar que ocorreram consideráveis mudanças e aprofundaram 
se alguns dos processos então apontados. Se a crise na economia da borracha se arrastava desde meados dos 
anos 1980, era então difícil imaginar que a situação seria a atualmente configurada. Na última década, a 
desarticulação dos seringais nas cabeceiras dos rios Tarauacá, Jordão, Breu, Humaitá e Envira, o êxodo 
maciço dos patrões e das famílias de seringueiros, as atividades da Frente de Proteção Etno-ambíental Rio 
Envira, bem como as ações de madeireiros e missionários no Peru (a serem discutidas adiante), motivaram 
diferentes grupos de "isolados" a se estabelecer de forma permanente do lado acreano e a ampliar seus 
territórios de uso dos recursos naturais, inclusive em terras reconhecidas para os Kaxinawá e Ashaninka. 
Conflitos surgidos com os seringueiros no alto rio Tarauacá e a identificação de novas malocas no alto rio 
Envira levaram a FUNAI a proceder com a regularização de terras específicas para essas populações, cujos 
processos se encontravam paralisados desde 1987. Do lado acreano da fronteira internacional, no entorno do 
Paralelo de IOºS, tem-se atualmente um corredor de oito terras indígenas (à exceção da TI Riozinho do Alto 
Envira, todas plenamente regularizadas), com extensão agregada de pouco mais de um milhão de hectares, 
habitadas pelos Kaxinawá, Ashaninka e Madijá, além de povos ainda desconhecidos que podem constituir a 
maior população de índios "isolados" na Amazônia 11• 

Do lado peruano, a região do entorno do Paralelo de 1 Oº S também passou por significativas 
transformações nos últimos cinco anos, como resultado de políticas de ordenamento territorial promovidas 
pelo governo central, assim como de propostas e mobilizações de organizações indígenas e de entidades 
ambientalistas, viabilizadas com recursos da cooperação internacional e de agências multilaterais. Conforme 
já foi demonstrado acima, está hoje criado nessa região um corredor contínuo de pouco mais de 3,1 milhões 
de hectares, formado por um parque nacional, uma reserva comunal e uma "reserva territorial" para indígenas 
"en aislamiento voluntário". 

Em novembro de 2004, o presidente peruano, através do Decreto Supremo nº 040-2004-AG, criou o 
Parque Nacional do Alto Puros e a Reserva Comunal Alto Purus, com extensão total de pouco mais de 2,7 
milhões de hectares. Essas duas "áreas naturais protegidas", como são categorizadas na legislação peruana, 
extremam, ao longo da fronteira internacional, com todo a extensão do Paralelo de lOºS. 

Tanto o parque nacional como a reserva comunal vieram a incidir na região de florestas que, no 
período 2000-2004, estivera decretada como Zona Reservada Alto Purus (ZRAP). A ZRAP foi criada em 
julho de 2000 por Decreto Supremo, com área de 5,1 milhões de hectares. Seu decreto de criação previa que o 

10 Esse Paralelo é a linha reta que, a sul, demarca a fronteira internacional Brasil-Peru, correndo, de leste a oeste, no 
Estado do Acre, entre as cabeceiras dos rios Santa Rosa e Breu. 
11 A este respeito, ver capítulo III. 
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INRENA, como órgão responsável pelo Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, realizaria o 
respectivo "ordenamento territorial", visando sua categorização definitiva, com fins de promover a 
conservação da biodiversidade e seu desenvolvimento. Constava também no decreto que sua categorização 
deveria resultar de processos de "planejamento participativo", envolvendo órgãos de governo, organizações da 
sociedade civil e representantes das "comunidades nativas" (Amahuaca, Ashaninka, Kaxinawá, Mastanawa, 
Madijá e Sharanawa) que vivem em sua "área de influência"12• - A proposta original da ZRAP incluiu duas "Reservas Territoriales" (Mascho-Piro e Murunahua) 
destinadas a "isolados", propostas e sustentadas tecnicamente pela Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana (AIDESEP), e criadas, em 1997, por Resoluções do Governo Regional do Ucayali. Fazendo 
alusão à Convenção 169 da OIT, o decreto de criação da ZRAP reconheceu a necessidade de medidas 
governamentais para proteger o direito ao livre trânsito e aos usos tradicionais de três grupos indígenas "en 
aislarniento voluntario" (Mascho, Mascho-Piro e "Curanjeííos") cujos "territórios ancestrais" estavam ali 
situados. 

Distribuída, em seu limite norte, ao longo da fronteira internacional, a ZRAP coincidia, então, com a 
extensa área de floresta que, no Acre, se estende entre as cabeceiras dos rios Acre e Amônia. No entanto, 
novo Decreto Supremo, promulgado em janeiro de 2002, veio a alterar a extensão original da ZRAP, 
reduzindo-a para 2,7 milhões de hectares, e deixando, de fora, dentre outras áreas, a Reserva Territorial 
Murunahua, dos "isolados". O novo perímetro da ZRAP, em seu limite norte, passou a coincidir, na fronteira 
internacional, com o traçado demarcado do Paralelo de I OºS, ou seja das cabeceiras do Rio Santa Rosinha às 
cabeceiras do rio Breu. 

O novo decreto reiterou a atribuição do INRENA de promover o ordenamento territorial e a 
categorização definitiva da ZRAP, como resultado de um processo consensual de planejamento participativo. 
Após várias reuniões promovidas pelo INRENA nos primeiros meses de 2004, o órgão acabou por 
recomendar a sua categorização enquanto duas áreas naturais protegidas distintas: o Parque Nacional Alto 
Purús e a Reserva Comunal Rio Purús. Esta decisão foi arduamente criticada pela AIDESEP13 em meados de 
2004, ao reafirmar a importância do governo proceder com a consolidação legal da Reserva Territorial 
Mascho-Piro (assim como de outras reservas territoriais criadas por resoluções departamentais ou ainda em 
fase de estudos) e condenar as iniciativas do governo e de organizações ambientalistas para, sob o mote da 
proteção da biodiversidade, "usurpar" territórios já reivindicados para índios "en aislarniento voluntario". 

Apesar das críticas divulgadas pela AIDESEP e outras organizações indígenas, o governo peruano, 
por decreto Supremo de 21 de novembro de 2004, criou o Parque Nacional Alto Purús (incluindo aí a Reserva 
Territorial Mascho-Píro) e a Reserva Comunal Alto Purús. Segundo o decreto de criação dessas áreas naturais 
protegidas, o primeiro é destinado à conservação da biodiversidade e os cursos de água, à preservação da 
riqueza e da beleza paisagística, à promoção de trabalhos de pesquisa da biodiversidade, educação, turismo, 
bem como à proteção das áreas onde habitam os indígenas "voluntariamente aislados e/ou em contato inicial 
ou esporádico". O artigo 5° do Decreto Supremo estabelece que ficam salvaguardados os "direitos reais, uso e 
manejo dos recursos naturais para subsistência" dos grupos "isolados", atesta o reconhecimento legal já feito à 
Reserva Territdrial Mascho-Piro e afirma que a presença dessas populações indígenas será considerada 
quando futuros processos de planejamento definirem as formas de gestão do parque nacional e da reserva 
comunal. - 

A Reserva Comunal Alto Purús, por sua vez, tem como objetivo geral a conservação da diversidade 
biológica e o manejo sustentado dos recursos em beneficio das populações que vivem em sua "área de 
influência". Para tal, os objetivos específicos de sua criação são conformar uma "zona de amortiguamento" do 
Parque Nacional e fortalecer a capacidade das populações locais na sua gestão, através de ações de 
conservação da diversidade ambiental existente ali e nas terras das "comunidades nativas" do entorno. As 
atividades autorizadas nessa reserva, mediante a elaboração de planos de manejo submetidos à aprovação do 

12 Segundo dados da Parkswatch (2003, op. cit.), essas populações indígenas vivem em 31 "povoados", dos quais 23 têm 
reconhecimento tenitorial enquanto "comunidades nativas", enquanto que as outras oito ainda não têm as terras onde 
habitam tituladas pelo governo federal peruano. 
13 A este respeito, ver AJDESEP (2004). 
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,,,.....,. 

.---- 
INRENA e implementados pelos beneficiários, são a conservação de espaços para a agricultura e a criação de 
animais para subsistência, bem como dos recursos hídricos para pesca; o manejo de áreas florestais para 
extração de madeira para subsistência; e a proteção de habitats de grandes mamíferos que asseguram fontes de 
carne de caça para as populações locais. 

,,....._ 
Convém, portanto, anaJisar esses processos ocorridos no lado peruano em final de 2004, tentando 

prever suas impJicações para os territórios e as populações indígenas que vivem no ]ado acreano da fronteira 
internacional, na região do entorno do Paralelo de l OºS. Apesar das justas cóticas da AIDESEP e de outras 
organizações indígenas peruanas, centradas no não reconhecimento de territórios específicos para os grupos 
"isolados" e na inclusão da Reserva Territorial Mashco-Piro em uma unidade de conservação, a criação do 
parque nacional significou um importante avanço para a proteção das florestas e das cabeceiras dos rios onde, 
no Acre, estão distribuídas três terras indígenas (Riozínho do Alto Envira, Kampa e Isolados do Rio Envira e 
Alto Tarauacá) destinadas aos Ashaninka e aos grupos "isolados" que vivem em cinco conjuntos de malocas, 
uma área contínua com pouco mais de 636 mil hectares 14• 

. .---.. 

Outros processos já em curso, ou passíveis de acontecer, no lado peruano, no extremo ]este do 
Paralelo de 1 OºS, contudo, causam inquietação e preocupação. Apesar das salvaguardas estabelecidas no 
decreto que criou a Reserva Comunal Alto Purus, quanto à necessidade de aprovação pelo INRENA de planos 
de manejo dos recursos naturais ali incidentes, é importante acompanhar se estes planos serão elaborados e 
implementados, de fato, pelas "comunidades nativas" que vivem na Província de Puras, na margem esquerda 
do alto rio Purus peruano. A reserva comunal faz extrema, ao longo da fronteira internacional, com parte do 
limite sul da TI Riozinho do Alto Envira. É nesse trecho, localizado entre o igarapé Furnanha e o Riozinho, 
onde, em 2003 e 2004, a FUNAI identificou mais três conjuntos de maloca de "isolados" (Vieira, 2005). A 
realização de atividades agócolas e extrativistas nesse trecho da reserva comunal pode vir a causar distúrbios 
às formas de vida dos "isolados" e o surgimento de eventuais conflitos territoriais. A retirada ilegal de 
madeira têm aumentado nesse trecho ao longo do último ano, contando com o beneplácito e colaboração das 
autoridades Jocais15. 

Causam preocupação também as ações promovidas no alto rio Curanja por missionários americanos 
da Pioneer Mission, ligados à South American Mission. Esses missionários fixaram-se na Província do Purus 
em fins de 1999, trazendo consigo famílias Piro do rio Urubamba, falantes de idioma do mesmo tronco 
lingüístico dos Mascho-Piro. Iniciadas em 1998, seguidas expedições desses missionários, via de regra 
integradas por índios falantes de línguas dos troncos Arawak e Pano, têm procurado estabelecer contatos com 
os Mascho e os "Curanjefios", visando a sua evangelização. Assim chamados por falta de dados mais precisos 
a respeito de seu pertencimento étnico, estes últimos são falantes de língua do tronco Pano e, desde 1990, têm 
sido vistos com freqüência pelos Kaxinawá no rio Curanja, nas cercanias de suas aldeias (Keifenheim, 1997; 
Michael & Beier, 2003). Nos últimos anos, a Pioneer Mission têm concentrado parte de suas expedições no 
rio Curanja, cujo divisor extrema com o alto rio Envira, visando estabelecer contato com os "Curanjeãos". 

Parece relevante atentar que foi nesse período, em que também ocorreu a intensificação da extração 
ilegal de madeira no lado peruano, que um crescente número de grupos "isolados" optou por estabelecer 
habitação permanentes do lado acreano, bem como ocorreu a aparição, em outubro de 1999, de um grupo 
bastante numeroso de "isolados", supostamente Masko, na Frente de Proteção Etno-ambiental Envira. 

No outro extremo, ocidental, do Paralelo de IOºS, outro processo, que pode guardar relação com o 
recente aumento do número de malocas de "isolados" do lado acreano, está associado à intensificação das 
atividades madeireiras na Reserva Territorial Murunahua e em suas cercanias, na Província de Atalaya, no 
Departamento do Ucayali. 

Criada por Resolução do Diretório Regional do Ucayali, em 1997, destinada a populações de 
Murunahua e Chitonahua "en ais]amiento voluntario", essa reserva territorial tem área de pouco mais de 496 

,,....., 

14 É importante destacar ainda que esse parque nacional extrema, a leste, ao longo da fronteira internacional, com os 
fundos da TI Mamoadate e do Parque Estadual Chandless, locais de perambulação e uso tradicional dos "isolados" Masko, 
bem como das nascentes dos rios laco e Chandless e alguns de seus afluentes. 
15 Matérias divulgadas no Diario A hora Digital em março de 2005, por exemplo, dão conta de que aviões do Exército 
peruano estavam sendo usados para o transporte de madeira prancheada até a cidade de Pucallpa. 
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mil hectares. Incidem nela lotes petrolíferos concedidos pelo governo a empresas nacionais e internacionais, 
ainda em etapa de avaliação técnica quanto à viabilidade econômica da exploração. Nas "comunidades 
nativas" Amahuaca Ashaninka e Jaminawa, situadas no entorno, trabalharam durante quase 30 anos 
missionários americanos do Instituto Lingüístico de Verão (SIL), que sempre demonstraram intenções de 
também estender suas ações aos índios "isolados". Os trabalhos de evangelização e de formação de pastores 
indígenas continua até hoje nas "comunidades nativas", realizado por várias congregações de missionários 
americanos, como, no caso dos Ashaninka, a Southem Baptist Convention. 

- 

Ao longo da fronteira internacional, a nordeste, a Reserva Territorial Murunahua faz limites, do lado 
acreano, com as Tis Kampa e Isolados do Rio Envira, Alto Tarauacá e Kaxinawá do Rio Jordão, terras hoje 
também habitadas ou usadas sazonalmente por índios "isolados". Em território peruano, a reserva extrema, a 
leste, com o Parque Nacional Alto Purús. A oeste e sul, está cercada por lotes de concessões madeireiras, que 
fazem parte da Zona 3 dos BPPs situados no Departamento do Ucayali. As atividades de extração ilegal de 
madeiras nobres, todavia, acontecem ali há décadas. Desde início de 2000, aportou na região grande número 
de madeireiros e trabalhadores, motivados com o avanço da abertura, pela empresa Forestal Venao SRL16, da 
estrada entre Nueva Itália, no Ucayali, e a aldeia Sawawo, dos Ashaninka do alto rio Amônia peruano. Com a 
implantação dessa frente madeireira, desregrada e predatória, acabaram por resultar, para os "isolados", 
invasões sistemáticas em seus territórios, novas doenças e surtos epidêmicos, freqüentes "correrias" e contatos 
forçados (Casti11o, 2003: 114-116). 

Era dessa região de onde, durante as estações de verão, grupos de "isolados" partiam rumo ao lado 
acreano da fronteira, passando por diversas terras indígenas e seringais das cabeceiras dos rios Breu, Jordão, 
Tarauacá e Envira, onde tinham por costume promover saques e ataques às casas de seringueiros e índios 
Kaxinawá e Ashaninka. Essas rotas tradicionais de perambulação foram mapeadas, em 1988, pelo cacique 
Kaxinawá, Getúlio Sales Tenê, em entrevista publicada na imprensa de Rio Branco, numa conjuntura em 
exigia providências da FUNAI para evitar a continuidade dos roubos e conflitos armados: - 

"Quando os brabos saem das malocas deles, lá nos afluentes das cabeceiras do Juruá, nas terras do 
Peru, eles passam pelo igarapé Bel e Casimiro até nas cabeceiras do Breu. Pegam depois a terra divisor e 
saem nas cabeceiras do Papavô, que é um igarapé das cabeceiras do Jordão. Dai, descem um pouco o 
Jordão e atravessam para pegar a boca do igarapé Paranã. Depois sobem esse Paranã até suas cabeceiras, 
sempre por dentro d'água, para não deixar rastro. Dali varam para um igarapé que bota nas cabeceiras do 
rio Tarauacá. Descendo esse igarapé, saem na colocação São Paulo, a última colocação do rio Tarauacá, 
onde há muito tempo mora o Nanú. Dai é que eles entram no rumo do Envira, passando antes no seringai 
Cachoeira e Barracãozinho, onde morava o Pedro Bilô. Dai descem o igarapé Imbuia até a sua boca com o 
Xinane. Depois descem o Xinane até na margem do Envira. Os brabos vêm juntos até as cabeceiras do 
Jordão. Ai espalha tudo. Sempre que eles vêm, atacam muitas colocações, mas depois que já fizeram os 
roubos, voltam por esse mesmo caminho. Tem caminho por onde esses brabos andam há muito tempo" 
(Aquino & Tenê Kaxinawá, 1988). 

- 
- - 
- Nos últimos anos, no lado peruano, a restrição de territórios e rotas de perambulação dos "isolados", 

como desdobramento do aumento das ações dos madeireiros, tem tambéth resultado em freqüentes conflitos 
entre esses índios e os Jaminawa e Ashaninka, que vivem em "comunidades nativas" situadas na margem 
direita do Alto Juruá. O último conflito armado ocorreu em maio de 2003, quando "isolados", supostamente 
Amahuaca, mataram uma mulher e flecharam duas crianças Ashaninka nas cercanias da comunidade Dulce 
Glória. Os Ashaninka revidaram e promoveram uma matança, amplamente divulgada, com número bastante 
destorcido, pela imprensa nacional e internacional, e lamentada por órgãos de governo e organizações 
indígenas dos lados peruano e brasileiro. 

- - - - 
- 

É possível afumar, portanto, que se a criação do Parque Nacional Alto Purus representou uma inicial 
proteção das florestas e nascentes dos rios na região do entorno do Paralelo de 1 OºS, assim como para o 
corredor de terras indígenas ocupadas pelos Ashaninka e povos "isolados" no Acre, as atividades de 

- - 
16 É esta mesma empresa madeireira, sediada em Pucallpa, que nos últimos anos tem promovido a retirada de grandes 
quantidades de madeiras nessa região, chegando a invadir a TI Kampa do Rio Amônea, dos Ashaninka, em território 
brasileiro, conforme será discutido mais adiante. - - 
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exploração predatória feitas por madeireiros peruanos têm representado um risco real às populações indígenas 
que habitam de ambos os lados da fronteira internacional. São estes processos junto com outras políticas que 
vem sendo implementadas pelo governo peruano no Departamento do Ucayali que serão tratados na seção 
seguinte, procurando identificar suas conseqüências sobre as populações, as terras indígenas e as unidades de 
conservação no Vale do Alto Juruá acreano. 

•!• Do rio Amônia ao Parque Nacional da Serra do Divisor 

O trecho mais ocidental da fronteira do Acre com o Peru é constituída pela extensa linha de divisor 
de águas dos rios Juruá e Ucayali, se estendendo da TI Kampa do Rio Amônea ao Parque Nacional da Serra 
do Divisor (PNSD), nos Municípios de Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Cruzeiro do 
Sul e Mâncio Lima. No entorno do PNSD, estão localizadas as Tis Arara do Rio Amônia, no rio Amônia, e 
Nukini, no rio Moa. Em processo inicial de regularização, a TI Nawa está sendo identificada pela FUNAI nos 
igarapés Novo Recreio, Jordão e Jesumira, afluentes da margem direita do alto rio Moa, dentro dos limites do 
Parque. O PNSD e esse conjunto de quatro terras indígenas, já descontadas as sobreposições hoje existentes, 
constituem um corredor contínuo de pouco mais de 97 6 mil hectares. 

r=, 

Do lado peruano da fronteira internacional, coincidindo com a parte norte do PNSD, está localizada a 
Reserva Territorial Isconahua. Com área de 275.665 hectares, foi proposta pela AIDESEP em 1995 
(Dirección Regional Agrária - Ucayali, 1995), e criada, três anos depois, por uma Resolução do Governo 
Regional do Ucayali, destinada aos "isolados" Isconahua, falantes de língua do tronco Pano. A parte sul da 
reserva territorial encontra-se hoje invadida por centenas de trabalhadores de empresas madeireiras e 
garimpeiras. A sul da reserva está a Comunidad Nativa San Mateo, habitada por famílias Ashaninka, cujo 
território, de 22.270 ha, tem uma parte já titulada e a outra é de posse sob regime de concessão de uso. A sul 
de San Mateo, fica o Centro Poblado de Cantagallo, área de 21.344 hectares, que originou-se a partir da 
implantação pelo Exército, nos anos 1970, da Unidad Militar de Asentamiento Rural III-Cantagallo (CIFA, 
2005). 

Coincidindo com o limite oeste da TI Kampa do Amônea está localizada a "comunidad nativa" Alto 
Tamaya, dos Ashaninka, cujas terras ainda não foram tituladas pelo governo. No limite norte dessa terra 
indígena também fazendo limites com a comunidade Alto Tamaya, fica a Comunidade Nativa Sawawo Hito 
40, também Ashaninka. Situada na margem direita do alto rio Amônia, tem território de 35.273 hectares, parte 
dos quais já titulado e parte utilizada sob regime de concessão de uso. 

Nesse trecho da fronteira peruana, as atividades de empresas madeireiras, traficantes de drogas e 
garimpeiros têm invadido o território acreano e causado significativos impactos à biodiversidade das terras 
dos Ashaninka e das famílias de agroextrativistas que há quase um século vivem na área decretada, em 1989, 
para a criação do PNSD, bem como representado uma recorrente afronta à soberania nacional. As atividades 
de peruanos nessa região de fronteira, muitas vezes em articulação com brasileiros, não são, contudo, 
novidade: foram uma constante ao longo do século passado, mas têm ganhado uma dinâmica mais densa e 
complexa nos últimos cinco anos. São esses processos que serão discutidos nas seções seguintes. 

Exploração madeireira e invasões peruanas 

A exploração de madeiras nobres tem uma longa história nas florestas do Alto Juruá. Nas primeiras 
décadas do século passado, os peruanos desempenharam ali importante papel, sendo aos poucos suplantados 
pelas iniciativas de prepostos de comerciantes de Cruzeiro do Sul. O perfil das atividades madeireiras na 
região veio a se alterar significativamente na década de 1980, quando, numa conjuntura de crise na economia 
da borracha, famílias de comerciantes de Cruzeiro investiram financiamentos recebidos de agências 
governamentais na diversificação de seus investimentos, que incluíram a compra de material pesado para a 
retirada de madeira, serrarias para seu beneficiamento e balsas para seu transporte e comercialização em 
Manaus e Belém. Os danos ambientais e sociais desses empreendimentos não tardaram a chegar. Nos anos 
1980, por exemplo, a empresa Mannude Cameli e Cia Ltda. promoveu, com tratores de esteira, caminhões e 
outros maquinarias, três volumosas retiradas de madeira em toda a margem esquerda do rio Amônia, abrindo 
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- 
estradas, causando amplos e duradouros danos ambientais nas florestas ocupadas pelos Ashaninka e tendo, 
inclusive, adentrado o território peruano 17• 

Desde 1993, em diversas ocasiões, denúncias foram feitas pelas lideranças Nukini à Polícia Federal e 
ao Exército em Cruzeiro do Sul sobre as atividades de madeireiros peruanos em igarapés das cabeceiras do rio 
Moa, incidentes na parte norte do PNSD. Em 1998, por exemplo, no igarapé Ipu, o Exército encontrou grande 
exploração de madeiras nobres, feita por peruanos, com o uso de maquinário pesado. Boa parte da madeira 
fora arrastada por terra para o lado peruano da fronteira e colocada em igarapés afluentes do Ucayali, de onde 
seguiu para grandes empresas beneficiadoras e exportadoras sediadas em Pucallpa, capital do Departamento 
do Ucayali. Atualmente, há uma quantidade considerável de acampamentos e "barracões de mercadorias" 
organizados por patrões madeireiros, cujas turmas vêm trabalhando na parte sul da Reserva Territorial 
Murunahua, nas cabeceiras do rio Sheshea. As atividades de extração têm acontecido nas proximidades do 
picadão que acaba no Marco 68 da fronteira internacional, ponto final do traçado previsto pelo Governo 
Regional do Ucayali para a abertura e pavimentação da estrada Pucallpa-Cruzeiro do Sul 18. Parte dessas 
turmas tem adentrado as cabeceiras do rio Azul, na parte norte do PNSD, onde o mogno tomou-se raro em 
função das atividades mecanizadas realizadas ali por madeireiros peruanas em vários períodos nos anos 1990. 

- 
- 

Nos últimos quatro anos, ocorreu significativo aumento das atividades madeireiras no lado peruano 
da fronteira internacional, tendo como desdobramento sistemáticas invasões e graves prejuízos ambientais no 
PNSD e na TI Kampa do Rio Amônia, bem como em recorrentes ameaças de morte às lideranças Ashaninka, 
que têm sistematicamente denunciado essas atividades junto a órgãos dos governos federal e estadual e 
logrado mobilizar o Exército, IBAMA e Polícia Federal em operações de vigilância e fiscalização na 
fronteira. 

- 
- ·- 

Esse aumento da extração ilegal de madeira em território brasileiro ocorreu, contraditoriamente, num 
período em que o governo peruano elaborou legislação e implementou políticas com o objetivo de ordenar o 
setor florestal na região amazônica. Esses esforços resultaram na promulgação da Lei nº 27.308 (Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre), em julho de 2000, e em sua regulamentação, aprovada em abril de 2001 pelo Decreto 
Supremo nº 014-2001-AG. 

- 

Ainda em 200 l, decretos do Ministério da Agricultura estabeleceram quatro Bosques de Producción 
Permanente (BPPs) em dez departamentos, com extensão agregada de 24,5 milhões de hectares, ou seja, 35% 
do total da cobertura florestal do Peru. Desse total, 21,2 milhões estão concentrados em Loreto, Ucayali e 
Madre de Dios, departamentos fronteiriços com o Brasil, dos quais 9,6 milhões estão situados ao longo e nas 
proximidades da fronteira internacional. Ao longo da fronteira do Acre com o Peru, duas Zonas, dos BPP dos 
Departamentos de Ucayali e Madre de Dios, somam pouco menos de 4, 7 milhões de hectares. 

- 
A criação dos BPPs, e a perspectiva da concessão de licenças de exploração a empresas privadas, foi 

medida duramente criticada por importantes organizações indígenas peruanas, dentre as quais a AIDESEP e a 
FENAMAD, que, desde então, defendem a necessidade de uma prévia titulação pelo governo das terras há 
anos pleiteadas pelas "comunidades nativas", alertam para a sobreposição de grande número de UAPs com 
essas terras, acusam o lNRENA de desmandos administrativos, negligência e corrupção, denunciam graves 
conflitos socioambientais deflagrados entre empresas madeireiras e indígenas, inclusive "isolados", em várias 
regiões da Amazônia peruana, bem como reivindicam amplas reformas na política florestal e nas formas hoje 
vigentes de aplicação da Ley Forestal19• - 
17 Para um histórico dessas invasões, dos danos havidos na terra Ashaninka e das ações judiciais resultantes, consultar 
MPF-Acre, 1996. Tendo tramitado na Justiça Federal, essa Ação, proposta pelo então Procurador Luiz Francisco 
Fernandes de Souza, resultou, em maio de 2000, na condenação, em primeira instância, da empresa Mannud Cameli & 
Cia. Ltda., Orleir Messias Cameli e Abrahão Cândido da Silva, a pagar aos Ashaninka indenização de pouco mais de R$ 
10 milhões, mais juros e correção monetária, pelos prejuízos ambientais, sociais e culturais causados pela seqüência de 
explorações ilegais promovidas nos anos 1980. Os réus apelaram e o processo segue hoje seu curso, a passos lentos. 
18 Os planos do Governo Regional do Ucayali para a abertura dessa estrada, bem como os entendimentos travados com o 
Governo do Acre nos últimos dois anos sobre este assunto, serão tratados adiante. 
19 A respeito desse conjunto de demandas das organizações indígenas e das mobilizações que têm motivado, ver, por 
exemplo, Griffiths, 2004. 
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Dois concursos públicos organizados pelo INRENA, em 2002 e 2003, abriram à concessão "unidades 
de aprovechamiento" (UAPs) desses BPPs. Informações do órgão ambiental peruano, divulgadas em 2004, 
contabilizam que, nos Departamentos de Ucayali, San Martin e Madre de Dios, 167 concessionários 
assinaram contratos com o órgão, abrindo a possibilidade da extração madeireira, num periodo de quatro 
décadas, de uma extensão de 3,6 milhões de hectares de florestas. 

No Ucayali, departamento que faz limites com a parte mais ocidental do Vale do Juruá acreano, o 
BPP Ucayali está dividido em cinco zonas, que, somam uma extensão de pouco mais de 3,8 milhões de 
hectares. Nos concursos já realizados pelo INRENA, essa mesma extensão, distribuída em 446 UAPs, foi 
outorgada por meio de 175 contratos'", com a perspectiva de mobilização de pouco mais de 2,9 milhões de 
metros cúbicos de madeira nos primeiros cinco anos de atividades. 

A Zona 3 do BPP do Departamento do Ucayali, cujo limite leste é a fronteira internacional, no trecho 
que coincide com a TI Kampa do Rio Amônea e a parte sul do PNSD, tem área de 2,9 milhões de hectares. De 
acordo com dados do Governo Regional do Ucayali (2004: 9-11), oito empresas e pessoas tisicas tiveram 
concedidos 214.424 hectares nesse trecho. Oficiahnente, só cinco concessionários trabalharam nos últimos 
dois anos, com volume autorizado para retirada de 45,7 mil metros cúbicos de madeira e volume efetivamente 
mobilizado de 10,5 mil metros cúbicos. 

,-., 

Por que, então, numa conjuntura em que o governo peruano promoveu iniciativas para o 
ordenamento do setor florestal, um volume de madeira que chega a milhares de metros cúbicos de mogno, 
segundo dados do IBAMA, foi apreendido e destruído apenas em 2004, como resultado de uma seqüência de 
operações feitas pelo órgão ambiental, o Exército e a Polícia Federal na TI Kampa do Rio Amônea e na parte 
sul do PNSD? Por que o nome de certas empresas, por exemplo, a Forestal Venao SRL, que há pelo menos 
quatro anos os Ashaninka do Amônia denunciam como responsável pela invasão e destruição das florestas de 
seu território e do parque nacional, não aparecem nas estatísticas oficiais enquanto concessionárias? Que 
vontade política e poder de resposta têm demostrado o INRENA para fiscalizar a implementação dos planos 
de manejo que, como prevê a legislação, devem assegurar a sustentabilidade ecológica e econômica dos 
empreendimentos? Quais tem sido as ações efetivas tomadas pelo órgão ambiental peruano para coibir 
ilegalidades e abusos, face a um marco legal que estipula ser atribuição dos próprios concessionários a adoção 
das medidas necessárias para coibir a extração ilegal em suas UAPs? 

~-~ 
' 

Respostas a essas e outras perguntas podem ser construídas ao observar-se as formas de operação das 
empresas madeireiras de Pucallpa, e de seus prepostos, ao longo da fronteira internacional no Vale do Juruá. 
No trecho que coincide com o PNSD e a TI Kampa do Rio Amônea, várias dessas empresas, bem como 
médios e pequenos patrões madeireiros, já atuavam em anos anteriores. Após a promulgação da Ley Forestal 
e sua regulamentação, a proibição, em 2000, do corte e da exportação de mogno e cedro em forma de 
pranchas, a definição dos BPP e a realização dos concursos públicos pelo INRENA, essas empresas 
procuraram intensificar suas atividades e retirar o máximo possível de madeira, burlando o novo marco 
regulador ou aproveitando oportunidades abertas pela própria legislação. 

O caso da Forestal Venao SRL, empresa beneficiadora e exportadora sediada na cidade de Pucallpa, 
é exemplar, permitindo deslindar algumas dessas práticas. Relatório de operação conjunta do Exército e a PF 
na TI Kampa do rio Amônia no segundo semestre de 2001 já alertava para a existência de acampamentos da 
Venao montados no lado peruano, nas proximidades da fronteira internacional, contando com caminhões 
toreiros e tratores skidlers, de enormes clareiras, de estradas de rodagem e de grande quantidade de madeira 
derrubada, bem como da articulação dessa empresa com os Ashaninka da comunidad nativa Sawawo Hito 40. 

,r-, 

A Ley Forestal, estabelece, em seu artigo 12º, que as "comunidades nativas" e ''campesinas" podem, 
mediante aprovação pelo INRENA de plano de manejo sustentável, aproveitar, com fins comerciais, os 
recursos madeireiros, não madeireiros e da fauna silvestre existente nas florestas de suas terras tituladas, 
atividade para a qual podem contar com assessoria e assistência do próprio órgão ambiental. 

20 http://www.inrena.gob.pe/iffs/manejo/conc Jorest _maderliffs _manejo_ cone Jorestales.htm, consultado em 28 de junho 
de 2005. 
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Em 2000, ano de aprovação da Ley Forestal, lideranças Ashaninka de Sawawo estabeleceram acordo 
com a Forestal Venao para a exploração da madeira de lei existente em seu território21• Segundo os termos 
desse acordo, 60% do dinheiro arrecadado com a venda da madeira custearia os investimentos feitos pela 
empresa ( combustíveis, deslocamentos de máquinas pesadas e tratores, fretes de avião), bem como com a 
abertura de uma estrada de terra ligando a aldeia a Nueva Itália, povoado no rio Ucayali, uma distância de 
cerca de 130 quilômetros por dentro da floresta. Os 40% restantes seriam divididos em partes iguais pelos 
Ashaninka e a Venao. Para obter a licença do INRENA, a empresa disponibilizou técnicos para elaborar o 
plano de manejo e custeou a ida das lideranças a Pucallpa e Lima para gestões que incluíram um encontro 
com o Ministro da Agricultura e campanhas em jornais, rádios e televisões, em que denunciaram o isolamento 
social econômico da comunidade22• Como resultado dessas negociações, as lideranças Ashaninka 
comprometeram-se por escrito com o INRENA de reflorestar com dez mil pés de mogno e cedro os 
"caminhos florestais" abertos pelos tratores e caminhões da Venao. 

- - 
- 

Duas safras foram comercializadas pelas lideranças de Sawawo junto à Venao. Na primeira, no 
biênio 2001-2002, venderam 2.790 metros cúbicos de mogno (de um total de 4.200 metros cúbicos 3 
autorizado pelo INRENA) e 610 metros cúbicos de cedro (de um total previsto em 2 mil metros cúbicos); na 
segunda, no biênio 2002-2003, venderam 537 toras de mogno, com 1.370 metros cúbicos, e 1.154 toras de 
cedro, com 1.894 metros cúbicos. Duas vias foram usadas no transporte das toras do alto rio Amônia até 
Pucallpa: a primeira, por estrada, fazendo uso de caminhões toreiros e tratores florestais, de propriedade da 
Venao, até a localidade de Nueva Itália, no alto rio Ucayali, e daí por balsas, por água, numa viagem de três 
dias, até a cidade de Pucallpa; a segunda, pelo rio Tamaya, nas cheias de inverno, em viagens com duração, 
em média, de sete dias em canoas e botes de madeira motorizados até o rio Ucayali e depois em rebocadores 
até Pucallpa. 

- - -· 
- 
- 

Hoje, três anos após o início do acordo, quando a Venao pretende encerrar as atividades em Sawawo, 
os principais ganhos dos Ashaninka peruanos, segundo suas lideranças, foram, além a abertura da estrada até 
Nova Itália, a construção de uma pista de pouso para pequenos aviões, a aquisição de um gerador de luz, uma 
serraria elétrica móvel, uma máquina secadora de madeira, cinco motosserras e um bote de madeira 
motorizado. A comunidade tem também dois milhões de soles numa conta bancária em Pucallpa, parte dos 
quais pretendem investir em gado. Atualmente, as lideranças de Nueva Shawaya, outra comunidade 
Ashaninka que está surgindo na margem direita do alto rio Amônia, próxima ao Marco 40 da fronteira, estão 
reproduzindo as mesmas estratégias de seus parentes de Sawawo: com o apoio da Venao, fazem gestões junto 
ao governo para obter a titulação de suas terras e, junto ao INRENA, para conseguir a aprovação de plano de 
manejo madeireiro em suas terras. 

- 

Em vários sites do governo peruano, a Forestal Venao SRL aparece como significativa exportadora 
de madeira. No período de 2000-2004, exportou para diferentes países um total de 3.274 metros cúbicos de 
caoba (mogno) e 907 metros cúbicos de cedro. A principal parte dessas exportações está concentrada no 
triênio 2002-2004, quando, coincidentemente, suas atividades se intensificaram em Sawawo e se estenderam à 
TI Kampa do Rio Amônea e à área sul do PNSD, do lado brasileiro23• 

- 
A Forestal Venao não consta, todavia, como adjudicada por contratos de concessão florestal nos dois 

concursos públicos promovidos pelo INRENA. A extração madeira é realizada em Sawawo com lastro em 
planos de manejo e de reflorestamento apresentados pelos Ashanínka, devidamente aprovados pelo INRENA, 
conforme permite a Ley Forestal. É fato que a Venao financia o envio de técnicos, a elaboração dos planos de 
manejo e até as gestões dos Ashaninka em Pucallpa e Lima, mas do ponto de vista da legislação não há 

21 Boa parte das informações arroladas a seguir decorrem de viagem feita pelo antropólogo Terri Valle de Aquino a 
Sawawo em outubro de 2004. A respeito da viagem e das informações produzidas, consultar Aquino, 2004a. Para 
comentários sobre esse texto e informações adicionais sobre os mecanismos usados pelas empresas para comercializar a 
madeira ilegalmente extraída em território brasileiro, ver Iglesias, 2004b. 
22 Estas estratégias utilizadas pela V enao não são uma exceção, havendo outros casos, em outras regiões da Amazônia 
peruana, em que por empresas madeireiras de médios e grande porte têm procurado se articular com comunidades nativas 
e estabelecido contratos semelhantes para a exploração de seus territórios. A esse respeito, ver Griffiths (2004). 
23 Em 2003, por exemplo, a Venao exportou 770 m3 de mogno para os Estados Unidos e 448 m3 para a República 
Dominicana, bem como 275 m3 de cedro para os EUA. No ano seguinte, foram 898 m3 de caoba e 470 m3 de cedro, todos 
para empresas sediadas no mercado norte-americano. 
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aparente ilegalidade, portanto, no plano de manejo madeireiro aprovado em Sawawo ou das atividades feitas 
pelos Ashaninka em parceria com a empresa. 

As ilegalidades cometidas pela V enao no lado peruano, todavia, são numerosas nos últimos anos. 
Uma das mais evidentes é que, nos últimos três anos, suas atividades têm extrapolado o território peruano e 
adentrado na TI Kampa do Rio Amônea, portanto, em território brasileiro. Mas essa não é a única. Segundo 
Castillo (2003: 115), a Organização Regional da Província de Atalaya denunciou, em final dos anos 1990, a 
ampliação da estrada que partia de Nueva Itália, no rio Ucayali, acusando a presidência do Conselho 
Transitório de Administração Regional-Ucayali, de aprovar a obra sem qualquer consulta pública, e a Venao, 
de incentivar a penetração de pequenos madeireiros nwna vasta região, inclusive na Reserva Territorial 
Murunahua, habitada por povos "isolados". Hoje aberta, a estrada entre Nueva Itália e a Comunidad Nativa de 
Sawawo Hito 40, perante a legislação peruana, é totalmente ilegal, assim como é ilegal o anunciado plano de 
sua ampliação em mais 50 quilômetros, até a localidade Breu. Passando nas cercanias do limite internacional, 
este novo trecho, caso aberto, certamente resultará em sérios impactos socioambientais, do lado brasileiro, no 
limite sul da Reserva Extrativista do Alto Juruá, na TI Kaxinawá-Ashaninka do Rio Breu e na própria Vila 
Foz do Breu. 

Outra ilegalidade incorrida pela Venao é que, no Peru, a empresa de Pucallpa tem extrapolado suas 
atividades para além de Sawawo, usando o plano de manejo e as terras dessa "comunidad nativa" para 
"esquentar madeira" extraída de florestas fora daquelas legalizadas pelo INRENA, inclusive em UAPs 
previstas para concessão ou já adjudicadas a outros concessionários. Para tal, atualizando a secular lógica do 
aviamento vigente na região, a Venao tem "habilitado", ou aviado, patrões madeireiros e outras empresas para 
tocar a extração em florestas situadas ao longo da fronteira e em concessões florestais outorgadas pelo 
INRENA. Esses patrões e empresas, por sua vez,·empreitam mestiços e índios das redondezas, aos quais cabe 
fazer os trabalhos pesados na floresta e entregam-lhes a produção. 

Esse tipo de relações não tem ocorrido apenas nas áreas de atuação da Venao. Também na fronteira 
internacional, nos limite oeste da TI Kampa do Rio Amônia e da parte sul do PNSD, a exploração madeireira 
têm ocorrido sob a lógica do aviamento, que, em alguns casos se articulam com práticas de trabalhos forçados 
e mesmo de escravidão24• Há, nessa região, três concessões florestais concedidas pelo INRENA, duas delas 
sobrepostas às terras reivindicadas pelos Ashaninka de Alto Tamaya, que ainda não estão tituladas. Todavia, 
os concessionários titulares poucas atividades iniciaram no local25• 

Ao invés das empresas e pessoas tisicas que receberam concessões, são moradores de pequenos 
povoados das redondezas e os Ashaninka da comunidade do Alto Tamaya que trabalham, por conta própria ou 
na base da diária, atrelados a redes de aviamento mobilizadas por patrões madeireiros. Na floresta, usam 
motoserras e produzem tábuas e pranchas, que, após carregar nas costas e pequenas embarcações, trocam por 
mercadorias junto a seus patrões. Raramente recebem em dinheiro. Apenas aqueles que trabalham por conta 
própria, dão duro e não adoecem, conseguem acessar bens de valor como espingardas, motoserras e motores 
de popa. Quando trabalham dentro em unidades das concessões florestais e são descobertos, na maioria dos 
casos vêem-se obrigados a dar uma parte significativa da madeira extraída aos prepostos do concessionário 
(CIFA, 2005). ' 

Mestiços e índios arregimentados em toda a região ocupam também acampamentos organizados por 
patrões madeireiros em todos os igarapés que circundam as terras reivindicadas pelos Ashaninka de Alto 
Tamaya, que também se encontram invadidas. Funcionam ali "bodegas" (barracões), onde esses trabalhadores 

24 Sobre as relações de "habilitación-enganche" e de "peonaje por deudas" nas atividades das empresas madeireiras nos 
Departamentos de Ucayali e Madre de Dios, e a associação dessas relações com formas de "trabalho forçado" e até de 
"escravidão" e de "correrias", envolvendo tanto comunidades nativas como trabalhadores dos acampamentos provisórios 
das empresas, consultar o relatório de Garland & Silva-Santisteban, 2005, produzido para a OIT. 
25 Segundo dados do Gobiemo Regional de Ucayali (2004), os concessionários são a Empresa Ecoforestal Ucayali 
Ecofusac e os empresários madeireiros Víctor Villacorta Rodriguez e Ramiro Barrios Gavilán. Destes, apenas o último 
cumpriu com todas as obrigações contratuais e fez valer seus direitos de exploração, tendo mobilizado 1,5 mil m' de 
madeira, menos de um terço de um total autorizado de 5,2 mil m3• Os outros dois, pelo menos oficialmente, não 
realizaram qualquer extração em suas concessões, que, contudo, foram exploradas por turmas de madeireiros mobilizados 
pela Venao e outros patrões locais. 
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aviam-se e devem entregar a madeira retirada. São algumas dessas turmas, agenciadas por pequenos e médios 
patrões e prepostos de comerciantes e empresas de Pucallpa, que têm atravessado a fronteira internacional, 
retirando grande quantidade de madeira na TI Kampa do Rio Amônea e na parte sul do PNSD. Funcionam 
muitas vezes também como "tropas de frente" de grandes empresas, que após a derrubada, usam seus tratores 
de esteira para atravessar as toras para dentro do território peruano, onde, sabem, não podem ser apreendidas 
pelas operações do Exército, IBAMA e PF. - Os Ashaninka que vivem em Apiwtxa calculam que nos últimos quatro anos cerca de 15% das 
florestas na TI Kampa do Rio Amônea foram devastadas pelas ações da Forestal Venao e outros madeireiros, 
exatamente aquelas situadas na fronteira internacional e que, em anos anteriores, vinham sendo resguardadas, 
por decisão da comunidade, para servir de ambiente propício à regeneração das caças. Muitos cabeceiras de 
igarapés afluentes da margem direita do Amônia foram assoreados e tapados como resultado das atividades 
dos tratores da empresa e desses madeireiros. Em agosto de 2004, substâncias tóxicas colocadas no alto rio 
Amoninha causaram a mortandade de toneladas de peixe e doenças em muitos Ashaninka da Apiwtxa. 

....,· 

O cotidiano das famílias da aldeia Apiwtxa e de suas lideranças tem sofrido grandes mudanças nos 
últimos cinco anos, mas os Ashaninka não ficaram parados, esperando que os governos federal e estadual 
decidissem, por iniciativa própria, tomar providências. Apesar das ameaças de morte que suas lideranças têm 
recebido de madeireiros e traficantes peruanos, e também de brasileiros de Marechal Thaumaturgo que 
trabalham para os peruanos, os Ashaninka protagonizaram diferentes ações de fiscalização dos limites de sua 
terra e, muitas vezes, sob risco de conflitos armados, enfrentaram e prenderam invasores, cumprindo um papel 
que caberia ao IBAMA, à PF e ao Exército. Proibiram o trânsito dos Ashaninka de Sawawo e de viajantes não 
identificados pelo rio Amônia, após constatarem que suas viagens à sede do Município de Marechal 
Thaumaturgo serviam para abastecer os acampamentos da Venao com combustível e mercadorias. 

Nesse mesmo período, as lideranças Ashaninka têm também realizado um conjunto muito amplo de 
mobilizações e gestões junto a órgãos dos governos federal e estadual, bem como seguidas campanhas na 
mídia e em eventos públicos para dar visibilidade à dura situação que enfrentavam. Os desdobramentos dessas 
iniciativas têm sido múltiplos, nos planos local, regional, estadual, nacional, assim como no das relações 
diplomáticas entre os governos brasileiro e peruano. 

Em 2001, logo após denúncias realizadas pelos Ashaninka em vários órgãos federais em Brasília, 
dentre os quais, o Ministério das Relações Exteriores, a Chancelaria brasileira iniciou negociações com sua 
contraparte peruana. Por ocasião da V Reunião do Grupo de Trabalho Brasil-Peru sobre Meio Ambiente, em 
agosto, também em Brasília, foi constituído o "Grupo de Cooperação Ambiental Fronteiriça Brasil-Peru". A 
partir das discussões sobre a extração ilegal de madeira e outros ilícitos ambientais na fronteira internacional, 
foi estabelecido que essa instância binacional se reuniria periodicamente para "identificar ações de prevenção 
e fiscalização a serem executadas pelos órgãos pertinentes de cada país, recomendar ações que possam ser 
realizadas em conjunto e propor normas de procedimento para casos de ações destinadas a prevenir ou 
controlar atividades ilícitas na área de fronteira". Ficaram designados o IBAMA e o INRENA enquanto as 
instâncias técnicas responsáveis pela coordenação dessas ações de prevenção e controle na fronteira 
internacional. 

' - 
- 
- Até o presente, foram realizadas três reuniões do Grupo de Cooperação, das quais tomaram parte 

diferentes órgãos de ambos governos26• Apesar das posições e iniciativas positivas do IBAMA, bem como das 
ofertas de cooperação feitas pelo órgão ao INRENA, as tentativas de definição, articulação e implementação 
de ações conjuntas de vigilância e atuação na fronteira internacional poucos resultados concretos trouxeram. 
Isto deveu-se, em parte, ao posicionamento pouco comprometido assumido via de regra pelo INRENA, que, 
alegando uma crônica falta de recursos humanos e financeiros, escassa atenção efetivamente dedicou à busca 

_, 
~6 Urna quarta reunião aconteceu de 25 de abril a OI de maio de 2005, em Lima. Segundo nota da assessoria da imprensa 
do IBAMA, publicada no site do órgão a 24 de abril, a agenda em pauta nessa IV Reunião previa o aprofundamento de 
discussões sobre "a proposta de criação de zona de exclusão de atividades econômicas na fronteira; a ação de madeireiras 
peruanas e brasileiras em zonas fronteiriças que tem originado diversos incidentes, envolvendo invasões de terras 
indígenas, extração ilegal de madeira, contrabando; ações de proteção ambiental que vem sendo desenvolvidas e acabam 
sendo prejudicadas pela ausência de política semelhante do lado peruano; exame sobre a possível reativação de projetos 
de cooperação bilateral em zonas de fronteiras". 
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r: 

conjunta de soluções duradouras para problemas causados, em grande parte, pela sua precária atuação na 
regulação das atividades florestais na região fronteiriça. 

r: 

Outras questões de fundo, contudo, vieram a prejudicar um maior rendimento do Grupo de Cooperação 
enquanto instância de negociação que permitisse concretizar as demandas e os objetivos que motivaram sua 
constituição. No âmbito das relações diplomáticas brasileiro-peruanas, o tema do meio ambiente têm recebido 
um peso menor. A discussão de seus aspectos mais problemáticos e a tomada de posições mais enérgicas têm 
sido evitadas pela Chancelaria brasileira em detrimento de temas e acordos avaliados como mais prioritários, 
dentre os quais, o apoio do Peru à pretensão do Brasil de ter assento no Conselho de Segurança da ONU, a 
integração terrestre e o acesso brasileiro aos portos do Pacífico, questões comerciais, o combate ao tráfico de 
drogas, bem como a venda do pacote do Sistema de Vigilância da Amazônia (SIV AM) e de aviões para 
permitir a fiscalização e policiamento da Amazônia peruana27• 

r: 

Por isso, o Grupo de Cooperação permaneceu atrelado à tutela dos gabinetes das duas chancelarias, 
sem ter logrado incorporar pautas mais focadas e ágeis de negociação. Por outro lado, restrito ao diálogo entre 
os órgãos executivos de ambos países, não abriu qualquer espaço à participação das organizações indígenas 
envolvidas nos processos locais e regionais, conforme previsto no Convênio 169 da OIT e em documentos da 
Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, dos quais ambos países são respectivamente signatários e 
membros. No caso do Brasil, a iniciativa de criar condições para incorporar essa participação deveria ter sido 
propiciada até por uma questão de respeito, pois, segundo o próprio IBAMA reconhece, o Grupo de 
Cooperação foi criado a partir de denúncias formuladas pelos Ashaninka há pouco mais de quatro anos. 

r: 

Outro conjunto de gestões realizadas pelos Ashaninka nos últimos anos procurou exigir da FUNAI, do 
IBAMA, PF e Exército a realização de operações periódicas de fiscalização dos limites de sua terra indígena, 
de forma a constatar os prejuízos ambientais causados pelas ações dos madeireiros peruanos, prender os 
responsáveis, bem como estabelecer estratégias duradouras de vigilância, que evitassem novas invasões. Junto 
ao Ministério das Relações Exteriores (MRE) e em recorrentes declarações públicas demandaram, ainda, a 
reaviventação do traçado da fronteira internacional e o assentamento de novos marcos. 

Até 2003, várias operações foram realizadas por equipes do IBAMA, PF e Exército, tanto individual 
como conjuntamente e os ilícitos foram via de regra confirmados. Mas, os intervalos, geralmente longos, entre 
as denúncias dos Asbaninka e a chegada das equipes à fronteira, os altos custos das operações, a falta de 
disponibilidade de helicópteros do Exército e a breve duração das ações contribuíram para a continuidade das 
invasões, principalmente na época do verão amazônico. 

r> 

A atuação de um conjunto de órgãos federais ganhou, a partir de 2004, nova dinâmica e articulação. 
Em março de 2003, acatando representação apresentada pelo então Presidente da Associação Ashaninka do 
Rio Amônia, o Ministério Público Federal (MPF) entrou com uma ação civil pública contra a União Federal, 
os Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores, a PF, a FUNAI e o IBAMA, exigindo que cumprissem 
suas atribuições no sentido de pôr fim às invasões promovidas pelos madeireiros peruanos. Na ação, o MPF 
demandou que a União cominasse indenização relativa aos danos causados aos Ashaninka, o MRE reavivasse 
os marcos fronteiriços na terra indígena e o Ministério da Defesa, a PF e a FUNAI instalassem postos 
permanentes na área, visando, respectivamente, o policiamento de fronteira, a ativação de serviços de 
inteligência para identificar e responsabilizar penalmente os invasores e a prestação de serviços de assistência 
aos Ashaninka. A ação solicitava ainda a condenação do IBAMA a instalar um posto de fiscalização 
ambiental permanente em Marechal Thaumaturgo. O julgamento na Justiça Federal do Acre do Processo nº 
2003.30.00.000476-5 resultou, em março de 2004, em sentença que condenou aqueles órgãos a cumprir, num 
prazo de 180 dias, o requisitado na ação civil, sob pena, em caso de descumprimento, de pagamento de multa 

r: 

r: 

27 Para uma relação detalhada da pauta de temas que têm informado as negociações e os acordos estabelecidos entre Brasil 
e Peru nos últimos dois anos, consultar, por exemplo, a "Declaração Conjunta dos Presidentes da República Federativa do 
Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da República do Peru, Alejandro Toledo", assinada na cidade de Lima a 25 de agosto 
de 2003, bem como o "Comunicado Conjunto dos Ministros das Relações Exteriores do Brasil e do Peru", firmada em 
Lima a I O de fevereiro de 2004. 
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diária de R$ 5 mil reais, cujo montante seria revertido em beneficio dos Ashaninka, em "projeto de uso 
racional 11, sob gestão da FUNAI e fiscalização do MPF28• 

As invasões recrudesceram no verão de 2004 e os conflitos em curso na fronteira ganharam ainda 
maior repercussão nacional e internacional com a realização da Semana Ashaninka - Apiwtxa, em setembro, 
em Brasília, durante a qual as lideranças reforçaram as denúncias e apresentaram demandas junto a diferentes 
ministérios e órgãos federais. A partír desse mês, as operações conjuntas do Exército, PF e o IBAMA foram 
reforçadas e acabaram por resultar na prisão de 38 madeíreíros, peruanos, em sua maioria, e alguns poucos 
brasileíros, que foram levados à Penal de Cruzeíro do Sul. A grande quantidade de madeira apreendida na 
terra Ashanínka e na parte sul do PNSD acabou sendo dinamitada, face à alegação do IBAMA e do Exército 
de que, por um lado, não haveria condições de guardá-la ou transportá-la para local seguro e, por outro, que 
ela acabaria sendo resgatada pelos peruanos e serviria à capitalização da próxima safra. Novos e significativos 
prejuízos ambientais na terra Ashaninka e no PNSD, agora em nome da lei, da segurança da fronteira e da 
defesa da soberania nacional. 

Uma Comissão Mista, formada por representantes do MRE brasileiro e de sua contraparte peruana, 
procedeu em diferentes periodos dos anos de 2003 e 2004 com o levantamento e a reaviventação do traçado 
da fronteira, bem como com a implantação de novos marcos, já que os originais, assentados em 1925 pela 
Comissão Mixta Brasileiro-Peruana Demarcadora de Limites, havia em parte sumido e em parte fora retirada 
ou deliberadamente destruída pelos madeireiros29• Informações divulgadas pelo Ministério das Relações 
Exteriores do Peru dão conta que, nos meses de julho e agosto de 2003, a "Comisión Mixta de Inspección de 
Hitos en la Frontera Perú-Brasil" realizou atividades técnicas em um trecho de 54 quilômetros do Paralelo da 
Boca do Rio Breu, com a inspeção, reposição e manutenção dos Marcos de números 37, 38, 39, 40 e 41, a 
densificação do traçado da fronteira com a implantação de dois marcos secundários, de números 40-2 y 40-3, 
nas margens do rio Amoninha, assim como a realização de trabalhos para a correta informação geográfica e 
cartográfica, de maneira a permitir a operacionalização de trabalhos futuros'", As atividades da Comissão 
Mista tiveram prosseguimento no segundo semestre de 2004. 

Até a presente data, contudo, nenhuma indenização foi paga pela União Federal em favor dos 
Ashaninka, assim como nenhum posto de vigilância e fiscalização do Exército, da PF, da FUNAI e do 
IBAMA foi instalado, apesar das promessas de que isto acontecerá ainda em 2005. Em dezembro de 2004, 
pelo menos 16 dos 31 madeireiros peruanos presos em Cruzeiro do Sul foram soltos e repatriados. 

Conquistando avanços e sofrendo reveses, os Ashaninka continuaram na luta para assegurar que as 
ações dos órgãos federais se tomem permanentes, de forma a atender suas antigas reivindicações e a fazer 
cumprír a sentença promulgada, em março de 2004, pela Justiça federal. Para tal, promoveram, em fevereiro 
de 2005, na aldeia Apiwtxa, a Reunião de Mobilização de Soluções Conjuntas para a Proteção da Faixa de 
Fronteíra Brasil-Peru, que contou com a presença do governador Jorge Viana, do Chefe do Comando Militar 
da Amazônia e generais e agentes do serviço de inteligência do Exército, de representantes do IBAMA, 
INCRA, FUNAI, Polícia Federal e MPF, secretários de estado e deputados federais e estaduais, com o 
objetivo de discutir e planejar as ações a serem colocadas em prática para fiscalizar a fronteira internacional e 
impedir as atividades dos traficantes e madeireiros pJruanos na TI Kampa do Rio Amônea e no PNSD. - 

Conforme compromisso então firmado, o presidente da Apiwtxa, Benki Ashaninka, também em março 
deste ano, integrou comitiva, chefiada pelo governador do Acre e formada por secretários de estado e 
empresários, em visita ao presidente peruano, Alejandro Toledo, para discutir perspectivas de integração e de 
negócios abertas com o início da pavimentação da Rodovia Transoceânica. A visita também incluiu uma 

28 A tramitação do processo na Justiça Federal do Acre pode ser visto em http:/h:ww2.ttfl.gov.br/processos/ 
processosSecaoOra!ConsProcSecaopro.php. A sentença está disponível em http://www.ac.hfl.gov.br/noticias/2004! 
anexos/s200 34 7 6-5- 1 vara.htm 
29 Vale a pena citar que, por ocasião da "VI Reunião Plenária da Comissão Mista de Inspeção dos Marcos da Fronteira 
Brasileiro-Peruana", realizada em Lima em abril de 2001, ficara acordado um plano anual de trabalho que contemplava 
cronograma para executar, dentre outras obras, o reassentamento dos marcos 38 a 40, localizados no paralelo que se 
estende da Foz do Breu ao rio Amônia. 
30 A este respeito, consultar w,.iw.rree.gob.pe/porta//pexterior.nsf/0/ I e47657c90Jj368605256e52001 b8bjj? 
OpenDocument#2 

- 

- 61 



r: 

cobrança, feita pelo governador acreano, sobre a implementação de medidas necessárias à garantia do meio 
ambiente e das formas de vida das populações tradicionais face à pavimentação e, mais importante para os 
Ashaninka, à imediata interrupção das invasões promovidas pelas madeireiras peruanas na TI Kampa do Rio 
Amônia e do PNSD, no Vale do Juruá. 

Em decorrência de um conjunto diverso de iniciativas e mobilizações, os Ashaninka e a Apiwtxa têm 
dado um importante exemplo ao Acre, ao Brasil e ao Estado nacional. Nas últimos décadas, tem sido 
amplamente divulgada e instrumentalizada por grupos militares, políticos e econômicos a tese de que a 
existência de populações e terras indígenas nas fronteiras internacionais do país colocaria em risco a 
segurança e a soberania nacionais, favorecendo a "internacionalização da Amazônia". Nos casos de existência 
de comunidades de um mesmo povo distribuídas em ambos lados da fronteira internacional, essa tese alerta 
para os perigos da formação de enclaves étnicos e do potencial surgimento de "nações indígenas" com 
pretensões territoriais separatistas. Esse discurso foi bastante instrumentalizado, por exemplo, em fins dos 
anos 1980, início dos 1990, no bojo de campanhas contra a demarcação da TI Yanomami, em Roraima e de 
um mosaico contínuo de terras indígenas na região do alto rio Negro; o mesmo discurso vem sendo 
insistentemente repetido em relação à homologação em área contínua da TI Raposa Serra do Sol, também em 
Roraima. 

As mobilizações Ashaninka tomam novamente pública e notória a falácia dessa tese, na medida em 
que, como possibilita o artigo 232 da Constituição Federal, por meio de sua associação, decidiram representar 
no Ministério Público Federal e acionar a União, o Exército, a PF, a FUNAI e o IBAMA com o objetivo de 
salvaguardar não só o seu território, mas também a fronteira internacional do Brasil com o Peru. Através de 
ações localizadas, que têm procurado defender a integridade de sua terra, bem como de ações judiciais e 
denúncias aos órgãos de governo e à imprensa, os Ashaninka têm logrado comprometer e obrigar o Estado 
brasileiro a cumprir suas atribuições constitucionais na defesa do território e da soberania nacional, mostrando 
o quão frágeis são as ações estatais se não contarem com a participação das populações que habitam nessas 
distantes regiões fronteiriças. 

É de se esperar, como já mencionado, que as relações entre o Exército e as populações tradicionais, a 
partir da instalação dos pelotões de fronteira, continuem a ser marcadas pela cooperação e o respeito mútuo. 
Por outro lado, é de se esperar que o governo brasileiro e o MRE, bem como o governo estadual, realizem 
gestões para que o governo peruano, através de seus diferentes órgãos, cumpram também com a parte que lhes 
cabe e tomem medidas enérgicas e duradouras para evitar a continuação das atividades ilegais e predatórias de 
madeireiros, narcotraficantes e garimpeiros ao longo da fronteira internacional. 

O tráfico de drogas 

Desde os anos 1980, os rios Moa, Azul, Paranã dos Mouras, Juruá Mirim e Amônia têm servido 
como rotas de passagem para traficantes que trazem pasta base de coca do Peru para Cruzeiro do Sul, segunda 
cidade mais importante do estado, que, nos últimos quinze anos, tomou-se importante ponto de distribuição 
da droga, com a ativa participação de importantes famílias locais, donas de casas comerciais, serrarias, 
fazendas, balsas e aviões monomotores, que têm articulações com ramificações de cartéis peruanos e 
colombianos". 

Perícia entregue à Procuradoria da República (Lima, 1993) informava que o rio Azul constituía um 
importante caminho do tráfico de drogas dentro do PNSD. De subida por esse rio, pessoas vindas de Cruzeiro 
do Sul levavam galões com produtos químicos necessários ao refino da droga em território peruano. De 
retorno, traziam pasta base de coca até certo trecho do Azul e, para evitar operações de fiscalização da PF, 
seguiam por terra até os Municípios de Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Muitas vezes instados a oferecer 
hospedagem, os moradores do parque viam-se no dilema de sofrer represálias, tanto dos agenciadores das 
"mulas" do tráfico como dos agentes da PF. 

31 A este respeito, consultar o relatório da "Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o avanço e a 
impunidade do Narcotráfico", do Congresso Nacional, de novembro de 2000, bem como Araújo, 2001. 
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A partir de sua instalação em Cruzeiro do Sul em 1994, o 61º Batalhão de Infantaria na Selva (BIS), 
junto com a PF e IBAMA, passou a promover esporádicas ações de fiscalização no rio Moa e seus afluentes, 
constatando a significativa intensidade das atividades ilegais de retirada de madeira, comércio de carne de 
caça e tráfico de drogas. Em março de 1998, durante a Operação Serra do Divisor, diligência feita pela PF e o 
IBAMA constatou, no Igarapé lpu, afluente do alto rio Moa, trilhas usadas para o tráfico de droga. Operação 
da PF em 1999 na Serra do Moa, descobriu pistas de pouso clandestinas, às margens dos igarapés Zulmira e 
Ipú, no PNSD, que foram destruídas. Essas operações novamente constataram o aliciamento de moradores por 
peruanos ligados ao tráfico, que pagaram pela abertura e manutenção dessas pistas. Dadas as seguidas 
denúncias feitas pelas lideranças Nukini e passagem de traficantes peruanos pelos fundos da TI Nukini, o 61º 
BIS usou, em 1999, a aldeia República, como ponto de acampamento e apoio para grupos de soldados em 
suas ações de vigilância nas cabeceiras do rio Moa. 

As denúncias realizadas por lideranças indígenas intensificaram-se nos últimos anos, apontando rotas 
usadas por mulas e traficantes em diferentes trechos da fronteira internacional. Como exemplo, vale recordar 
uma série dessas denúncias feitas ao longo de 2001, alertando para as recorrentes ações de traficantes dentro e 
nas cercanias de suas terras. Em janeiro desse ano, os Ashaninka do Amônia comunicaram à FUNAI ter 
recebido proposta de traficantes para a abertura de uma pista de pouso no rio Amônia, pela qual receberiam 
300 mil dólares e "participação" por cada vôo realizado. Quatro meses mais tarde, denúncias das lideranças 
Arara do Amônia davam conta da existência de varadouros bem abertos, ligando o rio Sheshea até o Projeto 
de Assentamento Amônia, que eram regularmente usados por brasileiros para, a serviço de traficantes 
peruanos, trazer pasta base até Marechal Thaumaturgo (Coutinho Jr., 2003; Aquino, 2003; e Pereira Neto, 
2005). Em novembro, os Ashaninka divulgaram que mulas e traficantes peruanos, portando armas pesadas, 
estavam atravessando seu território, fato que se tomara comum após o avanço da abertura pela Forestal Venao 
da estrada ligando a região ao rio Ucayali, abrindo uma rota diferente daquelas antes usadas, pelos rios 
Putaya, Tamaya e Shawaya. Também no mês de novembro, em manifesto endereçado às autoridades federais 
e ao movimento indígena, os Nukini e os Naua demonstraram suas preocupações com a grande intensidade do 
tráfico em todo o alto rio Moa e com seus possíveis efeitos sobre suas famílias e terras. 

- 

As atividades do tráfico permaneceram intensas em toda a fronteira internacional do Alto Juruá nos 
últimos anos, apesar da atuação mais constante da PF e do Exército na região. Esse fato é facilmente 
comprovado pelos dados divulgados em relatórios desses órgãos federais e em jornais de Rio Branco a 
respeito da quantidade crescente de prisões de "mulas", peruanos e brasileiros, e de apreensões de pasta base 
em Cruzeiro do Sul e em vários afluentes da margem direita do rio Juruá, pelo significativo aumento do 
número de armas apreendidas e de mortes por armas de fogo em Cruzeiro do Sul, bem como pelos indícios 
levantados por várias investigações sobre as ligações dos principais donos de estabelecimentos comerciais e 
de linhas de aviação nessa cidade com redes de traficantes peruanos e colombianos. As rotas continuam as 
mesmas, e as populações indígenas se vêem cada vez mais ameaçadas pelas ações das "mulas" e patrões 
traficantes, principalmente nas Tis Kampa do Rio Amônea, Arara do Rio Amônia, Nukini e Nawa. Em maio 
de 2004, por exemplo, a principal liderança Arara encaminhou documento à AER-RBR da FUNAI, ao 
Comandante do 4º BIS, à PF, ao Cimi e à UNI, no qual informava que ele e mais dois parentes estavam 
ameaçados de morte por traficantes peruanos que vinham se sentindo prejudicados pelas seguidas denúncias. 
Informava, ainda, que, no mês de abril, vinte peruanos haviam saído perto de sua aldeia, vindos do rio 'i>utaya, 
e demonstraram intenções de conswnar a morte daqueles aos quais atribuíam as acusações. 

-· 
- Atividades garimpeiras 

A possibilidade de encontrar e explorar ouro, diamantes, ametistas e outras pedras preciosas atraiu 
durante décadas aventureiros de diferentes partes do país aos afluentes do rio Moa, na região que desde 1989 
constitui a parte norte do PNSD. Em início dos anos 1990, técnicos da Mineração Taboca, empresa controlada 
pela Paranapanema, por cerca de oito meses, realizaram estudos de prospecção no igarapé Sungaru, afluente 
das cabeceiras do rio Azul. Em busca de veios auríferos, usaram dragas e sondas, sem obter resultados que 
compensassem, em sua avaliação, o prosseguimento das atividades (Lima, 1993: 55-57). 

Segundo dados do Centro de Investigación de Fronteras Amazónicas (CIFA, 2005), nessa mesma 
região, mas do lado peruano, ao longo do rio Sheshea e principalmente do rio Abujao, a atividade garimpeira 
voltada para a extração de ouro tem crescido rapidamente nos últimos três anos. Ali o Ministério das Minas e - 
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Energia outorgou, a empresas e pessoas físicas, mais de cem concessões para atividades de mineração. Boa 
parte destas estão sobrepostas com trechos da Reserva Territorial Murunahua, destinada a índios "isolados", 
da Comunidad Nativa Ashaninka de San Mateo, da Unidad Militar de Asentamiento Rural 3- Cantagallo bem 
como de concessões florestais. As concessões garimpeiras que incidem nessa reserva territorial, à margem 
direita do rio Sheshea, estão bastante próximas ao limite oeste do PNSD, na altura das cabeceiras do rio Azul. 

Grande quantidade de empresários e garimpeiros, de várias nacionalidades, dentre eles, brasileiros, 
tem chegado à região nos últimos dois anos. Situado no médio curso do rio Abujao, o Caserio 28 de Julio 
transformou-se em sede de oito empresas, local onde também funcionam casas comerciais, hospedagens, 
bares, prostíbulos e postos de venda de combustíveis, mas ainda não há qualquer autoridade oficialmente 
constituída. Os trabalhadores têm sido recrutados na cidade de Pucallpa, na floresta peruana e no lado 
brasileiro da fronteira. Recebem na base da diária quando envolvidos em atividades diversas e mediante uma 
pequena parte da produção quando envolvidos na extração do ouro (CIFA, 2005). 

Fotos aéreas tiradas nessa região pelo geógrafo David Salisbury, doutorando do Departamento de 
Geografia e Meio Ambiente da University do Texas, e pesquisador visitante do CIF A, em início de setembro 
de 2004, revelam um cenário que recorda garimpos que operaram, por exemplo, na TI Y anomami, em 
Roraima, e na TI Munduruku, no sudoeste do Pará, no auge da exploração aurífera dos anos 1980. Matas 
ciliares destruídas, barrancos derretidos por máquinas de sucção de água e mangueiras de alta pressão, rios 
assoreados e imensos poços de água parada e barrenta, facilitando a disseminação da malária, bem como, em 
função do uso do mercúrio no beneficiamento do ouro, a contaminação dos igarapés, rios e peixes, com danos 
permanentes à saúde dos garimpeiros, dos moradores locais e ao meio ambiente. 

Segundo dados do CIF A (2005), há indícios de que as primeiras concessões exploradas já caminham 
para o esgotamento e que as empresas podem no futuro próximo vir a retirar seus equipamentos e 
trabalhadores. Há sinais também de que essas atividades podem vir a ser transferidas rio acima, com efeitos 
socioambientais nocivos para as florestas e os habitantes da Reserva Territorial Isconahua, da Comunidad San 
Mateo e, em território brasileiro, no interior do PNSD. 

Planos para a abertura da estrada Pucallpa-Cruzeiro do Sul 

Nos últimos dois anos, o Governo Regional do Ucayali e o Governo do Acre, bem como empresários 
de Pucallpa e Cruzeiro do Sul, deram início a um conjunto de contatos, reuniões e entendimentos com o 
objetivo encontrar alternativas para o incremento da cooperação, a integração e o intercâmbio comercial entre 
o Departamento do Ucayali e o Alto Juruá. 

A primeira dessas reuniões ocorreu em Cruzeiro do Sul em junho de 2003, juntando os Prefeitos de 
Cruzeiro e de Mâncio Lima e o Presidente Regional do Ucayali. A "Ata de Compromisso entre autoridades de 
Cruzeiro do Sul y la Región Ucayali", então assinada, ressalta o desejo de promover, por meio dessas duas 
regiões, a união fronteiriça entre Peru e Brasil, viabilizar a integração aérea e viária, bem como estabelecer 
meios de coordenação entre ?s governos dos dois países para alcançar esses fins. 

r-. 

As decisões e intenções firmadas na "Primeira Reunião Binacional de Autoridades e Empresários do 
Estado do Acre-Brasil e da Região do Ucayalí-Peruv", ocorrida em Pucallpa em março de 2004, tomaram 
como antecedentes acordos e pautas negociados pelos Presidentes Lula e Alejandro Toledo na cidade de Lima 
em agosto de 2003, contidos no "Memorando de Entendimento sobre a Integração Física e Econômica entre 
Brasil e Peru", reiterados em encontro dos Ministros das Relações Exteriores de ambos países em fevereiro de 
2004. Nestas ocasiões anteriores, as autoridades federais, brasileiras e peruanas, no marco da construção de 
uma "aliança estratégica", afrrmaram respaldar as propostas da Iniciativa de Integração da Infra-Estrutura 
Regional da América do Sul (URSA) e demonstraram a intenção de construir mecanismos para efetivar os três 
Eixos (Transoceânico Central, do Amazonas e Interoceânico dei Sur) que visam aprofundar a integração 
terrestre, fluvial e aérea entre os dois países. 

3~ A este respeito, consultar a "Acta de lntención para el Desarrollo dei Eje Comercial y de lntegración Pucallpa-Cruzeiro 
do Sul", assinada em Pucallpa a 12 de março de 2004 pelo Presidente do Governo Regional de Ucayali, Edwin Vásquez 
Lopez. e pelo Governador do Acre, Jorge Viana. 
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A Ata de Intenção, que resultou da "Primeira Reunião Binacional", menciona o interesse de ambas as 
partes em criar condições para assegurar transporte aéreo entre Pucallpa e Cruzeiro do Sul, facilitar o trânsito 
terrestre transfronteiriço de pessoas, a oferta de assessoria técnica e administrativa às associações comerciais e 
empresariais, o estreitamento das relações entre municípios e departamentos situados ao longo da fronteira e o 
intercâmbio entre universidades e instituições de pesquisa de ambas regiões. Em seus dois primeiros pontos, a 
Ata ressalta o interesse mútuo na concretização do Eixo Comercial e de Integração Pucallpa-Cruzeiro do Sul, 
parte do Eixo do Amazonas, ramal central, da URSA. Uma agenda de trabalho foi então estabelecida para 
iniciar a implementação desse Eixo Comercial e de Integração, a ser viabilizada por "convênios bilaterais, 
estudos de pré-investimento, estudos de investimentos, avaliações de impacto ambiental e outros elementos 
que demonstrem a viabilidade econômica, social e ambiental da estrada Pucallpa-Cruzeiro do Sul". Consta 
também na referida Ata o compromisso de ambos governos de, num prazo de 60 dias, designar e instalar um 
Secretaria Técnica com o objetivo de fazer avançar os acordos firmados. 

- 

Grande destaque foi dado no site do governo do estado e na imprensa de Rio Branco, de um lado, aos 
auspiciosos entendimentos travados, às potencialidades econômicas passíveis de serem exploradas a curto 
prazo e às dificuldades reais para essa maior integração comercial. De outro lado, ressaltou-se a conversa 
"informal" mantida pelo governador do Acre e o presidente regional do Ucayali, na qual o primeiro teria 
condicionado o avanço das negociações e a concretização da integração regional à uma pronta resolução dos 
problemas socioambientais causados pelas madeireiras peruanas na TI Kampa do Rio Amônea33. Segundo as 
informações publicadas na imprensa, Jorge Viana teria sugerido que a faixa de 50 quilômetros ao longo da 
fronteira internacional fosse preservada de qualquer exploração, de forma a proteger o meio ambiente e 
garantir as boas relações entre as populações locais. Supostamente surpreso pela existência dos conflitos, que 
alegou desconhecer, o presidente regional comprometeu-se a enviar, na semana seguinte, agentes da polícia 
departamental e da Marinha peruana para solucionar a questão ( o que acabou não acontecendo) e afirmou 
concordar com a proposta de criação de uma "área de proteção florestal na fronteira entre os dois países", para 
evitar problemas futuros. 

Uma nova reunião foi realizada em Rio Branco, em abril de 2004, a convite do governador Jorge 
Viana. Além do Embaixador do Brasil no Peru, a ela compareceu uma delegação de autoridades do governo e 
empresários peruanos, chefiada pelo Ministro das Relações Exteriores do Peru, dando assim continuidade aos 
entendimentos iniciados em Pucallpa no mês anterior. Nessa nova reunião, as discussões estiveram centradas 
nas perspectivas de integração física, desenvolvimento comercial, investimento e cooperação bilateral abertas 
na região do Brasil-Peru-Bolívia com o início da construção da ponte sobre o rio Acre". - 

Nessa mesma ocasião, em ata firmada pelo Governador do Acre e pelo Presidente Regional de 
Ucayali, a 23 de abril de 2004, foi instalada a "Secretaria Técnica do Estado Acre, Brasil, e do Governo 
Regional de Ucayali, Peru", formada por três membros do governo acreano, dois do governo ucayalino e um 
representante da Câmara de Comércio e Indústria desse departamento". Em Memória de Entendimento 
assinada no mesmo dia36, foi acordado que o Governo Regional do Ucayali, por um lado, iniciaria gestões 

33 A matéria "Integração depende da saída de madeireiros peruanos ilegais nas terras ashaninka do Amônia", assinada pelo 
jornalista Nelson Liano Jr, foi divulgada nesse site em 17 de março. De acordo com o matéria a conversa teria acontecido 
no aeroporto de Pucallpa, pouco antes do governador embarcar de regresso ao Brasil. Essa matéria pautou outras depois 
divulgadas em jornais de Rio Branco e seus respectivos sites: "Brasil-Peru: uma pedra no caminho da integração ... o 
contrabando de mogno" (O Estado, 16/3/2004); "Madeireiros peruanos ilegais podem atrapalhar integração" (A Tribuna, 
17/3/2004); e "Integração depende da saída de madeireiros peruanos da região" (Página 20, 17/3/2004) 
34 A respeito do conjunto dos acordos e intenções então firmados, ver a "Ata da Reunião Regional de Rio Branco - 22 de 
Abril de 2004". 
35 Ver "Acta de la lnstalación de la Secretaria Técnica dei Estado de Acre, Brasil y dei Gobierno Regional de Ucayali, 
Peru - Rio Branco, 23 de abril de 2004". Do lado acreano, os membros da Secretaria Técnica são: Gilberto do Carmo 
Lopes Siqueira, Secretario de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Sustentável (SEPLANDS), Carlos 
Alberto Bernardo de Araújo, Chefe de Gabinete do Governo do Acre, e Leonardo Ferreira Lima, Gerente de Relações 
Internacionais e Desenvolvimento Fronteiriço da SEPLANDS; do lado peruano, José Llontop Vigil, Gerente Geral 
Regional do Governo Regional do Ucayali, Sidney Estuardo Hoyle Vega, Conselheiro Regional do Governo do Ucayali, e 
Nelson Torres Contreras, representante da Câmara de Comércio e Indústria de Ucayali. 
36 "Memorando de Entendimiento N" 001-2004-ST, de la Secretaria Técnica Creada por Resolución Ejecutiva Regional 
Nº 0406-2004-GRU-P y el Decreto Nº 9931, dei 20 de Abril dei 2004 dei Gobierno dei Estado de Acre". 
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para consolidar a Reserva Isconahua como "Unidade de Conservação" e declarar como "Zona de Reserva 
Natural" a faixa limítrofe ao PNSD, por ser "área de interesse regional". Por outro lado, elaboraria "os estudos 
e projetos básicos da estrada Pucallpa-Cruzeíro do Sul, incluindo os ambientais e sociais, sob padrões 
internacionais, enumerando os possíveis conflitos e as soluções para os mesmos". O Governo do Acre, por 
sua vez, "estudaria e atualizaria o melhor traçado da estrada Cruzeiro do Sul-Pucallpa, incluindo as soluções 
quando esta ingresse ao Parque Natural Serra do Divisor" (sic, na versão da Memória em castelhano), 
"revisaria e atualizaria os projetos básicos até a fronteira, incluindo os estudos de impacto ambiental e sociais, 
enumerando os possíveis conflitos e soluções aos mesmos", e buscaria financiamento para custear os estudos 
a serem feitos por ambas as partes. Comprometeu-se, ainda, a promover, em Cruzeiro do Sul, em fevereiro de 
2005, uma nova reunião da Secretaria Técnica, para, com a participação do governador do Acre e do 
Presidente do Governo Regional de Ucayali, avaliar o avanço desses trabalhos e compromissos. 

Ao longo de 2004, o Governo Regional do Ucayali deu efetivo prosseguimento às atividades que 
acordara realizar. Segundo a Seção "Avances de la Integración'v", da página que o Governo Regional mantém 
na internet, o estudo "Dinamicas fronterizas: un análisis geografico de los beneficios y desafios de Ia 
integración Pucallpa-Cruzeiro do Sul", foi apresentado em final de abril. Em agosto, estavam em andamento 
junto ao Ministério da Agricultura gestões para a criação da "Zona de Reserva de Isconahua-Murunahua", ao 
longo da fronteira internacional. Segundo informações que ali constam, essas gestões foram iniciadas em 
cumprimento aos pontos acordados no Memorando de Entendimento Nº 001-2004-ST, face ao grande 
potencial turístico e ecológico da região, bem como à decisão conjunta com o Governo do Acre de preservá-la 
e, assim, estabelecer condições para a abertura da estrada. 

Em agosto desse mesmo ano, a Gerência Regional de Recursos Naturais e Gestão do Meio 
Ambiente, do Governo do Ucayali, elaborou o documento "Propuesta para la Creación de Áreas de 
Conservación Regional Isconahua y Murunahua-Tamaya (Consideraciones Generales)":". O texto foi enviado 
em setembro a representantes do governo acreano, órgãos federais, organizações indígenas, instituições da 
sociedade civil e universidades de ambos países, convidados para discuti-la durante a Reunião Técnica 
"Propuestas de Conservacion e Integracion para la Frontera Acre-Ucayali", que seria organizada pelo governo 
regional, em Pucallpa, em novembro. Face à prisão de 38 madeireiros peruanos na TI Kampa do Rio Amônea 
e no PNSD nas semanas anteriores à data da reunião, o Governo do Acre solicitou que o evento fosse 
desmobilizado e só acontecesse quando os problemas em curso na fronteira fossem devidamente avaliados, 
discutidos e solucionados por ambos governos. 

Em 2 e 3 de dezembro de 2004, teve lugar em Lima a "III Reunião do Grupo de Trabalho Binacional 
sobre Cooperação Amazônica e Desenvolvimento Fronteiriço Brasil-Peru", que juntou representantes dos 
governos federais de ambos países. A Ata final da reunião informa da presença também do Presidente da 
Região do Ucayali, com uma delegação de seu governo, e do Chefe de Gabinete do Governo do Acre. Cita 
ainda que o chefe da delegação peruana, o Diretor da Oficina Nacional de Desenvolvimento Fronteiriço e 
Regional do MRE do Peru, Ministro José Beraún Aranibar, comunicou o interesse de incluir dois novos temas 
na pauta: o da saúde, dada sua importância para as populações :fronteiriças, e o da construção da estrada 
Pucallpa-Cruzeiro do Sul, cuja apresentação ficaria a cargo do presidente do Govepio do Ucayali39• Em sua 
exposição, este mandatário justificou a necessidade da obra como "parte do processo de integração :fronteiriça 
já iniciado pelos dois países, assim como do interesse recíproco das regiões do Ucayali e do Acre", pelos 
beneficios que ambas podem vir a usufruir. 

O Chefe da delegação do Brasil, Ministro Rubem Barbosa, da Divisão da América Meridional - II, 
do MRE, manifestou que a construção da estrada está vinculada à solução de dois problemas que muito têm 
preocupado o governo brasileiro: as concessões florestais abertas pelo governo peruano ao longo da fronteira 

37 http://www. regtonucayali.gob.pe/ucayali _ archivos/inversiones/grde/íntegracionlavances.htm 
38 Ver Gobiemo Regíonal de Ucayali, 2004. 
39 A Nota de Prensa, "Cancillería ratificó importancia de carretera Pucallpa-Cruzeiro do Sul", divulgada no site do 
Governo do Ucayali, a 3 de dezembro de 2004, informa que uma das grandes vitórias obtidas pelo presidente ucayalino 
nessa viagem a Lima foi obter a ativa participação do MRE, em nome do governo peruano, para fazer avançar a 
integração com o Brasil, ao reafirmar, nesse processo, a importância da construção da estrada. Segundo a Nota, a 
intervenção do presidente do Ucayali por ocasião da III Reunião do GT Brasil-Peru foi decisiva para incluir na agenda de 
discussões "o tratamento exclusivo da integração do Ucayali, tanto no Eixo URSA corno por aquela estrada". 
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- 
internacional, o que tem permitido aos madeireiros daquele país entrarem "até dez quilômetros" no território 
brasileiro, dentro da TI Kampa do Rio Amônea e do PNSD; e a não existência de estrada pavimentada ligando 
Cruzeiro do Sul a Rio Branco, obra que ainda demoraria a ser concluída e, por isso, dificultaria a constituição, 
a curto e médio prazos, de um mercado comercial mais amplo naquela região. A representante do MMA fez a 
entrega do documento "Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos Benefícios 
da Biodiversidade Brasileira", para ser repassado ao INRENA, e ressaltou a necessidade de que o 
desenvolvimento fronteiriço seja feito em bases responsáveis e em conformidade com a legislação ambiental. 
O IBAMA, por sua vez, apresentou o trabalho desenvolvido em parceria com a PF e o Exército para a 
repressão das atividades ilegais de extração de madeira, prejudiciais a esse desenvolvimento. 

Diante do posicionamento dos representantes da delegação brasileira, o Presidente do Governo do 
Ucayali informou já ter solicitado ao INRENA, primeiro, o estabelecimento de "Áreas de Conservação 
Regional" ao longo da fronteira, enquanto iniciativa para solucionar os conflitos originados pelos madeireiros; 
e, segundo, a proibição da exploração do mogno e do cedro naquela região, motivo principal da extração 
ilegal. Por fim, o representante do Acre na reunião, levando em conta as iniciativas que vinham sendo 
desenvolvidas pelo governo do Ucayali, propôs a realização de uma reunião da Secretaria Técnica Acre 
Ucayali, na cidade de Cruzeiro do Sul, inicialmente planejada para fevereiro de 2005, com vistas a coordenar 
as políticas de desenvolvimento fronteiriço. 

A estrada, a Serra do Divisor/Contamana e o PNSD 

Feito esse longo histórico das reuniões, negociações e entendimentos travados desde 2003 pelos 
governos do Acre e do Ucayali, bem como de suas interfaces com as agendas e acordos construídos pelos 
governos do Brasil e do Peru no mesmo período, cabe iniciar uma série de considerações a respeito de 
processos sociais, econômicos e ambientais relacionados à possibilidade de abertura da estrada Pucallpa 
Cruzeiro do Sul. 

- 
Do lado peruano, as intenções dos governos federal e regional quanto à abertura dessa estrada não 

são recentes. No documento "La Integración económica y social como eje de desarrollov'", há dados sobre a 
realização, no período 1965-2003, de quatro estudos encomendados a empresas de consultaria para determinar 
o traçado mais adequado dessa estrada entre Pucallpa e a fronteira internacional com o Brasil. O último, 
"Perfil de Proyecto Carretera Mazaray - Hito 67", foi encomendado pelo atual governo regional e elaborado 
pela empresa Consultac. Os resultados desse conjunto de estudos não convergem quanto aos traçados e às 
distâncias propostos, oscilando entre 94,6 e 166,5 quilômetros, nem quanto ao melhor ponto final da estrada 
na linha da fronteira. Também segundo aquele documento, o Ministério dos Transportes e Comunicações do 
Peru, em 2004, informa que a estrada é via projetada, integrante da Rede Viária Nacional, e tem extensão 
prevista em 156 quilômetros. 

As poucas informações acessadas sobre os projetos brasileiros de construção dessa estrada no trecho 
Cruzeiro do Sul-Boqueirão da Esperança, no Marco 68 da fronteira internacional, indicam as tentativas 
frustradas do 7º BEC nos anos 1970, que resultaram na abertura de num picadão até o igarapé Japinim, 
afluente do rio Moa, no mesmo período em que, no traçado previsto para a Rodovia Perimetral Norte, foi 
aberto outro ramal ligando Cruzeiro do Sul ao rio lpixuna. Mapas rodoviários, do tipo Quatro Rodas, indicam 
uma distância de cerca de 121 quilômetros de Cruzeiro do Sul até o Boqueirão. Dados do Departamento 
Nacional de Estradas e Rodagem, no Acre, indicam, todavia, uma distância de 107 quilômetros para esse 
trecho. - Levando em contas os estudos e projetos já realizados por ambos governos, cabe perguntar: quais 
seriam as regiões atravessadas pelo traçado da estrada em ambos os lados da fronteira internacional, além, 
obviamente, da Serra do Divisor, ou Contamana, e que impactos sociais, ambientais e econômicos advirão 
dessa obra? - 

De acordo com o traçado projetado pelo Ministério dos Transportes e Comunicações, no lado 
peruano, a estrada, após sair de Pucallpa e cruzar o rio Ucayali, acompanha a margem direita do rio Abujao, 

40 Ver Gobiemo Regional de Ucayali, 2004: 18-19. - 
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atravessa primeiro UAPs da Zona 2 do BPP Ucayali, em um trecho sobreposto por concessões garimpeiras, e 
depois a parte sul da Reserva Territorial Isconahaua, destinada a índios "isolados", até alcançar o Marco 68 da 
fronteira. Já no mapa que consta do estudo "Dinamicas fronterizas: un análisis geografico ... ", o traçado da 
estrada começa pouco acima de Pucallpa, cruza o rio Ucayali, passa entre as Zonas 2 e 3 do BPP Ucayali, 
aparentemente atravessa a Comunidad Nativa de San Mateo até alcançar a linha da fronteira internacional, 
que, a noroeste, acompanha por uma certa extensão. 

Do lado acreano, conforme indicam o "Mapa da Situação Fundiária", produzido na primeira etapa do 
ZEE, e o "Mapa de Atividades Conflitantes", que consta do Planejo de Manejo-Fase 2 do PNSD, o traçado 
planejado para a estrada incide quase todo no Município de Rodrigues Alves. Ali, atravessa os Projetos de 
Assentamento São Pedro e Havaí, pelas cabeceiras do igarapé Branco, afluente da margem direita do Paranã 
dos Mouras, até entrar na parte norte do PNSD, onde atravessa o igarapé Mato Grosso, pouco acima de sua 
foz no rio Azul. Ainda no PNSD, por uma extensão de cerca de 12 quilômetros, acompanha a margem 
esquerda do rio Azul, cujas cabeceiras atravessa várias vezes até alcançar a fronteira internacional. 

É importante notar que o Decreto nº 97.839, de 16 de junho de 1989, que criou o PNSD, em seu 
Artigo 3º, estabelece: "Fica autorizada a implantação futura do trecho da BR-364 que corta os limites deste 
Parque Nacional, devendo ser observadas, para este fim, todas as medidas de proteção ambiental e 
compatibilização do traçado com as características naturais da área". 

Não parece haver qualquer sombra de dúvidas de que o traçado planejado para a abertura dessa 
estrada no lado brasileiro não apresenta qualquer compatibilidade com as características ambientais do 
PNSD, que incide em uma das zonas de maior biodiversidade do planeta e constitui uma paisagem única no 
Estado do Acre'". Tampouco parece restar dúvidas de que nenhum outro traçado alternativo permitirá essa 
compatibilização, visto que, mesmo implementadas "medidas de proteção ambiental", conforme estipula o 
decreto, a abertura da estrada certamente acarretará enormes impactos, diretos e indiretos, sobre o meio 
ambiente e as formas de vida das populações agroextrativistas que há um século ali vivem, as quais, nunca é 
demais reiterar, deram sua importante contribuição para que o PNSD atualmente apresente esses índices de 
megadiversidade. As mesmas considerações se aplicam para os vários traçados já estudados no lado peruano, 
tanto no aspecto ambiental como no social, dada a semelhança do meio natural nos dois lados da fronteira, 
bem como a presença de populações tradicionais e, inclusive, do povo indígena Isconahua, "isolado=". 

Nessa região, a diferença entre os lados acreano e ucayalino da fronteira internacional não reside nas 
condições ambientais, mas sim nas políticas públicas e nos processos políticos e sociais que, historicamente e 
hoje, estão a determinar diferentes formas de ordenamento e gestão do espaço. Nos últimos quinze anos, no 
lado acreano, ações e parcerias ensejadas pelo governo federal, instituições ambientalistas e de pesquisa e a 
cooperação internacional têm viabilizado avanços para a gradual implantação do PNSD e o cumprimento dos 
objetivos para os quais foi criado. 

É mister reconhecer que, do lado acreano, há pendências ainda vigentes, dentre elas, a permanência e 
melhoria das condições de vida das centenas de famílias que ali querem continuar vivendo e a regularização 
da TI Nawa. Conforme ressaltado anteriormente (Iglesias & Aquino, 1999: 169; 2000; 2000a; e lglesias, 
2001: 65-66), a manutenção das populações de seringueiros, agricultores e nbeirinhos nas florestas onde 
moram há um século se apresenta como a alternativa mais adequada para garantir a integridade do próprio 
PNSD e a segurança da fronteira internacional e do território acreano e nacional, bem como para preservar a 
imensa biodiversidade dessa região. Se nos últimos anos parte dessas famílias têm se visto obrigadas a 
envolver-se em atividades realizadas por madeireiros e traficantes peruanos, isto é resultado direto da falta de 
alternativas econômicas e da pressão que, em muitos casos, viram-se submetidas pela ação restritiva do 
IBAMA. Para mudar esse quadro, toma-se fundamental o envolvimento e a capacitação da população local 
em ações de pesquisa, manejo, monitoramento e ecoturismo, com remuneração pelos serviços sociais, 

r> 

41 Essa mesma posição é endossada os documentos resultantes do "Workshop Estudos da Biodiversidade no âmbito do 
ZEE do Estado do Acre", promovido pela Gerência Executiva do ZEE em 2000. 
42 As lideranças Naua, moradoras do igarapé Novo Recreio, informam ter visto, em vários locais do território que 
pleiteiam seja transformado em terra indígena, vestígios das andanças de índios isolados. Em 2000, o DEII/FUNAI 
chegou a anunciar sua intenção de realizar urna expedição e sobrevôo com intenção de investigar a presença desses índios 
na área do PNSD, intenção essa que acabou não gerando qualquer iniciativa concreta em anos posteriores. 
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ambientais e de vigilância prestados às sociedades acreana e brasileira. Não é, portanto, com a retirada da 
população local e com a mera implantação de um pelotão do Exército, conforme previsto para um futuro 
próximo na localidade São Salvador, que a integridade do PNSD e do território brasileiro serão garantidos. 

No PNSD e em seu extenso entorno, o aprofundamento dos canais de diálogo e de entendimento 
entre populações locais, suas associações de representação, diferentes órgãos governamentais e organizações 
da sociedade civil que vivem e trabalham no mosaico de áreas reservadas no lado acreano da fronteira tem 
progressivamente se tomado uma realidade, no bojo de políticas públicas e iniciativas da sociedade civil que 
têm resultado em óbvios benefícios para a conservação do meio ambiente nessa região. Neste sentido, é 
fundamental ressaltar que os processos, iniciados em 200 l, que levaram a criação e ao funcionamento do 
Conselho Consultivo do PNSD, a partir do ano seguinte, constituem uma iniciativa da maior relevância43• 

- 
Nesse mesmo período, no lado peruano, os governos federal e do Ucayali, diferentemente, optaram 

por implementar políticas que favoreceram grandes empresas madeireiras e mineradoras, comerciantes, 
patrões e aventureiros, às custas do meio ambiente e do bem estar da grande maioria das populações que 
vivem na floresta. O resultado disso, conforme já exposto, é a sobreposição de concessões madeireiras e 
mineiras, a invasão da Reserva Territorial Isconahua e das terras de comunidades nativas, o atrelamento das 
populações locais às redes de aviamento, a falta de espaços institucionalizados de diálogo entre governos, 
organizações indígenas e comunidades locais, bem como a ostensiva destruição de um rico patrimônio 
natural. São dignas de nota, as iniciativas locais das comunidades para fazer frente a essa situação, das 
organizações indígenas para fazer valer direitos territoriais e humanos, e mesmo de instituições 
ambientalistas para a criação de unidades de conservação. A abertura e pavimentação da estrada Pucallpa 
Cruzeiro do Sul viria, no curto e no médio prazo, apenas a premiar e a favorecer, portanto, um conjunto de 
atividades econômicas predatórias e à margem da legislação, com conseqüências, inclusive, no lado brasileiro 
da fronteira. 

- 
- 

Apesar do desejo, de muitas décadas, de uma efetiva integração econômica entre os vales dos rios 
Ucayali e Juruá, parece evidente que não há hoje base produtiva, em nenhuma dessas duas regiões, que 
permita a concretização dessa vontade no curto e médio prazos. Nos últimos anos, o principal produto 
exportado do Ucayali para o Juruá tem sido a pasta base de coca; no caminho inverso, o principal produto de 
exportação do Vale do Juruá tem sido a madeira, ilegalmente surrupiada da TI Kampa do Rio Amônia e do 
PNSD, parte da qual acaba, por sua vez, exportada para vários países por empresas de Pucallpa. Ainda nesse 
circuito transfronteiriço, circulam armamentos e mão de obra sem qualquer qualificação, respaldo legal ou 
perspectiva de ascensão econômica e social. A importação de verduras, trazidas no passado por empresários 
cruzeirenses em vôos fretados, não é mais, se é que foi um dia, uma necessidade no Vale do Juruá: produção 
agrícola e de verduras há suficiente na região, faltam é políticas e incentivos para que as populações da 
floresta e das periferias possam traze-Ia aos mercados urbanos e para que os moradores das cidades tenham 
renda suficiente para comprá-la. A abertura da estrada, rasgando florestas e o PNSD, com intenção de escoar 
a produção de carne bovina da região constituiria, por sua vez, um óbvio sinal do fracasso da política de base 
florestal que o governo têm defendido como eixo privilegiado para a economia do estado: uma triste cicatriz 
da pata do boi, em outras palavras. 

j 

Diferentemente, se a intenção, muito louvável, é a de incrementar o intercâmbio cultural, através de 
acordos de cooperação para a formação e capacitação de recursos humanos e da outorga mútua de bolsas e 
oportunidades de estudo em nível universitário, a estrada não é um fator primordial: o transporte aéreo entre 
Cruzeiro e Pucallpa parece ser, conforme tem sido defendido por ambas as partes, a medida a ser priorizada. 
Na floresta, por sua vez, as populações de ambos os lados da fronteira trocam e mesclam culturas há pouco 
mais de um século, e a ausência de uma estrada nunca foi impecilho para que isto acontecesse. O real desafio, 
neste sentido, é abrir alternativas para uma efetiva integração transfronteiriça de nível local, e para que essas 
trocas não acabem ocorrendo, como tem acontecido nos últimos anos, em função da participação de ambas 
populações em atividades ilegais, de extração madeireira e de ouro e do tráfico de drogas, promovidas por 
peruanos, aproveitando a escassez de outras alternativas de desenvolvimento econômico e social. 

- 43 A respeito da criação Conselho Consultivo do PNSD, dos avanços logrados e das dificuldades por encontradas para 
uma mais efetiva participação das populações locais, ver Bames, 2002. 2004. 
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Proposta de Áreas de Conservação Regional na fronteira peruana 

Por que, então, a possibilidade da abertura da estrada Pucallpa-Cruzeiro do Sul tem assumido papel 
central nos entendimentos mantidos pelos governos do Acre e do Ucayali nos últimos dois anos? O conjunto 
de considerações a seguir pretende responder a essa pergunta, analisando criticamente a condução dos 
processos de entendimento e de negociação entretidos pelos governos do Acre e do Ucayali em tomo da 
possibilidade da abertura dessa estrada. 

V árias razões permitem afirmar que tem sido o Governo Regional do Ucayali, a partir de uma 
apropriação de pautas abertas pelos programas previsto na IIRSA, das intenções e acordos firmados pelos 
governos federais e do alegado interesse da classe empresarial de Pucallpa, que tem se esforçado para 
introduzir e fortalecer o tema da estrada nos entendimentos com o governo do Acre, e, mais recentemente, na 
agenda do GT Brasil-Peru de Cooperação Amazônia e Desenvolvimento Fronteiriço. E no afã de entreter essa 
agenda, e de comprometer o governo acreano com o seu avanço, o Governo do Ucayali não tem medido 
esforços nos últimos dois anos. 

Prova recente disso é a proposta do governo regional de criar um conjunto de áreas reservadas no seu 
lado da fronteira internacional, para cuja concretização mandou elaborar estudos e alegou ter iniciado gestões 
junto ao INRENA e outros órgãos do governo central. Mais do que um desejo anterior ou próprio, tendo em 
vista que o Governo do Ucayali tem estreitas ligações políticas e econômicas com o empresariado madeireiro 
e que as atividades produtivas, financeiras e comerciais do departamento giram fundamentalmente em tomo 
da extração florestal, a proposta surgiu e ganhou diversos formatos enquanto estratégia deliberada daquele 
governo de se contrapor às pesadas críticas manifestadas pelos governos federal e acreano no ano passado. Se 
a proposta de criação desse conjunto de áreas reservadas é justificada pelo Governo do Ucayali pelo desejo 
de assegurar a proteção das florestas e das populações indígenas e campesinas que moram nas cercanias da 
fronteira internacional, de outro lado, obtém fundamento político como estratégia necessária à remoção de 
obstáculos surgidos à concretização do seu real desejo: a abertura da estrada Pucallpa-Cruzeiro do Sul. Mais 
uma prova disso é que o documento que apresenta a proposta de criação das Áreas de Conservación Regional 
(ACRs) incorpora ao seu final o capítulo "La integración económica y social como eje de desarrollo", que 
trata exclusivamente de um histórico e das perspectivas dos estudos realizados para a determinação do traçado 
mais adequado para a estrada. 

Um claro indício de que a estratégia do governo regional foi progressivamente montada face às 
críticas brasileiras e ao seu desejo de remover esses obstáculos, e não como fruto de um plano anterior, é a 
série de mudanças havida, ao longo de 2004, na categorização das áreas propostas para a proteção ambiental 
na fronteira. Vejamos. Em março, face à consideração do governador acreano de que as atividades 
madeireiras na TI Kampa e no PNSD comprometeriam o avanço da integração, o presidente regional 
prometeu soluções imediatas e duradouras, dentre as quais, a criação de uma área de proteção florestal na 
fronteira. Em abril, na Memória de Entendimento da primeira reunião da Secretaria Técnica, o Governo do 
Ucayali se comprometeu a iniciar gestões para consolidar a reserva territorial enquanto unidade de 
conservação e declarar enquanto Zona de Reserva Natural a área limítrofe ao PNSD. Em agosto, o governo 
regional anunciou gestões junto ao Ministério da Agricultura para a criação da "Zona de Reserva de 
Isconahua-Murunahua", Também em agosto, a Gerência Regional de Recursos Naturais e Gestão do Meio 
Ambiente, apresentou a "Propuesta para la Creación de Áreas de Conservación Regional lsconahua y 
Murunahua-Tamaya", intenção reiterada pelo presidente regional por ocasião da III Reunião do GT Brasil 
Peru, em dezembro de 2004, face às críticas externadas pelo MRE, MMA e IBAMA. - 

t'· 

Cabe, agora, uma análise mais detalhada da proposta de criação dessas duas Areas de Conservacíón 
Regional. Somadas, as duas ACRs (Murunahua-Tamaya, com 1.213.932 hectares, e lsconahua, com 376.039 
hectares), pretendem configurar um corredor contínuo ao longo da fronteira internacional, com extensão 
agregada de pouco mais de 1,5 milhão de hectares. Para tal, a proposta do Governo do Ucayali inclui, nessas 
duas ACRs, territórios de 15 comunidades nativas (nove das quais com terras já tituladas e as outras seis ainda 
aguardam a conclusão dos processos de reconhecimento fundiário), duas Reservas Territoriais (lsconahua e 
Murunahua) destinadas, pelo próprio Governo Regional, a indígenas "isolados", um Centro Poblado 
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(Cantagallo), além de oito concessões florestais já outorgadas, oito UAPs "livres" e outras áreas de floresta 
incluídas em "Bosques de Producción en Reserva en Estudio"44• 
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Fonte: Gobiemo Regional de Ucayali, 2004: 4. 

Na proposta do Governo Regional do Ucayali, as justificativas apresentadas para a criação das duas 
ACRs são: 1) a "consolidação do território indígena Isconahua e Murunahua", de forma a respeitar o direito à 
opção feita pelos grupos indígenas de se manter em isolamento, protegê-los de doenças e epidemias e 
respeitar seus modos de vida, que dependem da diversidade ecológica presente em seus territórios"; 2) "a 
proteção da biodiversidade contida nas áreas indicadas" e 3) "a conexão da biodiversidade", de forma a criar 
conectividade com o mosaico de terras indígenas e unidades de conservação já existente no Vale do Juruá 
acreano, adotando uma estratégia calcada na noção de "Parques de Paz", com a criação de áreas naturais 
protegidas em ambos os lados da fronteira internacional. 

A proteção ambiental das florestas do entorno da fronteira internacional e, assim, dos territórios das 
populações tradicionais que ali vivem, é medida certamente louvável. Há, contudo, uma série de outros 
fatores que deve ser levada em consideração ao analisar, tanto do ponto de vista técnico como político, a 
proposta do governo regional de implementar essa proteção a partir da criação das duás ACRs, bem como as 
dificuldades que pode vir a enfrentar para viabilizar sua efetiva implementação. Convém, então, seguir por 
partes, tomando como fio condutor as justificativas acima elencadas, alertando, de antemão, não haver 
qualquer reparo a ser feito à segunda delas. 

A proposta de consolidar os territórios dos povos isolados Murunahua e Isconahua por meio da 
criação de "áreas naturais protegidas" vai de frontal encontro às demandas e às políticas defendidas nos 
últimos anos por importantes organizações indígenas de abrangência regional, como a AIDESEP e a 
FENAMAD. Cabe lembrar que foi a AIDESEP que propôs a criação de ambas reservas, que, ao contrário do 
reconhecimento federal almejado, acabaram sendo criadas por resoluções diretoriais do próprio Governo 
Regional do Ucayali. A 5 de junho de 2004, no contexto de discussões promovidas pelo INRENA para a 
categorização da Zona Reservada Alto Purús, a AIDESEP (2004) divulgou "Comunicado" criticando 

44 Para um detalhamento dessas diferentes categorias de terras, de suas respectivas extensões e situações legais, das 
comunidades nativas e populações que nelas habitam, bem como da situação em que se encontram hoje as concessões 
florestais já outorgadas, consultar Gobiemo Regional de Ucayali (2004: 3-11). - 

71 



duramente a proposta de criação do parque nacional sobre as terras já reconhecidas como Reserva Mashco 
Piro, destinada a "isolados", também criada por resolução do governo ucayalino. De forma mais ampla, 
denunciou a criação de áreas naturais protegidas em territórios habitados por indígenas "isolados" e, 
ratificando sua posição de exigir respeito pelos direitos territoriais desses povos, demandou a consolidação 
legal das Reservas Territoriais Mashco-Piro, Isconahua, Murunahua, Madre de Dios y Nahua Kugapakori, por 
meio de seu legalização pelo governo federal. 

Também em junho, a AIDESEP (2004a) divulgou Pronunciamento em que, à semelhança do 
Comunicado anterior, denunciou o INRENA por suas articulações com ONGs "conservacionistas", com a 
intenção de criar parques nacionais em áreas sobrepostas a territórios ancestrais de povos indígenas e terras de 
comunidades nativas; e, ainda, por atropelar e desconhecer os direitos dos indígenas "em situação de 
isolamento" nas Reservas Territoriais Mashco Piro e Isconahua, ao propor a sobreposição dessas reservas com 
a criação dos Parques Nacionais Alto Purus e Sierra dei Divisor. No Pronunciamento, a AIDESEP tornou a 
exigir a consolidação legal das Reservas Territoriales Isconahua, Mashco Piro, Murunahua, Nahua 
Kugapakori y Madre de Dios, "através da elevação da categoria de criação dessas reservas a Decreto 
Supremo". E, ainda, exigiu a paralisação e penalização da extração ilegal feita por madeireiros informais, 
grandes empresas e sua cadeia de "habilitación" (aviamento) em territórios de povos "isolados" em Madre de 
Dios, Ucayali, Huánuco e Loreto. 

,,-.. Se, em junho de 2004, a AIDESEP, que representa 1.250 comunidades, 53 federações y seis regiões, 
assim se manifestou, haveria razões para que mudasse suas posições a partir de agosto, mês em que o 
Governo do Ucayali apresentou a proposta de criação de duas ACRs sobrepostas às Reservas Territoriais 
Isconahua e Murunahua? A posição da AIDESEP caminha no sentido não só da contestação das propostas de 
criação de áreas naturais protegidas (como é o caso das ACRs) sobrepostas a territórios indígenas, mas 
também da federalização das categorias de áreas anteriormente criadas por resoluções dos governos regionais, 
no caso específico dessas duas Reservas Territoriais, pelo próprio Governo do Ucayali. 

Por outro lado, face à denúncia da AIDESEP sobre os efeitos perversos das atividades madeireiras 
em territórios dos "isolados", cabe perguntar se o Governo do Ucayali terá vontade política e mecanismos 
efetivos para coibir essas atividades ilegais (assim como as mineradoras) no interior das ACRs, no intuito de 
fazer "respeitar o direito à opção feita pelos grupos indígenas de se manter em isolamento, protegê-los de 
doenças e epidemias e respeitar seus modos de vida, que dependem da diversidade ecológica presente em seus 
territórios", conforme consta nas justificativas de sua proposta. O governo regional pode alegar que a 
fiscalização das atividades madeireiras e a penalização dos abusos constatados é atribuição do INRENA, 
órgão da esfera federal. Como será melhor exposto adiante, é ao INRENA, através de sua Intendencia de 
Áreas Naturales Protegidas, que, de fato, cabe supervisionar as ACRs. Nos últimos anos, todavia, o INRENA 
não demostrou qualquer vontade política em fiscalizar os concessionários das UAPs e, muito menos, os 
responsáveis pela extração madeireira ilegal, ocorrida de forma intensa nas Reservas Territoriais Isconahua e 
Murunahua nos últimos anos. Terá o Governo do Ucayali essa vontade política, uma vez criadas as ACRs, e, 
por meio de suas próprias ações ou por meio de parcerias de cooperação com o INRENA, engendrará 
mecani1mos eficazes para garantir os territórios e as populações de índios isolados que aí vivem? Pelo que se 
tem visto nos últimos anos, parecem legítimas essas dúvidas e preocupações. 

Cabe tecer considerações adicionais sobre a terceira justificativa elencada pelo Governo Regional do 
Ucayali para a criação das ACRs, qual seja, a de possibilitar a conectividade dessas ACRs com o mosaico de 
terras indígenas e unidades de conservação hoje existente do lado brasileiro. 

Como afirmado anteriormente, existe, no lado acreano, um mosaico composto por 43 diferentes 
categorias de terras, com extensão agregada de quase 7 ,9 milhões de hectares, parte da qual incide em toda a 
extensão da fronteira internacional Brasil-Peru. No Vale do Juruá, esse mosaico é formado por 30 terras 
reservadas, com área total de pouco mais de 4,2 milhões de hectares. Dessas, seis terras indígenas (três das 
quais destinadas a povos "isolados"), a Reserva Extrativista do Alto Juruá e o PNSD, com área agregada de 
2,1 milhões de hectares, estão distribuídas de forma contínua pela fronteira Brasil-Peru. 

No Vale do Juruá, a conectividade de áreas reservadas ao longo da fronteira internacional foi 
largamente aumentada pelo Decreto Supremo do governo peruano, de novembro de 2004, que criou o Parque 
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Nacional Alto Purús. Sobreposto, conforme condenava a AIDESEP, à Reserva Territorial Mascho-Piro, o 
limite oeste desse parque nacional extrema com a área agora proposta para a criação da ACR Murunhaua 
Tamaya. 

Do lado acreano da fronteira internacional, as duas ACRs fariam limites com o PNSD, a Reserva 
Extrativista do Alto Juruá e mais cinco terras indígenas (Kampa do Rio Amônia, Kaxinawá-Ashanink.a do Rio 
Breu, Kaxinawá do Rio Jordão, Alto Tarauacá e Kampa e Isolados do Rio Envira). 

Os números impressionam. Todavia, é possível afirmar que a criação das duas ACRs propostas pelo 
governo regional acrescentariam apenas de forma modesta e potencialmente frágil a conectividade com o 
mosaico de áreas reservadas ao longo do extremo mais ocidental do Estado do Acre, justamente na região 
onde estão situados o PNSD e a terra indígena Ashaninka, focos das invasões madeireiras nos últimos anos. É 
importante ver o por que dessa afirmação. 

O primeiro reparo a ser feito é que o perímetro proposto para a ACR Isconahua meramente reproduz 
os limites da reserva territorial já criada. Na proposta do governo regional, a oeste da ACR continua inalterada 
a Zona 2 do BPP. A reserva territorial encontra-se hoje invadida por intensas atividades de madeireiros e 
garimpeiros. Mudará algo para melhor apenas com a criação da ACR? Novamente, parece dificil acreditar. 
Mas, pode até piorar bastante, caso seja ali aberta a estrada Pucallpa-Cruzeiro do Sul, conforme é desejo 
expresso do Governo do Ucayali com a criação das ACRs. Face a esse contexto, pode esperar-se, isto sim, um 
incremento brutal do desmatamento e de outros prejuízos ambientais significativos, sobretudo das atividades 
ilegais e predatórias das madeireiras e dos garimpeiros, bem como dos riscos ao "isolamento", que, se quer 
proteger, dos Isconahua e dos problemas já enfrentados pelos Ashaninka da Comunidade Nativa San Mateo. 

- 
Do ponto de vista da proteção do mosaico de terras indígenas e unidades de conservação já criado no 

lado acreano, a proposta elaborada pelo governo do Ucayali merece, ainda, reparos adicionais. O excessivo 
estreitamento da ACR Murunahua-Tamaya, justamente no trecho em que coincide com o limite oeste da TI 
Kampa do Rio Amônea e a parte sul do PNSD, pode vir a resultar em danos ambientais na própria ACR e em 
novas invasões do território brasileiro. Nas proximidades do Marco 41 da fronteira internacional, essa ACR 
praticamente reproduz o perímetro das terras da Comunidad Indígena Alto Tamaya e da Comunidad Nativa 
Sawawo Hito 40, hoje focos de intensa atividade madeireira, numa região de onde se irradiaram boa parte das 
invasões acontecidas na TI Kampa do Rio Amônea. No limite oeste da ACR, também permanecem 
inalteradas as UAPs da Zona 3 do BPP. O traçado da estrada, ilegal, que sai de Nova Itália, no rio Ucayali, e 
se estende até a aldeia Sawawo, dos Ashanink.a, no alto rio Amônia, foi preservado praticamente na íntegra. 
Há perspectivas, portanto, de mudança na situação hoje vigente desse lado da fronteira internacional a partir 
da criação dessa ACR? As chances disto acontecer parece obviamente remotas, a não ser que as empresas 
madeireiras tenham, em pouco tempo, esgotado completamente os recursos ali existentes e decidam se retirar. 
Processo que, aliás, pode estar próximo de acontecer, mas que pode implicar a intensificação da extração mais 
adiante, avançando a partir da margem direita do rio Amônia para adentrar as águas do alto Juruá peruano. 

É bem verdade que o perímetro da ACR Murunahua-Tamaya, a norte, inclui uma faixa considerável 
de florestas entre a margem esquerda do rio Breu e a margem direita do Juruá, alargando a proteção ao longo 
da fronteira e a conexão da ACR com o Parque Nacional Alto Purús. Contudo, a proposta praticamente 
mantém, introduzindo ligeiras modificações, o formato da Zona 3 do BPP, numa região onde muitas UAPs 
extremam com o limite oeste da Reserva Territorial Munmahua, e, nos últimos cinco anos, tem havido 
sistemáticas invasões e conflitos de madeireiros com grupos de "isolados", com repercussões também no lado 
acreano da fronteira. 

-· 

Levando em conta os objetivos de incrementar a conectividade entre áreas reservadas situadas nos 
dois lados da fronteira internacional e garantir a proteção ambiental dos territórios das populações indígenas e 
tradicionais que ali moram, o traçado proposto para a criação de ambas ACRs parece, portanto, necessitar de 
ajustes consideráveis. 

Em uma direção complementar, outra ordem de reparos, de cunho mais político, deve ser feita à 
proposta, tendo em vista dificuldades que o governo do Ucayali pode vir a enfrentar para viabilizar a efetiva 
implementação e gestão das ACRs, caso estas sejam de fato criadas. - 
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Por serem objeto de criação de um governo regional, a ACR não integra o "Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado" (SINANPE), cabendo, contudo, a sua "supervisão" à Intendencia de 
Áreas Naturales Protegidas, órgão do INRENA. Conforme estabelece o Artigo 68 do Decreto Supremo N° 
038-2001-AG, que aprovou o regulamento da "Ley de Areas Naturales Protegidas" (Ley Nº 26834), uma 
ACR é administrada pelo governo regional, estando sujeita, no pertinente, às normas que regulam a gestão das 
áreas criadas e protegidas por legislação federal. O estabelecimento de uma ACR respeita os direitos 
adquiridos, ficando o exercício do direitos de propriedade anterior sujeito à sua compatibilidade com o fato da 
ACR ser considerada "Patrimônio da Nação". O artigo 69 do decreto supremo estabelece, por sua vez, que a 
administração da ACR cabe ao governo regional, em coordenação com as municipalidades, populações locais, 
comunidades campesinas e nativas e instituições privadas e públicas que participam de sua gestão e 
desenvolvimento. Caso o governo julgue favorável, essa administração pode ser delegada a pessoas jurídicas 
de direito privado interessadas e capacitadas para essa gestão. Cabe ao INRENA, por meios próprios ou 
mediante terceirização, oferecer capacitação ao pessoal do Governo para que seja lograda um adequada gestão 
daACR. 

,,-, O documento pelo qual o governo do Ucayali apresentou a proposta de criação das duas ACRs não 
faz qualquer menção às formas já estudadas ou planejadas para viabilizar a implementação e gestão dessas 
áreas, bem como da composição de instâncias de coordenação entre diferentes municipalidades, instituições 
públicas e privadas, comunidades, associações e organizações indígenas. Por outro lado, não faz menção à 
realização de qualquer consulta prévia junto às comunidades nativas e campesinas cujos territórios incidirão 
nas ACRs. É importante destacar, todavia, que o documento da proposta do governo encontra-se disponível à 
consulta no website institucional do governo do Ucayali, uma medida louvável, mas não suficiente, quando se 
leva em conta a diversidade e o perfil dessas comunidades, a grande maioria das quais certamente não tem 
qualquer acesso a essa tecnologia. A obrigatoriedade de realizar amplas consultas e viabilizar a participação 
informada dessas comunidades em projetos governamentais e regionais, que digam respeito ao seu destino e a 
seus territórios, está prevista na Convenção 169 da OIT e em outros dispositivos internacionais dos quais o 
Peru é signatário, bem como na própria legislação nacional. Caso esse processo de consulta e participação não 
tenha sido iniciado, é recomendável que o governo do Ucayali o deslanche, e que, no futuro, ele venha a se 
tomar pré-requisito e aspecto inerente ao planejamento, à tomada de decisão e à gestão das ACRs. 

Muitas daquelas comunidades nativas têm terras tituladas há vários anos e, pelo que estabelece o 
artigo 68, acima referido, terão respeitados seus direitos adquiridos. Todavia, restrições poderão advir da 
localização de seus territórios em uma área natural protegida. Estarão elas e suas organizações dispostas a se 
submeter a essas restrições e à tutela do INRENA e do governo regional? Outras seis comunidades, contudo, 
lutam há anos pela titulação de suas terras. Que direitos adquiridos terão elas respeitados? Uma indicação está 
na própria proposta do governo, quando ao contabilizar a extensão total das terras indígenas incidente nas 
ACRs, agrega apenas aquelas que já foram devidamente tituladas e aquelas que são utilizadas sob a forma de 
cessão de uso. A extensão daquelas ainda não tituladas é simplesmente desconsiderado. 

Propostas de criação de áreas reservadas ao longo ~a fronteira internacional, com objetivo de garantir 
conectividade entre mosaicos e sua proteção ambiental não são novidades na história da região. A novidade é 
a conjuntura em que a proposta do Ucayali está sendo feita, marcada pela existência de graves conflitos 
socioambientais na fronteira e pela intenção deliberada do governo regional de abrir alternativas para 
concretizar a abertura da estrada Pucallpa-Cruzeiro do Sul. 

Se proposta de abrir a estrada não é oportuna sob nenhum aspecto, a intenção de criar conectividade 
e proteção ambiental ao longo da fronteira, com certeza, sim o é. O que o governo do Ucayali tem de 
reconhecer, e para tal continuará a ser importante um firme posicionamento dos governos brasileiro e acreano, 
é que, antes de propor uma obra de infra-estrutura dessa monta, e para garantir-lhe viabilidade ambiental, 
social e política, no curto e médio prazos, há um considerável "dever de casa" ainda pendente. A proposta de 
criação de áreas protegidas na fronteira deve obrigatoriamente ser precedida de políticas e ações bastante 
abrangentes, exigindo parcerias com o governo federal, especialmente em relação à necessidade de um ajuste 
significativo no atual regime de concessões florestais, bem como no combate à extração ilegal de madeira, ao 
tráfico de drogas e à garimpagem de ouro. Deve ainda ter como pré-requisito uma ampla consulta para saber 
se comunidades e organizações indígenas, cujas terras ficarão dentro das ACRs a serem criadas, concordam 
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com a iniciativa. Se assim for, é obrigação legal do governo, ainda, garantir a participação informada dessas 
comunidades e organizações na definição de mecanismos efetivos para a implantação e gestão dessas 
unidades, bem como para garantir seus direitos territoriais, sociais, políticos e culturais. 

A estrada e o governo do Acre 

Para encerrar esta discussão, parece conveniente retornar ao assunto da estrada Cruzeiro do Sul 
Pucallpa, agora para considerar as posturas adotadas pelo governo estadual na condução dessa discussão, nos 
últimos dois anos, e para recomendar atitudes e preocupações que devem nortear uma agenda de decisões e 
ações estratégicas mais adequada para a Br-364 nos próximos anos. 

Já foi sugerido que a inclusão na agenda de entendimentos e acordos estabelecidos pelos governos do 
Acre e do Ucayali do tema da abertura de uma estrada ligando Cruzeiro do Sul-Pucallpa foi, em grande 
medida, iniciativa do executivo ucayalino. Para os poucos acreanos que até hoje tomaram conhecimento dessa 
possibilidade, o que mais chama a atenção, contudo, não foi a disposição e perseverança com que o governo 
do Ucayali tem perseguido esse tema de discussão. Surpreendeu, sim, a constatação de que o governo acreano 
tenha levado essa discussão adiante e se comprometido a ensejar ações concretas para sua implementação, 
dentre as quais, a realização de estudos dos impactos sociais e ambientais que a obra traria, especificando 
aqueles referentes ao trecho de sua passagem pelo PNSD, e a busca de recursos para financiar os estudos a 
serem realizados por ambos governos para identificar seu melhor traçado. 

Por outro fado, chama bastante a atenção o fato do governo ter dado andamento à discussão sem 
trazer sua decisão e os posicionamento adotados ao amplo conhecimento da sociedade civil, e sem ter 
efetuado qualquer consulta às populações locais, às suas organizações de representação, às várias instituições 
com trabalhos nessa região, a centros de pesquisa acadêmica ou a outros setores potencialmente prejudicados 
ou interessados (a exceção, neste último caso, talvez tenha sido as conversas com setores empresariais e 
comerciais). Conforme já aludido, a consulta às populações locais e suas organizações, no bojo de processos 
de participação informada, a respeito de grandes projetos de desenvolvimento que afetem suas formas de vida, 
é obrigação que consta da Convenção 169 da OIT, da qual o Brasil é signatário, cabendo igual obrigação aos 
governos estaduais. 

No futuro, é fundamental que o governo do Acre faça as informações sobre seus projetos, decisões 
estratégicas, negociações e entendimentos a respeito do prolongamento da Br-364 circular em circuitos mais 
amplos, extravasando em muito os gabinetes governamentais. A tarefa de realizar essa divulgação e promover 
condições reais para uma participação informada das organizações indígenas e outras entidades da sociedade 
civil é atribuição legal e obrigação moral do governo estadual. Diferentemente da postura do governo do 
Acre, o governo regional do Ucayali, numa seção de seu website institucional especialmente dedicada aos 
assuntos tratados no âmbito da Secretaria Técnica Acre-Ucayali", optou por disponibilizar à consulta pública 
suas propostas e os documentos que julgou mais importantes a respeito das discussões e entendimentos já 
realizados. Foi através dessa página na internet, e não das mãos do governo acreano, que um conjunto de 
organizações e instituições da sociedade civil no Acre teve acesso a esse conjunto de documentos e poderá, a 
partir de agora, discuti-los em redes mais amplas e definir seus posicionamentos a respeito dessa questão. 

Por fim, toma a pergunta sobre quais os reais motivos que têm levado o governo do estado a, na atual 
conjuntura, entreter rodadas de entendimentos e acordos com vistas a encontrar meios de incrementar a 
integração regional com o Ucayali, por meio da abertura da estrada Cruzeiro do Sul-Pucallpa? Seria a busca, a 
exemplo do feito pelo governo do Ucayali, de alinhar-se com agendas oriundas de iniciativas regionais, como 
a URSA, ou de acordos diplomáticos estabelecidos pelos governos federais e suas respectivas chancelarias? 
Ou de reproduzir, nessa região ocidental, agendas, negociações e entendimentos que têm sido possíveis com a 
pavimentação da Br-317 e ganharão novas dinâmicas com o empréstimo feito pelo governo brasileiro para 
que o peruano avance com o asfaltamento da Rodovia Transoceânica? - 

Há, no Vale do Juruá, questões urgentes e específicas a serem tratadas em relação à Br-364, bem 
como desafios a serem enfrentados e equacionados. Nos próximos anos, as obras nessa rodovia devem - 
45 Disponível em http:!lwww.regionucayali.gob.pe/ucayali_archivoslinversiones/grde/integracion/inicio.htm 
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prosseguir a passo acelerado, dada a disponibilidade de recursos do Programa BID e a abertura, em início de 
2005, de concorrência internacional para a construção e pavimentação de um trecho de 70 quilômetros entre 
Tarauacá e o Riozinho da Liberdade, obra estipulada em quase R$ 137,5 milhões. 

r= 

Além de toda a complexidade inerente à própria implantação e ao asfaltamento desse trecho da Br- 
364, essa empreitada exigirá do governo estadual esforços significativos para aprofundar o ordenamento 
territorial na região e para definir e implementar, junto às populações locais e suas organizações, planos de 
mitigação de curto, médio e longo prazos dos impactos sociais e ambientais que advirão da obra, agora em 
magnitude ainda maior e previamente não avaliada. Está em pauta, ainda, a efetiva implan1!f ão das três 
florestas estaduais criadas em 2004, uma delas, por sinal, atravessada pelo traçado da Br-364 e as outras 
duas a ele lindeiras, bem como a definição e a gestão de uma política sustentável de concessão florestal. Esta 
última não pode correr o risco de repetir danos ambientais, sociais e culturais tais como os constatados do 
lado peruano no passado recente. Ao contrário, deve contemplar uma real participação das populações locais 
nas decisões e no planejamento, nas atividades de zoneamento e de produção, assim como nos ganhos que 
advirão das concessões. Deve ainda, conforme anunciado pelo governo, em função de alertas feitas pelos 
movimentos de trabalhadores rurais e das populações tradicionais, ensejar ações enérgicas para coibir 
qualquer tipo de grilagem de terras, ou de especulação e concentração fundiária, que começavam a se delinear 
em áreas previstas para a concessão e manejo madeireiro. É nesses nichos de decisão, negociação e atuação 
que o governo do estado deve focar seus principais esforços no curto e médio prazos, como já tem feito, e não 
colocar "a carroça à frente dos bois", ao discutir e se comprometer com a perspectiva, tão longínqua quanto 
inadequada, do prolongamento da Br-364 até a fronteira internacional. 

r- 
r: 

r 
r- 46 Cabe notar que a Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade, também criada em 2004, tem sua parte sul também 

atravessada pelo traçado da Br-364. 
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A fronteira interestadual Acre-Amazonas: a nova Linha Cunha Gomes e as terras indígenas 

Em 2004, a fronteira interestadual Acre-Amazonas sofreu importante modificação, com a redefinição 
do traçado da Linha Cunha Gomes, decorrente de decisão promulgada pelo Supremo Tribunal Federal, 
favorável às pretensões do Acre em ação movida contra o Amazonas. Dessa decisão, resultou a incorporação 
ao Estado do Acre de uma extensão de cerca de I, 184 milhão de hectares. 

A apropriação do trecho de terras incorporado ao Acre com a alteração da Linha Cunha Gomes, 
todavia, vem só recentemente se consolidando, de forma gradual. Contribuíram para esse processo as 
conclusões e recomendações resultantes dos trabalhos da "CPI dos Limites Internos", promovida pela 
Assembléia Legislativa do Acre em 2003, a decisão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística {IBGE) 
de elaborar um mapa com os novos limites dos dois estados, bem como, em 2004, de uma série de iniciativas 
de ordenamento territorial promovidas pelo governo acreano nessa faixa territorial. 

O documento Terras e Populações Indígenas do Estado do Acre (Iglesias & Aquino, 1999) indicava a 
existência de três terras indígenas com partes em ambos os lados da fronteira interestadual, incidindo em seis 
municípios dos Estados do Acre e Amazonas: as Tis Katukina/Kaxinawá, Campinas/Katukina e Poyanawa. A 
redefinição do tratado da Linha Cunha Gomes resultou numa mudança dessa situação, pois atualmente essas 
três terras indígenas incidem exclusivamente no Acre. 

Por sua vez, a redefinição dos limites intermunicipais no estado, resultante das atividades da CPI dos 
Limites Internos, fez como que a TI Campinas/Katukina esteja hoje situada no Município de Cruzeiro do Sul, 
ao invés de em Tarauacá. Vale a pena destacar, ainda, que essa redefinição das áreas de jurisdição municipal 
no estado implicou na mudança da localização da TI Jaminawa do Igarapé Preto: antes situada no Município 
de Rodrigues Alves, essa terra passou também para Cruzeiro do Sul. 

Nos últimos dois anos, o governo estadual deslanchou um conjunto de ações visando o ordenamento 
territorial e a regularização fundiária de parte dos quase 1,2 milhão de hectares incorporados ao Acre como 
resultado da redefinição da Linha Cunha Gomes. O primeiro passo foi dado com a criação de três florestas 
estaduais (Rio Gregório, Mogno e Rio Liberdade), unidades de uso sustentável com extensão agregada de 
486,3 mil hectares no Município de Tarauacá, nas quais o governo pretende promover o manejo de produtos 
madeireiros e não-madeireiros no entorno da Br-364, no trecho Tarauacá-Liberdade. 

Com a criação, pelo MMA, da Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade, em fevereiro de 2005, que, 
em sua parte norte, extrema com a TI Campinas/Katukina e duas dessas florestas estaduais, ficou conformado 
um mosaico contínuo de áreas reservadas nessa região, parte, por sua vez, do mosaico maior hoje existente no 
estado, que se estende até a fronteira com o Peru. A avaliação prévia e o monitoramento dos impactos que 
advirão do avanço da pavimentação da Br-364, a definição, junto com as populações e organizações locais, de 
planos adequados e duradouros de mitigação, assim como a implementação de uma política sustentável de 
exploração e concessão madeireira, que incorpore e favoreça essas populações, são alguns dos principais 
desafios ho{e colocados ao governo acreano para a gestão dos quase 1,2 milhão de hectares há pouco 
incorporados ao estado. 
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V- A economia agroflorestal dos povos indígenas: subsistência e mercado 

Terras indígenas, cooperativas e borracha: 1980-1995 
;--. 

A situação de dominação, que caracterizou a inserção dos povos indígenas na empresa seringalista 
desde início do século passado, começou a mudar em fins dos anos 1970, quando a FUNAI tomou as 
primeiras providências para o reconhecimento e a regularização de terras indígenas no Acre. Na maioria dos 
casos, estas terras vieram a se moldar ao formato dos seringais, onde as maiores concentrações de famílias 
indígenas vinham trabalhando atrelados a patrões seringalistas. Os limites da grande maioria dessas terras 
foram estabelecidos pelas terras da divisão, limites naturais, de forma a manter a integridade das colocações e 
estradas dos seringais distribuídas em bacias hidrográficas. 

r<. 

A partir do início dos anos 1980, a luta pela conquista e a ocupação produtiva das terras indígenas 
reconhecidas pela FUNAI esteve relacionada com o aproveitamento dos seringais nelas existentes, tendo sido 
a organização e a comercialização coletiva da produção de borracha o principal eixo das mobilizações 
promovidas localmente pelas lideranças e chefes de família. Após as experiências pioneiras postas em prática 
pelos Kaxinawá dos rios Jordão e Humaitá', as cooperativas, criadas e gerenciadas pelas próprias lideranças, 
fortaleceram, até meados da década de 1980, os processos de luta para a garantia das terras identificadas e a 
retirada dos patrões e seringueiros regionais. 

As cooperativas foram de fundamental importância no processo de reorganização política e social 
dos povos indígenas nesse novo momento histórico: o "tempo dos direitos". A elaboração de projetos 
políticos e econômicos, com base em aspirações e mobilizações próprias, caminhou junto com a legitimação 
de antigas lideranças e o surgimento de outras. A construção de alianças entre os grupos familiares resultou na 
definição de renovados padrões de relacionamento político e econômico. Em cada terra indígena, a criação de 
uma rede de cantinas e depósitos da cooperativa resultou na gradual atribuição dos espaços que cada família 
extensa ocuparia, em termos territoriais, políticos e na esfera da comercialização. As principais lideranças, 
responsáveis pela organização coletiva da produção de borracha, passaram a exercer a comercialização e a 
representação de suas comunidades face aos comerciantes citadinos. Passaram, ainda, a participar de reuniões 
e assembléias organizadas, em Rio Branco, pelas entidades indigenistas e o nascente movimento indígena. 

A implantação e o funcionamento das cooperativas, administradas pelas lideranças locais e 
viabilizadas com recursos intermediados pelas entidades indigenistas, principalmente pela CPI-Acre, resultou, 
em nível local, na desarticulação do quase secular regime de barracão engendrado pelos patrões, na chegada 
de famílias indígenas que viviam espalhadas por seringais e colônias, na definitiva retirada dos patrões e de 
seus fregueses, na abolição da renda das estradas de seringa, na conquista de maior autonomia para, nas 
cidades, vender as produções de borracha e gêneros agrícolas e comprar mercadorias, bem como na aquisição 
dos primeiros barcos motorizados para o transporte fluvial. 

Nesse período inicial, houve progressivo awnento da borracha produzida pelos povos e famílias 
indígenas, como fruto da ocupação produtiva das colocações e estradas de seringa e da disponibilidade de 
mercadorias nas cantinas das cooperativas. Houve 'aumento também do número, do tamanho e da diversidade 
dos roçados de terra firme e de praia. Essas práticas agrícolas eram bastante prejudicadas no tempo dos 
patrões, devido às invasões do gado e às ameaças de expulsão a que estavam sujeitas as famílias indígenas. 

Com a implantação das cooperativas, as lideranças se defrontaram com problemas práticos de toda a 
ordem, dado que não tinham qualquer experiência na adminístração de movimentos comerciais. A partir de 
1982, nas primeiras assembléias indígenas realizadas em Rio Branco, as principais reivindicações das 
lideranças centraram-se na regularização das terras, no financiamento das cooperativas, assim como na 
capacitação de recursos humanos das próprias comunidades para dar início a trabalhos de educação e saúde. 
Face a estas demandas, os cursos de formação de professores promovidos pela CPI-Acre a partir de 1983, 
estiveram direcionados para uma alfabetização dos jovens "monitores de educação" em língua portuguesa e o 
aprendizado das operações aritméticas básicas. Além de alfabetizar as crianças, essa instrumentalização 

1 A este respeito, ver Aquino, 1979, 1979a, 1991a; lglesias, 1992, 1993; e lglesias & Aquino, 1994. 

78 



ahnejava melhorar a administração do movimento contábil e gerencial das cooperativas e permitir relações 
mais favoráveis com os comerciantes das cidades. 

Em meados de 1980, as políticas do governo federal para a economia da borracha passaram por uma 
série de transformações, rompendo com um padrão de intervenção que remontava ao pós-guerra e favorecera 
os comerciantes e os patrões com recursos destinados ao financiamento das safras de borracha. Os efeitos 
destas transformações foram. sentidos de forma acentuada no Acre. Mesmo com o crescente desaquecimento 
na economia da borracha, as cooperativas indígenas conseguiram se manter em funcionamento em função de 
recursos canalizados nos anos de 1986-1988 por meio de convênios firmados pela CPI-Acre, a FUNAI e a 
Sudhevea. Desta forma, as cooperativas continuaram a possibilitar a organização da produção e a venda 
coletiva da borracha, bem como a comercialização de mercadorias através das cantinas existentes nas terras 
indígenas. No âmbito desses convênios, os povos indígenas cujas terras acabavam de ser identificadas 
receberam recursos pela primeira vez e também criaram suas próprias cooperativas, abrindo alternativas para 
a desarticulação da sujeição até há pouco vivida nas mãos dos patrões. 

Ao longo dos anos 1980, portanto, avanços políticos significativos foram logrados pelos povos 
indígenas no Acre a reboque da criação e regularização de suas terras, da estruturação das cooperativas, de 
processos próprios de reordenamento econômico, social e cultural, bem como da efetiva garantia e gestão dos 
territórios. A existência de um mercado para a borracha, apesar das freqüentes oscilações dos preços do 
produto, assim como a internalização de recursos de projetos, foram fundamentais nesses processos. Se os 
ganhos políticos foram inegáveis, a sustentabilidade e a autonomia econômica, uma exigência recorrente das 
agências doadoras, não foi alcançada, dada a própria fragilidade do produto do qual todo esse movimento 
social dependia, a borracha. 

Nesse período, vários problemas estruturais foram enfrentados pelos povos indígenas na busca de 
uma inserção mais autônoma na economia dos municípios, dentre os quais: os baixos preços da borracha, os 
crescentes preços dos produtos industrializados, as grandes distâncias dos centros urbanos, o alto custo dos 
combustíveis e das peças para a manutenção dos motores, a pouca capacidade administrativa dos responsáveis 
pelo gerenciamento das cooperativas, bem como a inserção destas em relações de aviamento controladas por 
comerciantes, regatões e outros grupos econômicos citadinos. 

Nos anos 1990, a política do governo federal para o setor da borracha teve efeitos perversos para a 
economia dos municípios e as populações que tradicionalmente dependiam do extrativismo da borracha para 
a aquisição das mercadorias necessárias à vida na floresta. O aprofundamento da crise na economia regional, 
com a acentuada queda do preço da borracha, o fechamento das usinas de beneficiamento que funcionavam 
em vários municípios e a relutância dos comerciantes em continuar absorvendo a produção oriunda da 
floresta, combinou, na grande maioria das terras indígenas, com uma conjuntura marcada pela escassez de 
recursos advindos de projetos, o que acabou por redundar na desarticulação das redes comerciais antes 
atualizadas por meio das cooperativas. 

Muitas famílias que moravam em colocações de centro, priorizando estratégias econômicas que 
incluíam a produção de borracha, optaram por migrar para novos locais de moradia situados na beira dos rios. 
Nessas novas aldeias, intensificaram os cultivos agrícolas de terra firme e a criação de animais domésticos, 
inclusive pequenos rebanhos bovinos, buscando garantir uma subsistência mais farta e obter novos produtos 
para venda junto a regatões e pequenos comerciantes dos centros urbanos. Na beira dos rios, os regatões, 
aproveitando a falta de outras oportunidades de comércio em nível local, passaram a cobrar altos preços pelas 
mercadorias e a pagar preços borracha bastante inferiores aos estabelecidos pelo governo federal. 

A crise na economia da borracha levou, na primeira metade dos anos 1990, os proprietários de 
seringais, fazendeiros e comerciantes a mobilizar atividades de extração, beneficiamento e venda de madeira. 
Alguns daqueles que ainda estavam capitalizados aproveitaram os baixos preços de seringais oferecidos por 
proprietários em dificuldades financeiras, comprando-os com o principal objetivo de extrair madeiras. Outros 
preferiram mobilizar mão-de-obra dos próprios moradores para prancheamento de madeira tirada de suas 
colocações, bem como para seu transporte até a cidade. Fruto dessas atividades, muitos chefes de família 
adquiriram suas próprias motoserras, pagando-as a troco de pranchas de madeira. Ao se tornar donos de 
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maqumano próprio, continuaram explorando madeira dos arredores de suas colocações, para vende-la a 
regatões ou aos mesmos comerciantes, a troco de mercadorias e outros bens de consumo duráveis. 

Na primeira metade dos anos 1990, foram as atividades relacionadas à retirada, ao beneficiamento e 
à comercialização de madeira de lei que movimentaram a floresta e os portos das sedes dos municípios no 
interior, diferentemente de em décadas anteriores quando a borracha era o motor dessas economias. Nesta 
nova conjuntura, era comum observar freqüentes chegadas de balsas de madeira advindas dos altos rios. Os 
descarregadores retiravam as pranchas d'água e dos batelões para levá-la às casas comerciais, que se 
encarregavam de embarcá-Ias em balsas metálicas para Manaus, Belém e até para o porto de Paranaguá. 

Essa conjuntura de crise na economia da borracha resultou na retirada predatória de madeira em 
várias terras indígenas. Dente estas, podem ser citadas as Terras Indígenas Kaxinawá da Praia do Carapanã e 
Kampa do Igarapé Primavera, no Município de Tarauacá, então recém identificadas pela FUNAI2, bem como 
a TI Kaxinawá do Rio Humaitá, no rio Murú, e a TI Arara do Igarapé Hwnaitá, em Porto Walter. 

Nesse período também houve um aumento significativo das caçadas e pescarias com fins comerciais, 
patrocinadas por moradores das cidades e das sedes dos novos municípios. Em longas expedições de caça, 
invadiam seringais e terras indigenas, caçavam com cachorros e salgavam carne de caça para, junto com os 
jabutis, comercializá-las clandestinamente nos portos da cidade. Alegando a falta de outras alternativas mais 
imediatas de sustento, muitos moradores da floresta, dentre os quais indígenas, passaram a se dedicar a esse 
comércio, "fazendo meio de vida" com a venda de carne. Compravam mercadorias necessárias à subsistência 
de suas famílias "a troco de carne", de caças grandes abatidas em suas colocações e nos fundos dos seringais e 
terras indígenas. Os regatões incentivavam essa prática, aviando munição e mercadorias a troco de carne 
salgada, depois revendida a moradores das sedes das sedes municipais. A intensificação das caçadas com fins 
comerciais resultou na rarefação das "caças grandes" em partes de algumas terras indígenas, em "questões" 
entre vizinhos que não concordavam com as caçadas com cachorro nas florestas de uso comum e em seguidos 
conflitos com caçadores profissionais vindos das cidades. 

A pesca predatória também cresceu bastante com a crise na economia da borracha. Pescadores 
profissionais oriundos das cidades intensificaram a invasão de lagos, paranãs e igarapés em várias terras 
indígenas. Nessas invasões, usavam técnicas predatórias, tais como malhadeiras finas, arrastões, explosivos e 
envenenamento, e capturavam peixes de forma não seletiva. Vendiam grandes quantidades de peixe, salgado 
ou congelado, nos portos das cidades. Esses pescadores tampouco respeitam o período de defeso em que a 
pesca era proibida pelo IBAMA. 

,-..., 

Estes processos resultaram em conseqüências adversas para a vida de muitas famílias indígenas e 
motivaram invasões, conflitos e a dilapidação dos recursos naturais em muitas terras indígenas'. Na maioria 
delas, essa situação levou as lideranças e chefes das principais famílias a tomar decisões coletivas de empatar 
essas atividades, coibir a entrada de caçadores e pescadores profissionais e realizar a vigilância dos limites de 
suas terras, medidas que, nos últimos anos, vieram a ser reforçadas pela empenhada atuação dos agentes 
agro florestais indígenas (AAFis) 4• 

,-., 

Crise da borracha: desnaturalização do seringai e a formação das aldeias 

- 
Por quase um século, portanto, a borracha foi o "produto" que movimentou a economia dos seringais 

e dos municípios, imprimindo uma matriz espacial de ocupação e de uso da floresta, marcada por uma baixa 
densidade demográfica e a utilização das colocações de centro para o corte da seringa. Sua produção impunha 
também uma matriz temporal à organização do trabalho das famílias, indígenas e de seringueiros, ao longo do 
ano, determinada pelas variações das estações climáticas e pelas obrigações comerciais. As demais atividades 
produtivas feitas nas colocações estavam de alguma forma condicionada pela matriz temporal imposta pela 
atividade extrativista. Assim, o calendário da seringa, as atividades de subsistência e as obrigações comerciais 

,,.-. 2 Sobre essas duas terras, ver Aquino, 1996; Iglesias, 1995, 2000b, 2002a; e lglesias & Aquino, 1999a. 
3 Para uma relação sumária dos conflitos ocorridos em terras indígenas em curso em final dos anos 1990, consultar ACRE. 
Programa do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Acre, 1999 (vol. 11): 300-304. Para o caso da TI Kaxinawá 
da Praia do Carapanã, ver lglesias, 1996; 1997; 1997a. Para a TI Kampa do Igarapé Primavera, ver Aquino, 1996. 
4 Mais detalhes sobre essas atividades dos AAFls são apresentadas no capítulo seguinte. 
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dos fregueses com seus patrões, e depois com a cooperativa, moldavam as organização do trabalho de cada 
um dos grupos familiares, dos homens e mulheres, ao longo do ciclo anual. 

Durante cem anos, portanto, a matriz espacial, produtiva e comercial da empresa seringalista 
esquadrinhou as florestas dos altos rios acreanos. Vivendo em seringais, atrelados a patrões, e depois em suas 
próprias terras, as familias indígenas, nucleares ou extensas, ocupavam colocações, nas quais realizavam um 
leque de atividades voltadas para a subsistência ( agricultura de terra firme e de praia, caçadas, pescarias e 
coleta) e para a geração de produtos para comércio, principalmente borracha. 

Nos últimos quinze anos, a profunda crise na economia da borracha motivou significativas mudanças 
nas formas de ocupação da floresta. O abandono do corte da seringa e o esvaziamento quase total das 
colocações de centro caminhou junto com a abertura de novos locais de moradia nas margens dos rios. A 
maioria desses locais estão hoje situados nos baixos cursos dos rios, facilitando o acesso às vilas e cidades. 
Ocorreu ainda a modificação da combinação de atividades produtivas desempenhadas pelas famílias ao longo 
do ciclo anual, visando a subsistência e a obtenção de produtos comercializáveis. 

Nas terras indígenas, a gradual desnaturalização da matriz espacial e temporal do seringal, com o 
abandono dos centros e a descentralização das antigas sedes de seringais, levou ao surgimento de novas 
"aldeias", formadas por números variáveis de famílias, nucleares e extensas, ligadas por laços de parentesco, 
afinidade e/ou vizinhança. Cada aldeia passou a contar com pelo menos uma liderança, um professor, um 
agente de saúde e, mais recentemente, um agente agroflorestal. 

Essas novas aldeias são territórios coletivos, que englobam nichos ecológicos complementares, nos 
quais os grupos familiares utilizam recursos naturais diversificados da floresta e de espaços domesticados, 
dentre os quais, rios, igarapés e/ou lagos para a pesca e obtenção de água potável, o terreiro para as plantações 
e criações domésticas, estradas de seringa para a produção de borracha, terras firmes para os roçados, praias e 
barrancos para os cultivos agrícolas de verão, madeiras e palheiras para a construção de casas, paióis e 
galinheiros, bem como capoeiras e matas brutas onde são coletadas espécies de frutas, palhas, corantes, cipós, 
coagulantes e plantas medicinais. Alguns recursos são apropriados de forma privada pelos moradores de uma 
casa ou os integrantes de uma única família, enquanto que outros são aproveitados de forma coletiva pelas 
famílias das várias casas que compõem a aldeia ou locais de moradia próximos. 

A concentração das aldeias e fanúlias ao longo dos rios tem, em muitas terras indígenas, resultado no 
uso mais intensivo dos trechos de florestas e capoeiras situados nas margens para a agricultura e a criação de 
animais, dentre os quais, mais recentemente, rebanhos bovinos. Em certas aldeias, este processo levou ao 
comprometimento da cobertura florestal e da proteção natural das margens, dificultando a navegabilidade dos 
rios e privando as caças e peixes de fontes naturais de alimentação. Resultou, ainda, na escassez de espécies 
florestais para a construção de casas e canoas. Quando esta combinação ganha forma, a estratégia mais 
comumente atualizada é a mudança do local da aldeia, para um local mais rico em recursos naturais . 

..4 Dentre as palheiras, o ouricuri e o jaci são as principais palhas usadas para a cobertura de casas. A do 
cocao também é bastante utilizada. A fruta do cocão é usada como alimento, pois dela se tira o leite, o óleo e 
o bago. Ambas palheiras, todavia, são derrubadas quando aproveitadas como cobertura das casas. O caranaí é 
palha bastante usada pelos Nukini, Nawa e Poyanawa que habitam em diferentes pontos do rio Moa. O 
manejo de palheiras, quando sobe-se na parte alta e corta-se, com o uso de terçado, apenas as palhas 
desejadas, permitindo sua gradual regeneração e futuro aproveitamento, apesar de não ser prática tradicional 
na maioria dos povos indígenas, tem sido amplamente adotado nos últimos anos como resultado de atividades 
promovidas pelos AAFis. Dentre as palmeiras mais utilizadas na construção estão a paxiúba e paxiubinha: a 
primeira para assoalhar as casas e fazer suas paredes externas e a segunda para fechar os quartos e outras 
divisões internas das moradias. Folhas de jarina são usadas para a confecção dos "capotes" nos pontos mais 
altos das casas, etapa final de sua cobertura. 

Com a construção de novas aldeias e a maior aglomeração de famílias extensas, é crescente a pressão 
sobre essas palmeiras, palheiras e várias qualidades de madeira de lei, recursos naturais usados na construção 
de suas barracas. Esta pressão tem estado concentrada nas margens dos rios. Isto soma-se, no caso das - 
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madeiras, a explorações predatórias, manuais e feitas ao longo das margens, comuns em muitos seringais à 
época dos patrões e mais recentemente, de novo, com a crise na economia da borracha. 

Os peixes são importante fonte de alimento nos meses secos do verão, quando rios e igarapés 
permanecem secos e rasos, com águas limpas e claras, propiciando a realização de diversos tipos de pescarias. 
Dentre as pescarias coletivas, ganham destaque as realizadas com tingui e outras substâncias tóxicas ( cipós, 
raízes, leites, arbustos). Pesca-se também de forma individual com linha e anzol, ou em pequenos grupos, 
geralmente compostos por mulheres, crianças e velhos. Em poços, pausadas ou balseiros onde há peixes 
grandes, grupos de homens ou rapazes costumam pescar de mergulho, ou de bicheiro, com grandes anzóis 
"encastoados" na ponta de paus, bem amarrado com uma corda de nailon, em alguns casos fazendo uso de 
máscaras. A pesca também é realizada em lagos ou na beira do rio, usando-se tarrafas ou mangas. Apesar de 
mais raras, podem ser realizada também a pesca de tiro, usando espingarda, arco e flechas5. 

As aldeias também constituem territórios de caça. Essa atividade é priorizada na estação chuvosa, 
quando os animais engordam, comendo fiutas maduras na floresta, e torna-se mais fácil rastejá-los na floresta 
úmida. Diferentes estratégias de caçada são utilizadas, implicando também no uso de diferentes ambientes, 
alguns apropriados de forma privada por determinada(s) familia(s), outros usados de forma coletiva. Dentre as 
principais técnicas estão a "caçada a curso", feita individualmente, com arma de fogo, sem a companhia de 
cachorro, e geralmente num "pique" ou em antigas estradas de seringa, caminhos ou varações; a caçada de 
longa duração, geralmente na mata bruta; a "caçada com cachorro", feitas usualmente por uma equipe de dois 
ou mais caçadores, em que um vai atrás das caças e outro "espera" em pontos de fuga habituais na margem do 
rio; a "caçada de espera", feita nos aceiros dos roçados, ou nas proximidades de árvores frutíferas e 
"barreiros" freqüentados pelas caças. Em tempos prévios a festas, atividades agrícolas de derrubada ou a 
construção de casas podem acontecer "caçadas de dormida", que resultam na abertura de acampamentos 
provisórios em florestas ricas em caça, onde grupos de caçadores passam vários dias seguidos, caçando e 
salgando e moqueando carne para levar de volta às suas casas", -. A distribuição da caça não é homogênea nas terras indígenas. Tampouco é homogênea a pressão que 
as caças sofrem nos diferentes nichos ecológicos ali existentes. Ambas situações têm a ver, historicamente, 
com as caçadas com cachorro, feitas para subsistência e comercialização. No presente, guardam relação com 
o padrão de ocupação da floresta que se configurou a partir do agravamento da crise da economia da borracha, 
o esvaziamento das antigas colocações de centro, o progressivo adensamento da população nas margens e a 
dificuldade de se comprar munição. 

As aldeias e moradias hoje situadas nas margens e nos cursos baixos dos rios são menos fartas em 
caça do que os centros. Dentre os fatores que ajudam a explicar esta menor disponibilidade de caça nas 
margens dos rios estão os antigos regulamentos dos patrões, que proibiam as caçadas com cachorro nos 
centros, a proximidade das novas aldeias e casas construídas nos últimos anos, o acelerado crescimento 
demográfico e as caçadas comerciais reiniciadas com o advento da crise, que perduraram em algumas terras 
até meados dos anos 1990. 

Nas matas das margens dos rios, é possível encontrar com mais facilidade vários tipos de "embiaras", 
caças pequenas, dentre as quais, cotias, pacas e cutiaras, animais de rápido ciclo reprodutivo, que aproveitam 
a macaxeira dos roçados como importante fonte alimentar. Outras embiaras bastante encontradas são nambus, 
juritis, araras, jacus, tatus, quatipurús e macacos menores, como o soim, da noite, capelão, paruacú, guariba e 
zogue-zogue. ' 

Há indícios seguros de que as caças grandes, dentre as quais, anta, porco caitutú, queixada e veado, 
assim como os grandes macacos estão voltando às matas das antigas colocações de centro. Com o abandono 
dessas colocações, antes usadas para a produção de borracha, uma menor pressão sobre a caça tem sido 
exercida nessas zonas centrais, nas cabeceiras de igarapés e nas terras dos divisores. Sentindo-se menos 

5 A respeito as classificações dos peixes e das atividades formas de pescarias realizadas pelos grupos Kax.inawá, 
Ashaninka e Katukina que moram no Alto Juruá, consultar: lglesias & Aquino, 1994: 118-127; Aquino & Cataiano 
Kaxinawá, 1996; e Cunha & Almeida, 2002: 337-357; 543-575. 
6 A respeito das classificações das caças e das atividades de caçada, consultar: lglesias & Aquino, 1994: 1 O 1-117; Aquino 
& Cataiano Kaxinawá, 1996a; CPI-Acre.SAMA, 1996; e Cunha & Almeida, 2002: 311-335; 431-452;. 
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ameaçadas pela presença humana e de cachorros, as caças grandes e os bandos de macacos têm ampliado seus 
territórios de perambulação e se tomado menos cismadas e ariscas. O abandono das colocações situadas nos 
centros dos seringais não tem acontecido apenas nas terras indígenas, mas em boa parte das florestas dos 
seringais que com elas fazem limites. Estas áreas, situadas nas cabeceiras de alguns dos principais afluentes e 
terras dos divisores de águas, constituem atualmente as principais zonas de refúgio de caças grandes, 
contribuindo para o gradual repovoamento das florestas das terras indígenas e uma maior fartura para os 
povos que ali moram. - 
Economia política dos grupos familiares: subsistência e comercialização 

Muito se fala de "comunidades indígenas", termo que tem sido na maioria das vezes usado de forma 
genérica e naturalizada. Para ter uma visão mais acurada dos vários planos de organização social e política 
que dão substância e dinâmica à vida cotidiana nas aldeias e terras indígenas, é necessário, todavia, atentar 
para as famílias extensas que moram nas aldeias. 

As cooperativas tiveram importante papel nos anos 80, como forma coletiva de organização e 
comercialização da produção de borracha. As associações hoje exercem a representação política de alguns 
povos e têm importante papel na organização de certos planos da política local, através de reuniões para 
tomadas de decisões coletivas e da consecução de atividades coletivas. Ao longo do ciclo anual, as decisões a 
respeito das combinações de atividades produtivas, a costura das redes de sociabilidade cotidiana e das formas 
de inserção na economia dos municípios, é atribuição dos chefes, homem e mulher, de cada família. 

No cotidiano, é o grupo familiar extenso, que mora em uma ou mais casas, que atualiza, de fato, 
redes de relações de parentesco e de afinidade com outros grupos familiares que habitam na mesma aldeia, ou 
em locais vizinhos. Esta proximidade, fisica e social, entre parentes, afins, vizinhos e/ou compadres é sempre 
desejável. As conversas, certas parcerias para o trabalho e a socialização de alimentos são cotidianas. Festas, 
tradicionais e "de branco" (como os forrós), acontecem de tempos em tempos. Atividades como derrubadas, 
cultivo de roçados, caçadas e pescarias coletivas, construção de casas e barcos, mobilizam os grupos 
familiares a trabalhar em "adjuntos" e na base da "troca de dia". - 

Cada grupo familiar indígena, extenso ou nuclear, constitui uma unidade social. Seu tamanho e 
composição podem ser múltiplos. Os membros de cada família, individualmente ou em cooperação com 
outras famílias de parentes, afins ou vizinhos, trabalham para atender suas necessidades de subsistência e 
para obter produtos comercializáveis indispensáveis à vida na floresta. 

.,.1' 

Cada casa ocupada por um grupo familiar tem seu chefe, que reparte suas atribuições com sua 
esposa, ou esposas, decidindo em conjunto a respeito da organização da casa, do uso dos recursos naturais, da 
escolha de técnicas e processos, das estratégias de combinação das atividades produtivas e das formas de 
comercialização da produção e de compra de mercadorias. Ambos desempenham importante papel também 
nas decisões que implicam na negociação e construção de alianças políticas junto a chefes de outros grupos 
familiares. 

São diferenciados, com precisão, os trabalhos a cargo dos membros masculinos e femininos de cada 
grupo familiar, bem como os espaços, fisicos e sociais, em que cada cônjuge exerce maior ascendência. 
Respeitando esses espaços culturalmente delimitados, cada cônjuge é responsável pela formação dos filhos e 
netos, assim como pela coordenação das tarefas que, a partir de uma certa idade, cabem a cada um desses 
menino(a)s e jovens desempenhar no cotidiano. Exercem ainda certa autoridade sobre os grupos familiares de 
suas filhas casadas e sobre os namoros e uniões de seus filhos e filhas solteiros. 

- 
Dentre os trabalhos dos homens estão o cultivo e a limpeza dos roçados de terra firme e de praia, o 

corte da seringa, as caçadas, o fornecimento de lenha e a construção de casas e embarcações. São os homens 
as lideranças políticas nas esferas públicas das aldeias e nas relações tecidas nas cidades. As atividades das 
mulheres incluem o zelo da casa, a colheita dos legumes nos roçados, o preparo dos alimentos, o cuidado de 
bebês e crianças menores, a fabricação de artesanatos, a limpeza dos terreiros, a criação de galinhas e patos, o 
suprimento de água potável e a lavagem da roupa e utensílios domésticos. Homens e mulheres trabalham em 
conjunto no plantio e colheita de certos legumes dos roçados de terra firme e de praia, na produção de farinha 

' - 
- 
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r- e em algumas pescarias coletivas. Na mesma casa, comem juntos em lugares separados, padrão que se repete 

por ocasião das refeições coletivas. 

Os grupos familiares priorizam combinações de atividades produtivas que garantam ao longo do ano 
o suprimento da alimentação de subsistência, oriunda dos roçados, da criação de animais, de pescarias, de 
caçadas e da coleta. A atividade agrícola é pensada basicamente para atender o consumo dos membros do 
grupo familiar e das criações domésticas, garantir o replantio na safra subsequente e permitir a socialização 
cotidiana de alimentos com outros grupos de parentes, afins e vizinhos. Atendidas essas necessidades, partes 
do excedente agrícola e da criação domésticas podem, então, ser comercializadas. 

r: 
r: 

Desde sua inserção na empresa seringalista, a produção de borracha constituiu a principal atividade 
produtiva voltada para o mercado. Através da comercialização da borracha, cada grupo familiar adquiria bens 
industrializados nos barracões dos patrões, depois nas cooperativas ou nas sedes municipais. Nos últimos dez 
anos, com a crise na economia da borracha, a venda de animais domésticos e de certos produtos agrícolas 
passou a ser importante alternativa para a obtenção desses bens, associada, no caso de certas familias, ao 
recebimento de salários e aposentadorias. 

Novas combinações de atividades produtivas 

Nos últimos anos, a quase totalidade dos homens abandonou o corte da seringa. Os pouquíssimos 
grupos familiares que ainda produzem borracha cortam pedaços ou pernas das estradas. O corte não obedece 
mais ao mesmo ciclo anterior, marcado pelas safras de verão e de inverno, estando hoje mais relacionado com 
a existência, ou não, de preço e mercado para a borracha. Os meninos que antes ingressavam na "escola da 
seringa", com a faca como caneta, ajudando pais e irmãos a partir dos nove ou dez anos, hoje freqüentam as 
escolas desde mais cedo e ali permanecem, em muitos casos, até entrarem na adolescência e se casarem, já 
plenamente envolvidos nos trabalhos da agricultura, caçadas, pescarias e outras tarefas domésticas. Os 
patrões, a cooperativa, as estradas e a produção de borracha não são mais referências, históricas ou atuais, 
para as crianças e os jovens pensarem os dias de hoje e o futuro. 

Para aqueles poucos grupos familiares que ainda cortam, os dias trabalhados na seringa ao longo do 
ano dependem da existência de preço e de mercado para a borracha, de eventuais dividas a serem pagas nos 
regatões, bem como de cálculos que resultam da comparação dos ganhos passíveis de resultar do corte em 
relação a outras atividades realizadas para a obtenção de renda, como a agricultura e a criação de animais, e 
da possibilidade de inserção no incipiente mercado de trabalho na diária nas sedes municipais, em fuzendas ou 
seringais vizinhos. 

Nos últimos anos, poucos sinais houve de que a economia da borracha poderia se reerguer, exceção 
talvez para a aprovação da "Lei Chico Mendes" de subsídio à produção da borracha e da incipiente retomada 
da compra feita por cooperativas e comerciantes nos municípios do Vale do Juruá e em Sena Madureira. Face 
a esse quadro de pouca esperança, em todas terras indígenas, as famílias redimensionaram a combinação de 
atividades produtivas realizadas ao longo do ciclo anual para a subsistência e a obtenção de produtos para 
comércio. O corte da seringa gradualmente deixou de ser considerado nas estratégias produtivas e a borracha 
deixou de ser o produto principal de comércio: já faz anos, portanto, que não mais condiciona o ritmo e o 
encadear do conjunto de atividades produtivas realizado pelos grupos familiares. Mesmo no cenário 
improvável da borracha "voltar a ter valor", haveria consideráveis obstáculos à retomada da produção nas 
terras indígenas, Hoje, poucas famílias disporiam de utensílios de seringa, que se deterioraram ao longo de 
vários anos sem uso, ou teriam capital necessário para investir na reabertura de colocações de centro e de 
estradas e na compra de novos utensílios, dificeis, inclusive, de encontrar à venda na maioria dos centros 
urbanos. 

r' 
' 

Nessa nova conjuntura, houve importantes alterações nas combinações de atividades produtivas 
priorizadas pelos grupos familiares. A intensificação da agricultura e da criação de animais domésticos foi 
uma tendência geral em quase todas as aldeias, como aliás foi em todas as reservas extrativistas e na imensa 
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maioria das áreas florestais no Acre7• Por meio dessas novas estratégias, as famílias indígenas procuraram 
garantir sua subsistência e abrir novas alternativas para a compra das mercadorias necessárias à vida na 
floresta. Outra importante alternativa tem sido a do recebimento de aposentadorias e salários, que acabam por 
beneficiar extensas redes familiares. Uma análise mais atenta das diferentes combinações desse conjunto de 
atividades de subsistência, bem como das alternativas privilegiadas para a inserção em redes comerciais na 
sedes municipais, são os objetivos das próximas seções. 

A agricultura nas aldeias 

•:• Os terreiros 

Nos últimos anos, as atividades agrícolas ganharam renovada importância nas estratégias de trabalho 
das famílias nucleares e extensas, dada sua relação com as quantidades de gêneros alimentícios necessários à 
subsistência, à criação de maior número de animais domésticos e à obtenção de produtos passíveis de 
comercialização. A agricultura é desenvolvida em nichos ecológicos distintos, fazendo uso de matas brutas, 
capoeiras, praias e terreiros, mobilizando, em diferentes momentos do ano, cada grupo familiar e outros da 
vizinhança, através de adjuntos e trocas de dias, e gerando diferentes alimentos, que constituem matéria prima 
da manutenção de redes de reciprocidade e comensalidade nas aldeias8• 

O terreiro compreende parte de um antigo roçado, onde um nova casa foi construída. Constitui uma 
área de terra zelada e varrida periodicamente pelas mulheres, localizada ao redor da casa e delimitada pela 
floresta, capoeiras de antigos roçados ou por terreiros de outras casas vizinhas. O terreiro é área de uso 
privado de cada família. Mesmo em aldeias onde há um grande terreiro e várias casas distribuídas em suas 
imediações, cada família tem uma parte que considera e zela como seu terreiro próprio. 

Além de local para a criação de galinhas, patos, porcos e carneiros, o terreiro constitui importante 
espaço de manejo, onde são plantadas árvores frutíferas, palmeiras, pés de urucum, usado no preparo do 
colorau e de pinturas, bem como coités, aproveitados como cuias e recipientes. São comuns também pés de 
diferentes tipos de tingui, usados nas pescarias coletivas no rio durante o verão. Nos últimos anos, os AAFis 
têm incentivado a diversificação das espécies plantas e o manejo da pupunha nos terreiros de várias terras 
indígenas, abrindo assim novas alternativas para a alimentação e, em alguns casos, para a venda. 

Algumas famílias cultivam hortas suspensas, onde plantam verduras, usadas para temperar comidas 
cozidas. As mais comuns são o couve, a salsa, a cebolinha, o maxixe e várias qualidades de pimenta9• Hortas 
e canteiros são espaços zelados pela chefe da casa com a ajuda de suas filhas. Quando bem tratadas, rendem 
durante o verão. As chuvas freqüentes do inverno inviabilizam esses cultivos, ao queimar as folhas, alagar a 
terra e apodrecer muitos dos pés, tomando necessário o reinício da horta no verão seguinte. 

Em quase todo terreiro são encontradas várias espécies de plantas com propriedades medicinais, 
usadas no preparo de chás, compressas e banhos, para o tratamento de males como dor de cabeça, febre, dores 
de barriga, inflamações de figado, tosse, catarro, má digestão, doenças de pele e dor de dente. As formas de 
preparo e uso dessas plantas é de conhecimento generalizado. Esses remédios são usados como primeira 
alternativa para o tratamento dessas doenças mais comuns, num contexto em que os "medicamentos da 
farmácia" são dificeis e caros de obter e a distância da maioria das aldeias até as sedes municipais impede wn 
rápido acesso aos postos de saúde ali existentes. 

•!• As praias 

As praias constituem locais fertilizados sazonalmente pelas enchentes dos rios. No verão, muitas 
famílias utilizam-nas para plantar milho, melancia, jerimum e feijão. Cada grupo familiar é dono de certo 

7 A este respeito, consultar, por exemplo, Almeida, 1994: 212-216; Iglesias, 1998; Aquino, 1998, 2001; Acre. Programa 
do ZEE, 2000 (Vol. II): 192-198; Sevá, 2002: 62- 75; Costa; Postigo & Gesteira, 1998; e Costa, 2002, 2003. 
8 Sobre as atividades agricolas praticadas pelos grupos Kaxinawá, Ashaninka e Katukina que moram no Alto Juruá, ver 
Cunha & Almeida, 2002: 249-285; para os Kaxinawá, ver Iglesias & Aquino, 1994: 69-85. 
9 No caso de muitas famílias Kaxinawá, é comum também o cultivo do nawãte, folha originalmente encontrada na 
floresta, usada para temperar a macaxeira cozida. 
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número de praias e barrancos, não necessariamente contíguos ao porto da casa ou às suas áreas de cultivo em 
terra firme. O desrespeito a esses acordos tácitos entre as várias fanúlias vizinhas, ou a invasão das praias por 
criações domésticas, freqüentemente levam a conflitos e "questões". 

A limpeza da praia é tarefa bastante mais leve e rápida do que a necessária para a broca e a denubada 
do terreno do roçado de terra firme. A vegetação que se forma de um verão para o outro é constituída por 
embaúbas, cana brava e capim, facihnente removível com uma limpa de terçado. Nestas atividades participam 
os homens, mas o zelo dos plantios fica a cargo das mulheres e a colheita é realizada por toda a fanúlia. 

Nos plantios de verão, cada tipo de legume é cultivado em um espaço específico, localizado em 
diferentes pontos das praias e dos barrancos. Milho e banana são plantados na "costa da praia", logo acima da 
subida dos barrancos. O amendoim, principal cultivo de praia dos Kaxinawá, é plantado no "bojo da praia", 
ou seja, entre o barranco e a areia branca (a "praça da praia"). Esta área é invariavehnente inundada no auge 
das chuvas de inverno. Para plantar no bojo da praia, é preciso retirar o mato rasteiro e o capim, mas a queima 
é evitada para evitar a diminuição da fertilidade do solo. Na areia branca, planta-se melancia, jerimum e 
feijão de praia. Nesta faixa, planta-se fundo, pois a areia fica muito quente e pode queimar as sementes e 
impedir o adequado crescimento dos legumes. Todos estes cultivos enramam e, por isso, seu plantio deve ser 
feito com espaçamento adequado entre as covas. No barranco, situado acima do bojo da praia, broca-se o 
tacanal e as embaúbas mais grossas, e cultiva-se milho e, eventuahnente, macaxeira, banana e feijão. 

Trata-se de cultivos temporários, de ciclos sazonais curtos. Se não forem plantados no tempo certo, 
corre-se sempre o risco de perder a colheita. Em certos anos, repiquetes e alagações, provocados pelas 
primeiras chuvas de inverno, inundam e aterram as praias, carregando os legumes ainda não maduros ou 
colhidos. O amendoim e o milho são guardados em paióis ou na estrutura do teto das casas, para posterior 
consumo pelas pessoas, na forma de alimentos e caiçumas, e pelas criações. O plantio destes legumes no 
verão é importante para a rotação das sementes, também plantadas nos roçados de terra firme no inverno, 
como é o caso do milho e do amendoim. 

•!• O roçado de terra firme 

Uma vez encerrado o plantio do roçado de praia, têm inicio as atividades para a abertura do roçado 
de terra firme, a saber, a broca, a denubada, a queima e a coivara. Cada chefe de casa é responsável por 
coordenar a abertura dos novos roçados. Para tal, mobiliza o trabalho dos membros masculinos de seu grupo 
familiar e, freqüentemente, de outros grupos que dividem uma mesma aldeia, ou residem em aldeias vizinhas. 

Numa dada situação no tempo, cada grupo familiar usualmente maneja dois roçados de terra firme, 
plantados em anos subsequentes. Um primeiro, o "roçado novo", do qual, à exceção do milho, só começa a se 
aproveitar macaxeira um ano após plantado. O segundo, o "roçado velho", com roça madura, colocado no ano 
anterior, é o principal depósito de macaxeira para uso cotidiano, para comer cozida, preparar farinha e 
alimentar as criações domésticas. 

,I'""'. 

' Algumas famílias também plantam o "arrancador": a medida que a roça madura vai sendo colhida, o 
mesmo terreno é limpo e manivas da roça arrancada são replantadas. Após três anos de utilização, a área do 
primeiro roçado começa a encapoeirar, contendo ainda bananeiras, abacaxis, outras árvores frutíferas, bem 
como macaxeira já não aproveitada pelos homens, mas que constitui fonte de comida para distintos tipos de 
caças e embiaras. - O roçado de terra firme é plantado primordialmente em solo arenoso, mais apropriado ao cultivo da 
macaxeira que o barro liguento. Na abertura do roçado, escolhe-se preferencialmente áreas colinosas, os 
"lombos de terra", preferidas em detrimento de baixos e várzeas, que inundam nas alagações. As terras 
colinosas facilitam, por outro lado, a queima das árvores e vegetação derrubadas e impedem que a água da 
chuva empoce e apodreça as batatas dos legumes. 

Ao escolher o terreno para o roçado, o chefe de casa evita as proximidades de estradas de seringa, 
desde sempre vistas como importante capital, pois as seringueiras necessitam de entorno florestal não alterado 
para se manter vivas e produtivas. E as estradas e, sobretudo, as áreas de florestas compreendidas entre elas, 
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são utilizadas para atividades de caçada, bem como para a alimentos, fiutos e materiais de construção 
diversos. 

Uma vez escolhida a área a ser plantada, na mata bruta ou na capoeira, o chefe da casa, seus filhos e 
genros abrem o "aceíro", pequeno pique usado para delimitar o perímetro do futuro roçado. Após marcado o 
aceiro, dá-se início ao trabalho de broca, que deve ser encerrado de preferência até final de julho, começo de 
agosto. Nessa etapa, os homens se valem de terçados bem amolados e de cambitos, com os quais cortam 
matos finos, cipós e espinheiros. Para agilizar esta etapa, é costume organizar "adjuntos" ou "trocas de dia", 
chamando parentes e vizinhos, moradores de casas vizinhas ou mesmo de aldeias próximas. No dia 
combinado, o chefe do grupo familiar a ser beneficiado com o esforço coletivo tem por obrigação oferecer o 
quebra jejum e o ahnoço. Para conseguir carne é comum a organização de uma caçada ou o abate de alguma 
criação do terreiro, geralmente um porco. 

Cerca duas ou três semanas após a "broca", o chefe de casa costuma organizar outro adjunto para 
proceder com a derrubada. Os homens utilizam machados de ferro como principal ferramenta para cortar e 
derrubar as grandes árvores existentes na área escolhida. Uma vez encerrada esta atividade, o chefe e seus 
filhos fazem a rebaixa das árvores derrubadas, cortando-lhe os galhos. Durante todo um mês, a vegetação é 
deixada secar. 

Em início de setembro, a "queima" do roçado é feita pelo chefe da casa, seus filhos maiores e seus 
genros. Em casos em que a vegetação não está suficientemente seca quando da queima, e "o roçado não 
queima direito", torna-se necessário "encoivarar", ou seja, juntar os galhos mal queimados aos troncos das 
árvores e tocar fogo novamente. Quando a queima do roçado é feita tardiamente, é freqüente a necessidade de 
fazer mais de uma "coivara" antes do plantio. 

A macaxeira e o milho constituem a base dos legumes plantados nos roçados para o consumo da 
família e das várias criações. O número de covas de roça plantadas é considerado unidade de medida, ou 
elemento de cálculo, do tamanho do roçado de terra firme. À diferença dos demais povos indígenas, os Nukini 
e Poyanawa, no rio Moa, trabalham com quadras e tarefas como unidade de medida de seus roçados. 

A macaxeira cozida é base da alimentação das famílias na maioria das terras indígenas, ainda que um 
pouco de farinha possa também ser produzida. A macaxeira é matéria prima também do preparo de caiçuma, 
mansa ou fermentada, esta última feita pelas mulheres para animar festas feitas por Ashaninka, Kaxinawá, 
Yawanawá e Madijá. Apesar do seu preparo e consumo estar aumentando em quase todas as terras, a farinha é 
alimento que de forma alguma pode faltar na dieta cotidiana de alguns povos, como é o caso dos Poyanawa e 
Nukini. Dentre eles, o consumo de macaxeira cozida é menor. Boa parte das famílias Poyanawa e Nukini 
também têm na venda da farinha a atravessadores de Cruzeiro do Sul uma importante fonte de renda para a 
compra de mercadorias, em alguns casos, complementada com a esporádica venda de alguma cabeça de gado. 

O milho, por sua vez, é importante na alimentação das criações do terreiro, especiahnente de 
galinhas e patos. No tempo do milho verde, é usado no preparo de alimentos muito apreciados (caiçuma, 
pamonha, canjica e milho torrado). É neste período em que costumam acontecer certas festas tradicionais, 
como é o caso do katxanawa (mariri) dos Kaxinawá. Os milhos duro (cearense) e pipoca são os mais comuns 
nos roçados. O milho massa é muito cultivado pelos Kaxinawá, pois é usado, mesmo após de seco, para o 
preparo de caiçumas, freqüentemente misturada com amendoim. 

Na maioria das casas, o plantio dos roçados de terra firme é feito de forma "casada", por meio de 
diferentes combinações de legumes, técnicas de cultivo de manejo, bem como estratégias de uso da floresta ao 
longo do tempo. O plantio casado mais comum é aquele que consorcia a macaxeira e o milho, aproveitando o 
ciclo curto deste, em tomo de quatro meses, para esperar a fase de amadurecimento da mandioca do "roçado 
novo". A macaxeira é plantada pouco antes para evitar que a sombra do milho atrapalhe o desenvolvimento da 
roça. Outras batatas e legumes são plantados nesse mesmo período, dentre os quais, inhame, cará, batata-doce 
e taioba. Muitas famílias costumam também consorciar o plantio do algodão, em alguns casos plantado em 
um pedaço separado do roçado. O algodão é matéria prima para a produção de tecelagens, vestimentas, redes 
ou capangas, usadas nas próprias aldeias, bem como de artesanato, importante fonte de comércio e renda para 
povos como os Kaxinawá e os Ashaninka. -· 
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O arroz é plantado em terrenos úrnidos: costas da praia, baixos e beira de barrancos. Plantado em 
setembro ou outubro, é colhido de três a seis meses depois, dependendo da espécie. No caso dos arrozais 
maiores, plantam-se os caroços com intervalos de algumas semanas, evitando que os cachos amadureçam 
todos de uma só vez e a perda do produto seja maior. O cultivo do arroz exige bastante trabalho familiar, com 
duas ou três limpas neste período e, em certas fases do crescimento, o constante pastoreio contra ataques de 
graúnas e outros predadores ( chupão, coelhos e ratos). O arroz é cultivo bem desenvolvido entre os 
Manchineri do rio Iaco, apesar da quantidade plantada estar decrescendo nos últimos anos em função das 
dificuldades de escoamento e comercialização desse que costumava ser seu principal produto para comércio. 

r: 

Fruteiras costumam ser plantadas nos roçados de terra firme. Muitas famílias optam por abrir um 
pedaço da mata para plantar o bananal, no qual introduzem diferentes variedades, cada uma utilizada de forma 
particular na alimentação cotidiana. Outras preferem também plantar touceiras de bananas no aceiro do 
roçado, ou nas imediações do terreiro e dos barrancos da colocação. Os bananais, bem zelados e limpos, 
podem durar muitos anos. Algumas famílias plantam também canaviais, nos aceiros dos roçados de terra 
firme ou em áreas específicas. 

Dois meses após o plantio do roçado, é necessária uma primeira limpa. Com o uso do terçado e de 
enxada, retira-se o capim e o mato baixo que nasce entre os legumes. Quando o roçado é colocado na mata 
bruta, são realizadas de duas a três limpas por ano. Quando plantado na capoeira, são realizadas mais de 
quatro limpas no mesmo período, visto que a vegetação toma a crescer com maior rapidez. Os arrozais tem de 
ser limpos pelo menos duas vezes até a colheita. Homens e mulheres participam destas empreitadas. É mais 
comum os homens se dedicarem à limpa dos cultivos de terra firme. Em muitos casos, há "troca de dias" ou 
"adjuntos" entre parentes e vizinhos. Nestes, o chefe do trabalho costuma caçar antecipadamente ou matar 
alguma criação do terreiro, usualmente um "capado" ou um bacorinho, para dar de comer a seus convidados. 

Dezembro e janeiro é o tempo de milho verde. Este é um período de fartura, durante o qual as 
mulheres preparam canjica, pamonha, cuscuz e mungunzá. A caiçuma de milho verde, assim como a de milho 
massa, é muito apreciada pelos K.axinawá. 

Os meses de janeiro e fevereiro são meses de intenso manejo nos roçados de arroz, pois os cachos 
ficam maduros, exigindo muito trabalho de todo o grupo familiar. É necessário evitar o ataque cotidiano de 
graúnas e passarinhos conhecidos como "chupão", que, quando não espantados com gritos, barulhos e até 
tiros de espingardas, causam grandes estragos na plantação. Alguns poucos chefes de família preferem pagar 
diaristas, em dinheiro e/ou em "produto", para pastorear seu arroz. Caso as diferentes partes do arrozal tenham 
sido plantadas com dias de intervalo, várias semanas, até meses, são dedicadas ao pastoreio e ao apanho do 
arroz. Estas atividades envolvem o trabalho de homens e mulheres. É comum convocar adjuntos ou fazer 
trocas de dia com outras famílias de vizinhos e parentes, de forma a aumentar a produtividade da colheita e 
evitar perdas maiores na produção. Em alguns casos, os convidados levam para a casa o fruto de seu trabalho. 

Para estocar o milho e o arroz, muitos chefes de familia procedem com f construção de paióis, 
usualmente nas próprias colônias ou no aceiro do terreiro da colocação. No caso do milho, as espigas são 
amarradas duas a duas, em atios, e penduradas nos esteios do paiol, ou no teto da casa de moradia. No caso do 
arroz, os cachos ou touceiras são estocados para beneficiamento posterior. Para tal, é preciso secá-los ao sol 
sob uma lona e batê-los para que os caroços, ainda com casca, se soltem do cacho. Depois, os caroços são 
torrados, usando o forno da casa de farinha, de maneira a evitar a ação de gorgulho e de outros predadores, 
pragas que também atacam o milho. 

A partir de fevereiro, é o tempo de dar início ao plantio do tabaco, cultivo destinado principalmente 
ao consumo doméstico. Na maioria dos povos indígenas é rara a venda de molhos de tabaco a regatões e em 
pequenos botequins nas sedes municipais, estratégia comercial adotada por muitas famílias de agricultores e 
barranqueiros, especialmente no rio Juruá e seus afluentes. A compra de molhos ou de libras de tabaco, 
porém, é prática comum de muitas famílias. 

As sementes são muitas vezes cultivadas em canteiros para a produção de mudas, depois replantadas 
no local escolhido, geralmente um terreno especificamente separado para esse fim. Para o plantio é importante 
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aproveitar as chuvas do inverno, para que a terra esteja úmida, e garantir que os pés enraizem adequadamente. 
O tabaco exige um manejo intenso, primeiro para desolhar os pés e depois para evitar o voraz ataque das 
lagartas. Este último trabalho de colher as lagartas é muitas vezes efetuado por crianças e pelas mulheres. Em 
abril ou maio, dependendo do mês de plantio, o tabaco começa a ser quebrado e carregado para dentro de 
casa, onde as folhas são penduradas para secar. Após a quebra e a secagem, as folhas são destaladas. Depois 
de esticadas em carreiras, são enroladas em forma de molho. Enrolado ao seu redor com envira, o molho é 
acochado e depois entaniçado, adquirindo sua forma final. 

Também a partir de fevereiro, e até março, algumas famílias cultivam diferentes qualidades de feijão 
em roçados na terra firme, dentre os quais: poroto (peruano), branco, vermelhinho, de porco, rosinha e de 
praia. Algumas destas são também cultivadas nas praias durante o verão. 

Na terra firme, certas qualidades de feijão são plantadas em covas distantes, permitindo espaço livre 
para a posterior enrama. Demora pouco mais de dois meses para o apanho, período durante o qual é 
necessário fazer uma ou mais limpas. O feijão poroto é semeado em terrenos brocados na mata bruta ou 
capoeira. Após a broca, o feijão é semeado. A derrubada é logo feita por cima, para facilitar o aparecimento 
dos brotos e para que as ramas usem os troncos caídos para trepar e se espalhar. Em junho, o feijão está no 
ponto de ser colhido. Os Ashaninka, nos rios Amônia, Breu, Envira e no igarapé Primavera, assim como os 
Kaxinawá no rio Breu e algumas famílias no Jordão, têm por costume plantar essa espécie de feijão, trazida 
inicialmente pelos Ashaninka, quando chegaram do Peru, nas primeiras décadas do século passado. 

Ambas formas de cultivo pressupõem intensos trabalhos do grupo familiar durante a colheita, 
envolvendo homens e mulheres, adultos e crianças, bem como o recrutamento de parentes e vizinhos em 
"adjuntos", muitas vezes seguidos de caiçumadas e animados forrós. Após secar as vagens ao sol e delas tirar 
os caroços, o feijão é estocado em sacos, ou tambores de ferro ou plástico, para consumo doméstico e 
principalmente para a venda. No Alto Juruá, o feijão peruano, plantado pelos Ashaninka e Kaxinawá do 
Município de Marechal Taumaturgo, bem como pelos Ashaninka do alto Envira e igarapé Primavera, é 
comercializado nos botequins das cidades de Cruzeiro do Sul, Feijó e Tarauacá. - 
As criações domésticas 

As criações domésticas constituem importante fonte de proteína animal, tendo em vista que em 
alguns locais de várias terras indígenas, a pressão historicamente exercida sobre as caças, principalmente as 
grandes, resultou em sua rarefação nas margens dos principais rios. 

A criação de animais está intimamente ligada à atividade agrícola. Além de restos de comida da casa 
e de alimentos que coletam no terreiro e no aceiro da floresta, galinhas e patos são alimentados, todos os dias 
pela manhã, com milho dos roçados. Os pintos comem xerém, produzido com milho moído. Nos meses em 
que milho não está mais disponível, a macaxeira é picotada e ofertada às aves, apesar de não contribuir como 
o primeiro para sua engorda. Porcos, ovelhas, bodes e bois, por sua vez, recebem ração de restos de roça: 
pedaços das batatas, cascas e tocos. A quantidade de animais que um grupo familiar pode criar em um 
determinado momento do tempo guarda relação direta, portanto, com as quantidades de macaxeira e de milho 
plantados em seus roçados, bem como as estratégias que adotam na comercialização de parte desses animais. 

A criação de porcos soltos, e as invasões que estes costumam promover nos roçados, constitui fonte 
recorrente de atritos entre famílias que ocupam as mesmas aldeias ou lugares próximos. Na beira do rio, as 
famílias se combinam para criar seus porcos de um lado do rio e colocar os roçados do outro. Em anos 
recentes, houve, em muitas aldeias, grande crescimento do número de famílias que começaram a criar gado. 
Muitas não têm condições adequadas ou conhecimento suficiente para manter bons campos e o gado sadio. 
Ocorreu, ainda, um aumento no tamanho dos rebanhos e das pastagens dos grupos familiares que já haviam 
iniciado sua criação em anos anteriores. 

-- 

Em função dos baixo preços da borracha, o gado passou a ser visto como "poupança", ou reserva de 
valor, para ser utilizada em casos excepcionais ou de necessidade: mudanças de aldeia, a aquisição de 
mercadorias em grosso, a compra de objetos de valor (motores, motoserras), a mobilização de mão de obra 
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para trabalhos coletivos e em casos de doenças graves, que tomam indispensável a compra de remédios ou 
tratamentos mais demorados na cidade. 

São dois os modelos que têm sido adotados pelas famílias indígenas na implantação ou expansão da 
atividade pecuária doméstica nos últimos anos. Um primeiro ganha forma através da criação de uma vaca ou 
de um número reduzido de cabeças em um campo, geralmente pequeno, ao redor da casa. Nesta etapa inicial, 
para cobrir a vaca é necessário, em muitos casos, trazer o reprodutor da criação de algum parente ou vizinho, 
ou levar a vaca a seu encontro. Este pequeno rebanho constitui o "começo", ou a "semente", e, no médio e 
longo prazos, leva quase sempre ao aumento do campo e do tamanho do plantel. Em certos casos, este modelo 
é o único possível, visto que o grupo familiar ocupa um "local apertado", com vizinhos próximos, ou não tem 
dinheiro para comprar arame para cercar o campo ou adquirir mais gado. É comum que famílias extensas ou 
vizinhas comecem a sua criação em pequenos campos comuns, abertos nas imediações do conjunto de casas 
existentes numa colocação ou aldeia. 

O segundo modelo é o da criação em maior escala. Em muitos casos, é realizado por meio da 
ampliação anual do campo já aberto para suportar um número crescente de cabeças e manter o gado gordo e 
saudável, com capim novo e fresco. Na maioria das vezes, contudo, não é acompanhado do cercamento do 
campo. Esta forma de criação de gado tem gerado queixas e "questões" entre vizinhos, pois com freqüência 
resulta na invasão de roçados na margem do rio. Esta situação tem reforçado a necessidade de abertura de 
roçados cada vez mais distantes das casas. Em rios pouco largos, o aumento do número de famílias que cria 
gado e do tamanho dos planteis tem colocado dificuldades aos plantios de praia, de feijão e de amendoim, 
feitos na época do verão. As poucas famílias que cercam o gado utilizam a estratégia de aproveitar velhos 
roçados para ampliar as áreas de pastagem. 

A criação de gado é atividade bem desenvolvida por uma quantidade considerável de famílias nas 
Terras Indígenas Poyanawa, Nukini e Mamoadate há mais de uma década. Nos anos 1990, todavia, o 
crescimento da criação de gado têm sido visível em quase todas as terras indígenas, ainda que os rebanhos 
permaneçam concentrados nas mãos de número reduzido de famílias. 

O comércio nos municípios: produtos e mercadorias 

rr-. 

Apesar das mudanças nas estratégias produtivas priorizadas a partir do aprofundamento da crise da 
borracha, bem como nas formas de inserção em redes de comercialização em nível local, o principal leque de 
mercadorias e bens industrializados consumidos pelas famílias que moram na floresta continua basicamente o 
mesmo de há quase um século. 

As "mercadorias" são classificadas em distintas categorias. As "estivas" incluem os itens básicos de 
consumo, dentre os quais, sal, sabão, querosene, açúcar, café e óleo comestível. A "munição" engloba os 
insumos necessários às caçadas com espingarda: pólvora, chumbo, espoleta e cartuchos de metal, plástico ou 
papelão. Dentre as peças usadas como vestuário, "os tecidos e as confecções", fazem parte "tecidos" (tergal, 
mescla e chita), roupas feitas (camisas, calças, calções e cuecas), redes, toalhas, bonés, sapatos, botas e 
sandálias. De consumo corrente, as "miudezas" incluem itens como isqueiro, papelim, espelhos, pentes, 
lâmina de barbear, agulha, linha de costura e pilhas. 

A categoria "utensílios" engloba os principais instrumentos usados no trabalho agrícola, na pesca, na 
construção e para a preparação e consumo dos alimentos, tais como, terçado, enxada, machado, faca de 
bainha, panelas, pratos, colheres, tações e conchas No tempo em que se cortava seringa, incluía também 
tigelas, faca, balde, bacia. Os remédios básicos, analgésicos, antibióticos, fortificantes e vennífugos, são 
classificados como "medicamentos". Por fim, os "objetos de valor", bens duráveis caros e dificeis de comprar, 
incluem motores de popa e de farinhada, motoserras, máquinas de costura, gravadores, rádios, relógios, 
espingardas, colchões e fogões a gás. 

Nos últimos anos, na tentativa de abrir novas alternativas para fazer frente à falta de mercado e aos 
baixos preços da borracha, muitos grupos familiares, antigos ou novos moradores de aldeias na margem dos 
rios, optaram por combinações de atividades produtivas que priorizam a agricultura de terra firme e a criação 
de animais domésticos. A borracha, como já dito, foi interrompida na quase totalidade das aldeias e terras. 
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Apesar desta ter sido a tendência mais geral nas terras indígenas, muitos grupos familiares enfrentam 
dificuldades e restrições para consolidar a opção de vender produtos agrícolas e criações domésticas como 
forma principal de obtenção das mercadorias, seja nas sedes municipais, seja junto aos regatões. Alguns dos 
fatores que têm contribuído para essas dificuldades nos últimos anos serão brevemente analisados nas seções 
a seguir, ao se considerar cada um desses produtos. 

•!• A borracha 

O abandono pelo governo federal das políticas de preço e garantia de mercado para a borracha do 
seringai nativo resultou, desde início dos anos 1990, numa forte desarticulação econômica nos altos rios e nos 
municípios acreanos. 

Após 1992, usinas de beneficiamento e comerciantes citadinos de vários municípios acreanos 
deixaram, em vários períodos, de comprar borracha. Para precaver-se contra a impossibilidade de revender a 
borracha às usinas, os comerciantes passaram a aceitar pagamentos em borracha apenas para a quitação de 
débitos anteriormente contraídos por arrendatários e regatões. Os últimos patrões abandonaram os seringais e 
desarticularam as redes comerciais, pelas quais circulava a borracha produzida pelos seringueiros e as 
mercadorias consumidas pelas famílias nas colocações. 

Em final de 1993, fruto de um incipiente reaquecimento da economia da borracha na região, o quilo 
da prancha de cemambi virgem prensado (CVP) estava cotada nas cidades a US$ 0,80, preço que se manteve 
com poucas variações até final de 1996. Os regatões, contudo, pagavam aos seringueiros menos pelo quilo da 
borracha, e sempre "a troco" de mercadorias caras e pouco diversificadas. Em setembro de 1996, o quilo da 
borracha era vendido a R$ 0,85 nas cidades. A partir da segunda metade de 1997, os comerciantes e mesmo 
os regatões deixaram de comprar borracha, recebendo-a apenas para compras à vista e para a quitação de 
débitos anteriores, com preços que variavam entre R$ 0,40 e R$ 0,60 o quilo. 

Na segunda metade dos anos 1990, a produção de borracha foi praticamente paralisada nas terras 
indígenas. Apenas nas três terras Kaxinawá no Município de Jordão e na TI Rio Gregório a atividade 
extrativista teve continuidade, ainda que envolvendo pequena parte das famílias, com a produção de lâminas 
de couro vegetal, no âmbito de contratos comerciais e de cooperação técnica assinados, em 1995, pelas 
associações locais com a empresa Couro Vegetal da Amazônia S.A. Em 1999, a atividade foi paralisada na TI 
Rio Gregório. Nesse mesmo ano, a Associação dos Seringueiros Kaxinawá do Rio Jordão (ASKARJ) logrou 
intermediar recursos do Prodex para o financiamento desta atividade de produção do couro vegetal nas três 
terras Kaxinawá situadas no Jordão. Quase três anos se passaram desde o primeiro pedido de financiamento 
feito ao BASA, devido à exigência do Banco de que a associação Kaxinawá contasse com carta de anuência 
assinada pelo presidente da FUNAl. A produção prosseguiu com relativa regularidade, em três seringais, até 
final de 2003, quando foi interrompida'", 

_,; 

Houve tímida retomada no mercado da borracha em alguns municípios do Vale do Juruá nos anos de 
1999-2000, tendo em vista os subsídiis concedidos a comerciantes, sindicatos e cooperativas por meio da Lei 
Chico Mendes e do subsídio federal. Mais recentemente, o subsídio federal deixou de ser concedido. Por meio 
da Lei Chico Mendes, o governo estadual têm continuado a conceder um subsídio de R$ 0,70 por quilo de 
borracha, fazendo com que o preço total da borracha, conseguido nas vendas feitas pelas cooperativas junto 
aos comerciantes urbanos e aos usineiros, alcance algo em torno dos R$ 2,10. - - Até 2004, quatro associações indígenas haviam se cadastrado para receber esse beneficio previsto na 
Lei: ASKARJ, Associação Comunitária Shanenawa de Morada Nova (ACOSMO), Associação dos Produtores 

10 O trabalho realizado pela empresa Couro Vegetal da Amazônia S.A. junto com essas organizações indígenas e outras 
duas associações de seringueiros e agricultores, da Reserva Extrativista Alto Juruá e da Flona Mapiá-Jnauini, esteve dentre 
cinco experiências destacadas em 1998 pelo Projeto Práticas Públicas e Pobreza, parte do Programa Gestão Pública e 
Cidadania, organizado pela Fundação com Getúlio Vargas com apoio do Banco Mundial. A este respeito, ver Fujiwara & 
Alessio, 2000. Sobre as atividades de produção de couro vegetal na Resex Alto Juruá, ver Goulart, 2003 e Franco, 2004. 
Nos últimos anos a produção de lâminas de couro vegetal tem se concentrado naquela Flona, onde, em 2005, a Associação 
dos Produtores de Artesanato de Seringa (APAS) teve certificação emitida pelo Forest Stewardship Council (FSC). - - 91 
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Kaxinawá da Aldeia Paroá (APROKAP) e Associação do Povo Arara do Igarapé Humaitá (AP AIH). 
Nenhuma delas, contudo, acabou por acessar recursos desse mecanismo pela venda de borracha. 

Em 2001, a ASKARJ teve aprovado pela SCA/MMA, o projeto Produção de Borracha Natural 
Kaxinawá", para reativar colocações de seringa, reabrir varadouros, adquirir meios de transporte fluvial, bem 
como promover um conjunto de oficinas para a capacitação administrativa e gerencial e para a produção de 
artesanatos em borracha natural. O projeto teve desdobramentos importantes do ponto de vista da capacitação, 
mas seus efeitos foram limitados com relação à intenção de uma retomada mais efetiva da produção da 
borracha em trinta colocações das três terras Kaxinawá. Uma breve capacitação em novas alternativas de 
beneficiamento da borracha, basicamente na produção de moldados, em formas de animais e outros objetos, 
ofertada por consultores do Sebrae-Acre, resultou na implantação de duas unidades de produção nas aldeias. 
Dificuldades foram enfrentadas, todavia, na comercialização dessa produção, tentada por meio do Kupixawa 
Kaxinawá, loja de artesanato que a ASKARJ mantém em Rio Branco desde 1994. 

Em maio de 2003, os Kaxinawá da aldeia Paroá, que vivem na TI Katukina/Kaxinawá, situada pouco 
abaixo da cidade de Feijó, com apoio da Gerência de Modernização e Industrialização da Produção da 
Borracha, da SEPROF, realizaram adjunto para iniciar a reabertura do seringai de cultivo ali existente, onde 
cerca de cinco mil seringueiras não eram "cortadas" fazia 14 anos. Além da assistência técnica e dos utensílios 
para o corte, o governo estadual garantiu disponibilizar recursos da Lei Chico Mendes para a aquisição da 
produção ali lograda, que poderia alcançar até duas toneladas por mês. Não se dispõe de dados para afirmar se 
a produção foi de fato iniciada e se alguma venda chegou a ser efetuada pela Associação dos Produtores 
Kaxinawá da Aldeia Paroá (APROKAP) atendendo aos requisitos da Lei. Em 2004, a AER-RBR contratou 
uma consultoria para a capacitação da comunidade na produção de "couro ecológico", com resultados, como 
sempre, bastante deficientes, tanto em termos da qualidade do produto como das possibilidades de uma futura 
comercialização. 

•!• A agricultura comercial 

O aumento da venda de produtos agrícolas tem enfrentado dificuldades de diferentes ordens, algumas 
de nível local, outras resultantes do reduzido tamanho da maioria dos mercados configurados nas sedes 
municipais mais próximas às terras indígenas. 

Muitas das famílias que nos últimos anos recomeçaram a vida, ao abandonar colocações de centro e 
abrir no bruto novas aldeias e locais de moradia na margens dos rios, demoraram alguns anos até alcançarem 
uma situação de fartura de alimentos, legumes e frutas. Muitos desses novos locais são "apertados", devido ao 
grande número de famílias que passaram a morar juntas. A proximidade das novas aldeias, bem como a 
criação de porcos e gado, colocam restrições ao plantio de áreas maiores e da utilização de praias, dado o 
perigo de invasões nos roçados e de conflitos com os vizinhos. 

Um outro fator que coloca limite à ampliação da agricultura para fins comerciais é a "falta de 
mercado" nos municípios. Mercado para produtos agrícolas existe tanto nas sedes municipais dos municípios 
mais recentes, situados mais às cabeceiras dos rios, como nas dos municípios mais antigos e populosos. Esse 
mercado, todavia, é marcado por forte sazonalidade e pelo tamanho restrito, dada a escassez de dinheiro nas 
mãos da população residente nesses centros urbanos. Os chefes de família indígenas queixam-se que não têm 
condições de permanecer "parados" por prolongados períodos nas cidades quando ali vão para vender seus 
produtos, pois perdem muitos dias de serviço em suas casas e têm gastos altos durante a estadia. 

A exceção é a cidade de Cruzeiro do Sul, onde os Poyanawa e Nukini, que vivem no rio Moa, 
vendem farinha, e os Kaxinawá e Ashaninka do Alto Juruá comercializam feijão peruano (poroto ). O mercado 
é marcado pela variação sazonal dos preços, mas há mais dinheiro em circulação para absorver os produtos. A 
cidade de Tarauacá, por sua vez, também constitui mercado para certos produtos agrícolas trazidos pelos 
índios. Os Kaxinawá do Igarapé do Caucho contribuem para o abastecimento desse mercado com diferentes 
espécies de bananas. Os Manchineri do alto rio Iaco anualmente costumavam levar quantidades consideráveis 
de arroz para vender em Sena Madureira. Nos últimos anos, todavia, essa estratégia foi abandonada, visto as 
grandes dificuldades que os Manchineri enfrentavam para levar a produção levada até essa cidade: as grandes 
distâncias, os altos custos das viagens, o limitado mercado consumidor local e as experiências negativas de 

92 



- 
acumuladas ao longo dos anos, quando grande parte da produção acabou por se estragar, ou comercializada a 
preços não convenientes, por falta de comprador. 

A oscilação sazonal dos preços nas sedes municipais, seja nas maiores, seja nas menores, resulta da 
maioria dos grupos familiares, nas terras indígenas, seringais e colônias, dedicarem seus trabalhos agrícolas às 
mesmas espécies de cultivos. Os preços de produtos como arroz, feijão e milho caem muito nos meses 
seguintes à colheita, devido ao grande aumento da oferta. A tendência contrária é constatada na entressafra, 
com escassez desses produtos e considerável aumento dos preços cobrados ao consumidor e dos lucros 
auferidos pelos vários intermediários. 

São poucas as famílias indígenas, todavia, que conseguem aproveitar as variações sazonais para 
comercializar os produtos na entressafra e obter melhores preços por seus produtos. De um lado, os chefes de 
família necessitam vender sua produção para garantir a compra de mercadorias e gêneros básicos para 
abastecer suas casas. De outro, não contam com condições adequadas à estocagem e, na maioria dos casos, 
com meios próprios de transporte para viabilizar a comercialização nas sedes municipais. Por fim, muitas 
famílias acabam vendendo seus produtos para pequenos botiquínzeiros e outros intermediários, que pagam 
preços menores e muitas vezes a troco de mercadorias 

- 
Certos produtos, tais como, banana, macaxeira, milho e carvão, vendidos nos centro urbanos maiores 

não encontram saída significativa nas sedes dos municípios menores. Outros, como arroz e tabaco, são às 
vezes vendidos mais caros nos comércios das sedes municipais mais às cabeceiras do que em cidades maiores, 
apesar disto nem sempre implicar em maiores ganhos para os produtores: novamente, a comercialização acaba 
quase sempre sendo feita junto a regatões e outros intermediários. 

Outro conjunto de fatores explica o restrito tamanho dos mercados nas sedes municipais, Nos 
municípios menores, um número cada vez mais reduzido de famílias dedica-se às atividades agrícolas. 
Algumas têm dificuldade para encontrar terras agriculturáveis, próximas às suas moradias, no centro urbano. 
Outras preferem obter seus rendimentos através do envolvimento de seus membros em serviços na base da 
diária. Outras, ainda, têm membros que se dedicam a atividades comerciais ou são assalariadas, como 
empregados públicos municipais. Apesar desses fatores à primeira vista indicarem a potencial existência de 
uma amplo demanda, a maior parte dessas famílias, todavia, não constitui mercado consumidor expressivo 
para os produtos agrícolas dos moradores das terras indígenas e seringais: seu poder aquisitivo é reduzido e 
sofrem com freqüentes atrasos no pagamento de seus salários, situação que reforça seu endividamento junto a 
comerciantes maiores, que têm crédito para adiantar, mas exigem exclusividade, e acabam por controlar 
também o beneficiamento e a venda de produtos agrícolas. 

-· ·- 
Outra parte das famílias que mora nos arredores das novas sedes municipais dispõe de seus próprios 

roçados. Ainda que pequenos e pouco diversificados, estes roçados são plantados em colônias e seringais 
adjacentes aos perímetros urbanos das sedes municipais, para a produção de farinha e do milho necessário à 
alimentação das poucas galinhas criadas nos terreiros das casas. 

Parte da restrição do mercado consumidor nas novas sedes municipais é explicada também pela falta 
de oportunidades de trabalho remuneradas para a população que mora no perímetro urbano. Esta ausência de 
trabalho prejudica o movimento dos comerciantes locais e restringe alternativas para os índios e agricultores, 
que dependem da circulação de dinheiro para assegurar um mercado para a venda de seus produtos e criações, 
em especial galinhas, porcos e gado. 

- 
- 
- Nas sedes dos municípios menores, por fim, são poucos os comerciantes que compram produtos 

agrícolas para revenda. Assim, aqueles que compram têm forte poder de influência sobre a formação dos 
preços de compra e de venda. Os regatões tampouco costumam comprá-los em quantidades expressivas. As 
exceções, em alguns municípios, são o tabaco, o feijão, o arroz e a farinha, que revendem nas cidades 
maiores. Os chefes de família reclamam dos baixos preços que os regatões oferecem pelos produtos e do 
pagamento feito, via de regra, "a troco" de mercadorias. 

-· 
- 
- 
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•!• O mercado da carne 

Nos últimos anos, o acelerado crescimento demográfico ocorrido nas sedes municipais resultou numa 
crescente demanda por carne. Mesmo nas sedes menores, a proximidade das casas e o tamanho reduzido dos 
terreiros, muitos não cercados, resulta em restrições à criação de quantidade maiores de animais domésticos. 
A caça é rara nos arredores das zonas urbanas. Nos rios, o peixe é restrito ao período de verão e é recurso 
muito disputado pelas famílias do núcleo urbano. Estas, por sua vez, concorrem também com as atividades 
predatórias feitas por pescadores profissionais, que colocam mangas para impedir a subida de piracemas, cada 
vez menores e mais raras, nos rios e igarapés que banham as terras indígenas. 

Como resultado dessa conjugação de processos, as criações domésticas se tomaram para as famílias 
indígenas importante produto de venda e troca, seja nas cidades, seja junto aos regatões. O aumento da 
criação de animais, todavia, também enfrenta restrições, pois implica em aumento considerável da intensidade 
dos trabalhos agrícolas. Pastagens pequenas, locais de moradia apertados, conflitos com vizinhos e a 
dificuldade de movimentar mão de obra para além da familiar também são fatores que limitam a ampliação da 
criação. Outro fator limitador do aumento das criações é a obrigação de vender, principalmente galinhas e 
porcos, aos regatões e marreteiros para suprir necessidades de consumo mais imediatas. Nesses casos, as 
vendas são feitas por preços baixos e em geral a troco de mercadorias caras. Isto implica também em períodos 
prolongados para que o plantel de criações se recupere até ter número suficiente que permita o consumo 
doméstico e novas vendas. 

Algumas famílias que moram em aldeias mais proxunas às sedes municipais são as que têm 
aproveitado, com maior freqüência, as alternativas abertas para comercializar suas criações domésticas, 
especialmente porcos e galinhas. A venda de gado é menos freqüente, ainda que importante em certos 
momentos de necessidade. Para a maioria das famílias indígenas, todavia, a venda de criações nas sedes 
municipais é mais esporádica, aproveitando ocasiões específicas: o recebimento da aposentadoria de algum 
velho, a descida para tratamento médico e a realização dos novenários, que reúnem pessoas de vários locais 
da região. 

Na beira dos médios curso dos rios, distantes das sedes municipais, as famílias vendem suas criações, 
principalmente galinhas e porcos, aos regatões. Os preços das criações domésticas variam consideravelmente 
quando vendidas nas sedes municipais ou junto aos regatões. Nas cidades, a carne de gado é mais vendida nos 
mercados municipais. O peixe e a carne de porco são oferecidas diretamente aos moradores locais. Há 
diferenças de preço para a carne fresca e salgada. 

r- 

No Município de Jordão, por exemplo, ao longo dos anos 1990, período em que o quilo da borracha 
esteve cotado entre R$ 0,40 e R$ 0,80, a carne de gado estava sendo vendida a R$ 2,00 o quilo, quando fresca, 
e a R$ 2,50, quando salgada. O quilo da carne de peixe e de porco custava R$ 1,50 fresca e R$ 2,00 salgada. 
Os preços da galinha variavam até R$ 6,00, dependendo do tamanho e peso. O preço dos patos, menos 
comercializados, oscilava até R$ 8,00. 

:i4esta mesma época, o preço do quilo da carne de porquinho caitutu, veado e anta era vendido a R$ 
1,50, na cidade e nos regatões. Este preço, especialmente quando comparado ao preço do quilo da borracha e 
dos produtos agrícolas, incentivou muitos chefes de família da floresta e moradores da cidade a "fazer meio 
de vida" vendendo carne de caça. Nos regatões, a venda se dava "a troco de mercadorias", sempre caras. O 
baixo preço da borracha e os preços da carne de caça incentivaram um grande crescimento das caçadas 
comerciais feitos pelos moradores de terras indígenas e seringais, bem como dos próprios moradores da sede 
municipal, que promoveram invasões recorrentes nas terras indígenas (inclusive na TI Alto Tarauacá, 
habitada por índios isolados") e na Reserva Extrativista do Alto Tarauacá. 

A situação hoje não é muito diferente em várias sedes municipais: além do mercado compensador 
para a venda de criações domésticas, perdura, em várias terras indígenas e unidades de conservação, um 
tentador estímulo à comercialização de carne de caça, tanto por moradores locais como por invasores dos 
arredores, o que tem gerado, nos últimos anos, reações e estratégias de vigilância postas em práticas por 
lideranças, chefes de família e pelos AAFis. 
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Outras fontes de renda: salários e aposentadorias 

Devido à profunda crise instalada na economia da borracha e às dificuldades inerentes à venda em 
maior escala de produtos agrícolas, os salários de funcionários públicos e as aposentadorias rurais passaram a 
ter crescente importância para várias famílias nas terras indígenas, constituindo uma alternativa segura para a 
obtenção das mercadorias e bens industrializados necessários à vida na floresta, que são consumidos e 
redistribuídos por extensas redes de parentes. 

As primeiras contratações de professores indígenas aconteceu em 1986, como resultado de convênio 
assinado entre a Secretaria Estadual de Educação e Cultura, a AER-RBR e a CPI-Acre. Em 1992, outra leva 
de professores foi contratada pelo governo estadual, após concurso público específico feito SEC/AC. Mais 
recentemente, com a criação dos novos municípios, bom número de professores foi contratado pelas 
secretarias municipais, alguns de forma permanente, outros na qualidade de "recibados". Pouco mais de uma 
dezena de agentes de saúde indígenas foram contratados em 1988 pela FUNAI. De 2000 a 2003, através do 
convênio UNI-Funasa, pouco mais de 160 agentes indígenas de saúde receberam um salário mínimo mensal 
como remuneração pelas atividades realizadas nas aldeias. A partir de abril de 2002, um conjunto de AAFls 
passou a receber uma bolsa através do Adjunto da Solidariedade: hoje 69 agentes recebem o beneficio. Outra 
categoria de assalariados indígenas, ainda que pequena, é atualmente composta pelos vereadores e vice 
prefeitos. Levantamento preliminar realizado pela SEPI em final de 2003 indicou que cerca de R$ 300 mil 
entram todos os meses nas terras indígenas como resultado desse conjunto de salários e aposentadorias 11• 

Hoje, a quase totalidade dos velhos e velhas indígenas recebem aposentadorias do INSS. Em sua 
grande maioria, recebem, como aposentados rurais, o equivalente a um salário mínimo mensal; contam-se nos 
dedos aqueles que conseguiram se aposentar como "Soldados da Borracha" e, por isso, recebem dois salários 
mínimos mensais. Apesar da posição de ascendência usualmente reservada aos velhos nas sociedades 
indígenas, até meados dos anos 1980, muitos idosos se sentiam enquanto estorvo às suas famílias, pois não 
podiam mais trabalhar e representavam despesa adicional no orçamento doméstico. O acesso à aposentadoria 
constituiu mais um direito no novo momento histórico e sua conquista reforçou a posição dos velhos nas 
aldeias e em suas respectivas famílias. Ajudados por filhos, genros, professores, lideranças e pelos chefes de 
postos da FUNAI, velhos e velhas passaram a enfrentar intrincados trâmites burocráticos para reunir sua 
documentação completa e dar entrada no pedido de aposentadoria. 

-· 
Desde o tempo do Funrural, os aposentados das terras indígenas situadas mais às cabeceiras dos rios 

passaram a descer às sedes municipais para receber seus vencimentos, em viagens que chegavam a durar até 
três meses. Por não dispor de meios próprios de transporte, muitos seguiam de passagem. Outros preferiam 
descer a varejão, levando esposas, filhos, genros e netos. Quando realizadas no inverno, essas viagens se 
tomavam arrastadas e perigosas; no verão, eram mais demoradas, pois as famílias aproveitavam para acampar 
nas praias e pescar de tarrafa e bicheiro nos poços e balseiros. Esta longa permanência longe de casa 
prejudicava os trabalhos nas agricultura e deixava as colocações, os roçados e as criações sem os devidos 
cuidados. Nas cidades na maioria das vezes se hospedavam em barcos nos portos das cidades e contraíam 
doenças por causa das águas sujas de esgoto, que resultaram, em muitas ocasiões, em mortes e epidemias 
espalhadas em suas aldeias. 

-· 
._, - -.,1' - A permanência na cidade com a família grande, aliada a freqüentes demoras por recadastramentos e 

outros problemas burocráticos, levava muitas famílias a gastar ali boa parte do dinheiro recebido, diminuindo 
a quantidade de mercadorias levadas para casa. Nas sedes dos municípios, os aposentados faziam compras nos 
comércios na base do fiado, e deixavam procurações para que mensalmente os comerciantes fossem retirando 
o dinheiro e quitando as dívidas progressivamente. Por vários meses, os velhos deixavam de voltar à cidade, o 
que faziam quando os débitos já estavam saldados e o crédito estava novamente disponível na mão do 
comerciante, a quem muitas vezes continuavam considerando como "patrão". 

- - 
11 Vale a pena destacar, ainda, que a partir da segunda metade dos anos 1990, principalmente em terras indígenas mais 
próximas às sedes municipais, muitas mulheres indígenas passaram a receber salário-maternidade, equivalente a um 
salário mínimo mensal, durante um período de quatro meses após o nascimento da criança. Algumas famílias indígenas 
têm, mais recentemente. passado a receber benefícios do Bolsa Família. 

- 
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As primeiras experiências para o pagamento das aposentadorias em todos os municípios começaram 
na primeira metade dos anos 1990. No Município de Jordão, por exemplo, nos anos de 1994-1996, a 
prefeitura local custeava o pagamento de fretes mensais de avião para que funcionários do Banco do Brasil de 
Tarauacá efetuassem o pagamento das aposentadorias na sede municipal. Nos últimos anos, parcerias e 
arranjos institucionais promovidos pelo INSS com os Correios, a Caixa Econômica Federal e as Prefeituras 
possibilitaram o pagamento das aposentadorias em todos os municípios onde há populações indígenas. A 
novidade foi que os aposentados passaram a contar com cartões magnéticos para descontar seus beneficias em 
caixas automáticas. 

Assim, os aposentados indígenas passaram a contribuir para a oxigenação das economias locais, 
injetando recursos que, em certos municípios, eqüivalem a considerável parcela dos recursos dos repasses dos 
fundos constitucionais (FPM e FUNDEF). As compras feitas com os recursos das aposentadorias serviram 
para movimentar o frágil comércio dessas sedes municipais, ao invés de serem drenados para os comércios de 
cidades maiores, como Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Por outro lado, os velhos e suas famílias 
passaram a gozar melhores condições de saúde, evitar viagens excessivamente demoradas, aproveitar mais o 
dinheiro na compra de mercadorias e dispor de mais tempo para se dedicarem aos trabalhos em suas 
respectivas aldeias. 

Apesar dos avanços possibilitados pelo recebimento das aposentadorias nas sedes dos municípios 
menores, mais próximas às terras indígenas, há ainda problemas que devem ser enfrentados e equacionados 
para garantir os direitos dos velhos aposentados. Tem se constatado, em quase todos os municípios, que os 
cartões magnéticos usados para receber as aposentadorias acabam ficando na mão dos principais comerciantes 
locais, reeditando práticas semelhantes às do aviamento nos barracões dos seringais e, depois, das procurações 
que ficavam na mão desses mesmos comerciantes. Essa prática acaba implicando em restrições à liberdade 
dos aposentados de fazer suas compras em vários comércios e, assim, de buscar melhores preços para suas 
compras. Os comerciantes, sabedores de que os aposentados receberão em datas fixas, acabavam adiantando 
crédito e fazendo vendas fiado e em grosso. Exigem, todavia, que os aposentados comprem apenas em suas 
lojas comerciais, manipulam as contas, vendem as mercadorias mais caras e cobram juros para compensar os 
prazos dilatados até a quitação dos débitos. Têm sido :freqüentes, por sua vez, queixas de aposentados e 
mesmo de funcionários públicos indígenas, que constataram desvios de dinheiro em suas contas, atribuídos ao 
fato dos comerciantes terem em mãos os seus cartões e conhecimento de suas senhas. 

Nos últimos anos, em municípios como Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Jordão, operações das 
Polícias Federal e Civil, a pedido do Ministério Público Federal e da FUNAI, constataram práticas de 
retenção de cartões do INSS e dos beneficias do Bolsa-Família, resultando na abertura de processos judiciais 
por "apropriação indébita, posse de dinheiro e crime contra o consumidor", que, espera-se, venham a resultar 
na condenação e responsabilização legal dos infratores. 

Nos últimos anos, nas terras indígenas, houve considerável migração de grupos familiares chefiados 
ijºr aposentados para aldeias mais próximas às sedes dos municípios. Por outro lado, devido à duradoura crise 
na economia da borracha, os membros mais jovens dessas famílias deixaram de cortar, optando por 
acompanhar os velhos aposentados em suas viagens, recebendo mercadorias, roupas e outros bens como 
recompensas por seus serviços. Atualmente, por exigência do INSS, os velhos têm que se apresentar nas 
cidades pelo menos a cada dois meses, para evitar o corte nos vencimentos e os complicados trâmites para 
voltar a recebê-los. 

Essa conjugação de fatores tem provocado problemas graves, por exemplo, na TI Kampa e Isolados 
do Rio Envira, em Feijó, que fica distantes a vários dias de viagem da sede do município12• Ali, famílias 
inteiras sobem e descem o rio Envira, condicionados pelos ritmos do recebimento das aposentadorias, das 
freqüentes necessidades exigidas para a resolução de problemas burocráticos e das recorrentes solicitações de 
recadastramento. Vários têm sido os resultados dessa situação para as familias Ashaninka. Elas têm dedicado 
bem menos tempo às atividades agrícolas e, por isso, até a macaxeira têm faltado, em certos períodos, tanto 
para a alimentação quanto para a atualização das tradicionais caiçumadas. Um crescente consumo de 

ti A este respeito, consultar, OPIAC & CPI-Acre (2004) e Meirelles (2005). 
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enlatados e outros produtos industrializados têm resultado dessa escassez e das seguidas e demoradas viagens 
à cidade. O intenso fluxo de muitas famílias para a cidade de Feijó tem contribuído também para o surgimento 
de casos de gripes e diarréias, mas também de alcoolismo, prostituição e doenças sexualmente transmissíveis, 
como a gonorréia e as hepatites B e C, que têm depois se disseminado nas aldeias, principalmente entre os 
mais jovens. 



r>. 

VI- Novas Alternativas Econômicas e de Gestão e Vigilância Territorial 

No capítulo anterior foram destacados intensos processos de reorganização territorial política, social, 
econômica e cultural ocorridos nas terras indígenas na última década como conseqüência da grave crise 
instalada na economia da borracha. Dentre esses processos foram citados a desnaturalização da matriz 
espacial do seringai, a configuração das "aldeias" enquanto principal forma de organização territorial e sócio 
política e o gradual rearranjo das atividades produtivas realizadas pelas famílias para a subsistência e a 
comercialização. Foram destacados ainda vários desdobramentos ambientais, que resultaram da concentração 
dessas aldeias na parte baixa e nas margens dos rios, da intensificação das atividades agrícolas e de criação de 
animais, inclusive de rebanhos bovinos, da crescente pressão sobre as caças e peixes nas proximidades das 
aldeias e de um uso mais intensivo de certos recursos naturais, dentre os quais, palheiras e palmeiras, 
tradicionalmente utilizados na construção das moradias. 

Quase três décadas após a FUNAI ter iniciado os primeiros processos de reconhecimento de terras 
indígenas no Acre, a maior parte delas está hoje plenamente regularizada, apesar de ainda perdurarem 
importantes pendências, fruto de novas demandas surgidas nos últimos anos. Com o significativo avanço da 
demarcação e regularização das terras indígenas, ganharam renovada importância, nos últimos anos, as 
questões relacionadas à gestão e à vigilância desses territórios. Levando em consideração que muitas terras 
indígenas foram demarcadas com base em estudos feitos há quase trinta anos, outras há vinte, o crescimento 
populacional bastante acelerado de quase todos os povos indígenas, os processos recentes de concentração das 
aldeias e de transformação nas estratégias produtivas, bem como as mudanças significativas havidas no 
entorno de seus territórios, as lideranças e chefes de família procuraram, em várias terras, iniciar discussões e 
ações visando a busca de renovadas alternativas para a garantia de uma alimentação mais diversificada, 
considerada como fonte de saúde e qualidade de vida, o manejo sustentado dos recursos naturais, a elaboração 
de planos de uso desses recursos e a fiscalização e proteção dos limites de seus territórios. 

Bastante discutidos nas aldeias e em fóruns públicos, esses diagnósticos, somados às demandas de 
lideranças, professores e representantes de associações indígenas, motivaram a CPI-Acre a ampliar suas linhas 
de atuação, dedicadas nos anos anteriores à formação de professores bilíngües e agentes de saúde e à 
formulação de programas de educação e saúde que viessem a influenciar políticas dos governos federal e 
estadual. Discutida com essas organizações e atores sociais, a decisão da CPI-Acre abriu condições para o 
gradual surgimento, a partir de 1996, de um novo ator social nas aldeias: o agente agroflorestal indígena 
(AAFI). Desde então, os AAFis têm dado importante contribuição à construção coletiva de alternativas para 
enfrentar aqueles novos desafios e à implementação de um amplo leque de ações de gestão ambiental. Como 
resultado dessas ações, os AAFis têm também assumido papel de liderança na organização social e política de 
suas aldeias. Enquanto "movimento", conquistaram um crescente reconhecimento profissional, firmaram 
parcerias com órgãos dos governos estadual e federal, passaram a influenciar políticas públicas estadual e 
locais, e fundaram, em 2002, a sua própria organização de representação política: a Associação do 
Movimento dos Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre (AMAAIAC). 

Os AAFis: Formação prefíssíonal e atividades nas aldeias 

Desde 1996, a formação profissional dos AAFis tem sido realizada pelo Setor de Agricultura e Meio 
Ambiente da CPI-Acre, através de cursos presenciais na cidade de Rio Branco, de "oficinas itinerantes" em 
diferentes terras indígenas, de idas de assessores a diferentes terras indígenas, bem como de "viagens de 
intercâmbio", nas quais os agentes visitam experiências semelhantes em curso em terras indígenas de várias 
regiões do país, e também em outros países, como o Peru e a Bolívia. 

Para viabilizar essas ações, a CPI-Acre contou, nos últimos anos, com recursos do Subprograma 
Projetos Demonstrativos (PDA)1, bem como com apoios e fundos do "Programa de Gestão Ambiental 
Integrada do Acre" (PGAI), via Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC/SEMA) e recursos do PP-G7, da 

1 Subprograma gerenciado pelo Ministério do Meio Ambiente no âmbito do Programa Piloto para a Proteção das Florestas 
Tropicais do Brasil (PP/G7), o PDA financiou o Subprojeto 137 "Implantação de Tecnologia de Manejo dos Recursos 
Agroflorestais nas Terras Indígenas Mamoadate, Alto Purus, Igarapé do Caucho do Estado do Acre", de 1996 a 1999, e o 
Subprojeto 718 "Manejo dos Recursos Agroflorestais nas Terras Indígenas do Acre", de 2000 a 2003. 
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- 
Rainforest Foundation/Noruega, do Programa Natureza e Sociedade" (Universidade do Estado de Nova 
Iorque), do "Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional" (PADIS-IIEB) e do "Programa de Apoio 
ao Agroextrativismo" (Secretaria de Coordenação da Amazônia/MMA), The Nature Conservancy (TNC)/ 
Programa Amazônia, da FUNAI, tanto de Brasília como de Rio Branco, e da Superintendência do IBAMA/ 
Acre. 

A proposta apresentada pela CPI-Acre ao PDA em 1996 previa a formação de 15 AAFls para atuar 
em 15 aldeias de três terras indígenas, localizadas em três municípios do Acre. Três anos depois, finda a 
primeira etapa do projeto, havia 37 AAFis atuando em 11 terras indígenas, em sete municípios, ampliação que 
resultou da repercussão social do projeto e de demandas advindas de povos e terras indígenas inicialmente 
não contemplados. Em 2003, ao fim da segunda etapa do apoio do PDA, já eram 105 AAFis, dos quais 84 
haviam participado dos processos de formação da CPI-Acre. Os outros 21 iniciaram sua formação em 2001, 
em ações promovidas pela Secretaria de Assistência Técnica e Extensão Agroflorestal do Acre (SEATER) 
como parte dos planos mitigação dos impactos da pavimentação das BRs 364 e 3172• 

Dados atualizados pela CPI-Acre em fevereiro de 2005, indicam que há hoje no Acre 109 AAFis, de 
10 povos, atuando em 23 terras indígenas e 11 municípios, além de outros três AAFis, de dois povos, atuando 
em três terras indígenas de dois municípios no sul do Amazonas. Dos 109 AAFis que trabalham em terras 
indígenas no Acre, 88 receberam formação pela CPI-Acre e 21 pela SEATER. É importante notar que em 
quase todas essas terras indígenas, cada AAFI tem um "suplente", que o substitui em suas atividades na aldeia 
por ocasiões das viagens e cursos de formação. Isto permite constatar, de um lado, que há, na prática, quase o 
dobro de AAFis ativamente trabalhando e, de outro, que há ainda uma grande demanda e necessidade de 
cursos de formação para todo esse pessoal. 

- 
Nos últimos nove anos, a CPI-Acre realizou um total de 12 cursos no Centro de Formação dos Povos 

da Floresta, em Rio Branco, e 22 "oficinas itinerantes" em terras indígenas. Os conteúdos programáticos dos 
cursos e oficinas de formação têm discutido alternativas de manejo agroflorestal, dentre as quais: a construção 
e manutenção de viveiros, a produção e transplante definitivo de mudas de árvores frutíferas, o adensamento 
de capoeiras, terreiros e quintais com espécies alimentares e de uso cotidiano, a recuperação de áreas 
degradadas com a introdução de leguminosas e técnicas de adubação verde e compostagem, tratos e manejas 
nos sistemas agroflorestais implantados, técnicas biológicas de combate a pragas nos roçados e pomares, a 
implantação de hortas orgânicas, o manejo de palheiras e palmeiras usadas para a construção, estratégias de 
coleta, manejo e destinação do lixo, bem como a reciclagem de madeiras desvitalizadas dos roçados, com o 
seu uso na confecção de mobiliário e esculturas'. Além desses conteúdos e atividades, os cursos intensivos 
realizados no Centro de Formação, com duração média de 300 horas distribuídas ao longo de 50 dias, também 
são dedicados à formação básica dos AAFis em leitura e escrita em línguas indígena portuguesa, a disciplinas 
como ecologia, ciências, história, geografia e matemática, bem como ao estudo da legislação pertinente ao 
seu campo de atuação 4• 

- 
,-,,,1 

Como desdobramento da formação recebida, os AAF!s inicialmente assumiram o compromisso de 
implantar um sistema agroflorestal (SAF) de pelo menos um hectare de extensão, ou aprimorar sistemas já 
implantados em suas aldeias. Hoje em número bastante superior ao originalmente planejad~, esses sistemas 
têm servido enquanto modelos demonstrativos para outras famílias interessadas em iniciar atividades 
semelhantes em seus próprios terreiros e roçados. Além de contribuir na recuperação de áreas degradadas e 
no aproveitamento de áreas abertas para os roçados, a implantação dos SAFs, com a introdução de várias 
espécies frutíferas, tinha como objetivo a médio e longo prazos abrir novas alternativas alimentares e de 
comercialização para as populações indígenas. Dados sistematizados (CPI-Acre/SAMA, 2002a) seis anos 
após o início do projeto, indicavam que os AAFis e as famílias das aldeias haviam introduzido e manejavam 
quase 75 mil plantas, em SAFs individuais e coletivos, estes últimos implantados e manejados em sistemas de 
"adjunto". Hoje, muitos desses SAFs começam a produzir as primeiras cargas de frutos, consumidos nas 

- 

1 As ações desses planos de mitigação serão comentadas em detalhe em uma seção posterior, contextualizadas no âmbito 
dos programas implementados nos últimos cinco anos pelo governo estadual em relação aos povos indígenas do estado. 
3 Um histórico do Projeto e das atividades implementadas pelos AAFis desde 1996 pode ser encontrada em CPI, 2002. 
4 A respeito da conteúdos dos cursos de formação e da proposta curricular, ver, por exemplo, CPI.SAMA & Monte, 2002; 
Monte, 2003; Freschi, 2004. - - 99 



próprias aldeias, e há exemplos de venda de parte da produção, especialmente de frutas como maracujá, 
abacaxi e pupunha. 

,,-., 

Considerando a maior concentração das aldeias nos últimos anos e a crescente escassez, nas cercanias 
de muitas delas, de matérias primas tradicionalmente usadas nas construções de casas de moradia, os AAFis 
deram início a discussões coletivas visando o manejo de palheíras''. As práticas de evitar a derrubada das 
palheiras, cortar seletivamente as palhas e selecionar matrizes foram amplamente adotadas nas aldeias. Essas 
ações foram depois estendidas ao manejo de palmeiras produtoras de frutas, como açaí, bacaba, patoá e buriti, 
antes também derrubadas para retirada dos cachos, e à realização de experiências com plantio de palmeiras 
usadas na construção de casas, como o paxiubão e a paxiubinha, e de uma ampla diversidade de espécies de 
frutas nativas. 

Desde a etapa inicial de sua formação, no módulo "artes e oficios", os AAFI passaram a discutir a 
importância de proceder com a reciclagem da madeira restante da abertura de roçados, que antes era, em sua 
maioria, queimada ou parcialmente aproveitada na forma de lenha. Para isso, passaram a produzir móveis e 
esculturas, ricamente decoradas com animais, desenhos tradicionais e figuras mitológicas próprias de suas 
culturas. Além do seu aspecto utilitário e de sua relevante dimensão cultural, essa produção serviu para a 
abertura de uma nova alternativa para a geração de renda. Inicialmente vendidas apenas em Rio Branco, junto 
a uma rede restrita de assessores, colaboradores e amigos, a exposição e a comercialização dessas peças 
passaram a acontecer em circuitos cada vez mais amplos, inclusive no exterior, contribuindo para a maior 
visibilidade das atividades dos AAFis e do seu projeto de formação, e para sua divulgação também em fóruns 
de arte indígena. 

Dentre as exposições das quais participaram peças produzidas pelos AAFis vale a pena destacar: a 
Mostra do Redescobrimento (Brasil+ 500) realizada nos Museus de Arte Moderna de São Paulo e do Rio de 
Janeiro em 2000; a exposição "Arte, Mito e Meio Ambiente", promovida com apoio da SCAIMMA, em Rio 
Branco, em setembro de 200 I; e as duas edições do evento "Negócios para a Amazônia Sustentável", em 
2000 e 2001, promovidas pela SCA/MMA no Jardim Botânico do Rio de Janeiro". Peças foram expostas 
também nos vários Encontros de Culturas Indígenas do Acre e Sul do Amazonas, organizados pelo governo 
estadual e organizações indígenas e da sociedade civil desde 2000, em Rio Branco, e hoje adornam a entrada 
da sede da Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (SEPI) nessa cidade. 

r- 
Nos últimos anos, experiências de criação e manejo de quelônios, especialmente de tracajás e jabutis, 

passaram a ser desenvolvidas em várias aldeias. A primeira delas surgiu na aldeia Apiwtxa em 1999, onde os 
Ashaninka decidiram deixar de arrancar ovos de tracajá, então raramente encontrado nas praias do rio 
Amônia, chocar parte dos ovos coletados e criar os filhotes em pequenos açudes abertos para esse fim na 
aldeia. Nas discussões durante os cursos de formação, bem como nas oficinas itinerantes e nos intercâmbios, 
outros AAFis mostraram-se motivados com essa iniciativa e decidiram realizar suas próprias experiências, 
mobilizando suas comunidades para a identificação dos locais de postura e para a abertura de açudes ou o 
represamento de pequenos igarapés e igapós para servir de criatórios. Com objetivo de repovoar rios e açudes, 
continuar a criaç~o e, futuramente, abrir novas alternativas de alimentação, há hoje no estado experiências de 
criação de tracajás em curso em pelo menos nove indígenas: Kampa do Rio Amônia, Alto Puros, Mamoadate, 
Kaxinawá da Praia do Carapanã, Kaxinawá do Rio Humaitá, Kaxinawá do Rio Jordão, Kaxinawá do Baixo 
Rio Jordão, Kaxinawá do Seringai Independência e Kaxinawá do Igarapé do Caucho. 

Iniciadas sem maiores conhecimentos técnicos, as experiências dos AAFis têm nos últimos dois anos 
recebido atenção de equipes da Gerência de Extensão Indígena e da Gerência de Fauna, ambas da 
SEATER/Ac, através de ações de assistência técnica e monitoramento, bem como do Projeto "Quelônios da 
Amazônia", do IBAMA, junto ao qual têm buscado orientação quanto aos procedimentos para a adequação 
legal das atividades de criação e à oficialização de praias de tabuleiro já implantadas em praias nas terras 
indígenas. Intercâmbios também têm sido realízados por AAFis para aprimorar conhecimentos e conhecer 

5 Para divulgar a idéia, em 2002, os AAFis Kaxinawá elaboraram, em sua própria língua (hãtxa kui), um cartaz tratando 
da importância e das técnicas do manejo de palha, que foi amplamente distribuído nas aldeias. 
6 Na primeira edição da exposição, acompanhando a exposição das esculturas e o leilão, foi editado o folder "Artes e 
Ofícios/Agentes Agroflorestais- Acre". As esculturas dos AAF!s constam dentre as experiências destacadas no catálogo 
editado por ocasião da segunda edição (SCNMMA & Instituto Nawa, 2002). 
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experiências semelhantes. Dentre essas, tiveram importantes desdobramentos as visitas realizadas ao Projeto 
Quelônios (SOS Tracajás & Iaçás), da Associação dos Moradores de Plácido de Castro (AMPLAC), no rio 
Abunã, e a participação no Il Encontro de Manejadores da Fauna Silvestre do Acre, ocorrido no Projeto de 
Desenvolvimento Sustentável São Salvador, no rio Moa, em agosto de 2004. 

Outras experiências de criação e manejo de animais vêm sendo realizadas pelos AAFis. A captura e 
criação de enxames de abelhas melíponas, iniciada pelos Ashaninka do rio Amônia, será objeto de um curso, 
previsto ainda em 2005, para o início dessa atividade nas Tis Kaxinawá do Rio Humaitá, do Jordão e da Praia 
do Carapanã e Arara do Igarapé Humaitá. Na TI Mamoadate, a criação de mutuns é feita há muitos anos pelas 
mulheres nos terreiros e a possível comercialização de parte desses animais tem sido objeto de negociação 
com o IBAMA. Na TI Kaxinawá da Praia do Carapanã acontece a única criação de tartarugas hoje em curso 
em terras indígenas, bem como uma criação experimental de "camaleões". Em 2004, a Organização 
Yawanawá do Rio Gregório, com apoio da SEATER e do IBAMA, elaboraram projeto para dar início ao 
manejo de jacarés e capivaras, bem como de jabutis e tracajás, espécies hoje em risco de desaparecimento em 
terras e matas das proximidades de suas aldeias 7. 

Nos últimos anos, os AAFis têm assumido importante papel na vigilância e fiscalização dos limites 
de suas terras, em mobilizações voltadas para evitar invasões feitas por caçadores, pescadores e madeireiros. 
Para a instrumentalização dessa atividade, tem discutido nos cursos a legislação ambiental federal e estadual, 
relacionando-a aos problemas vividos em suas terras, bem como as formas mais adequadas para sua solução 
no âmbito local. Têm também buscado respaldar suas ações junto aos órgãos de governo, o que incluiu três 
oficinas de capacitação oferecidas pelo IBAMA durante os cursos da CPI-Acre e sua legitimação como 
"agentes ambientais colaboradores", com possibilidade de lavrar autos de infração e comunicar ao órgão 
ambiental ilícitos constatados. 

Em final de 2001, os AAFis das três terras Kaxinawá do Município de Jordão levaram a cabo a 
autodemarcação dos limites da TI Kaxinawá do Seringai Independência, formada por dois seringais 
comprados pela Associação dos Seringueiros Kaxinawá do Rio Jordão (ASKARJ), em 1993-1994, cuja 
regularização enfrentava obstáculos na burocracia da FUNAI. Tomada possível com recursos de uma emenda 
parlamentar apresentada pelo então senador Júlio Eduardo (PV-AC) no âmbito do projeto "Gestão Ambiental 
em Terras Indígenas do Estado do Acre", essa iniciativa exigiu uma intrincada articulação interinstitucional 
preliminar: um convênio entre SCA/MMA, Conselho Nacional dos Seringueiros e IMAC permitiu que este 
último repassasse os recursos para a implementação do projeto elaborado pela CPI-Acre e ASKARJ. 

Realizada durante uma oficina itinerante, a autodemarcação conciliou o trabalho de velhos mateiros, 
que identificaram os limites no perímetro dos seringais, com as atividades dos AAFis, além de lideranças e 
outros moradores locais. E foi materializada com importantes inovações face aos procedimentos usualmente 
feitos por empresas de engenharia contratadas pela FUNAI: a abertura de um "túnel verde", bem roçado, com 
cerca três metros de largura, por baixo da mata, sem a derrubada de grandes árvores; a implantação de 
"marcos verdes", com três mil mudas de castanheiras e outras espécies de frutíferas plantadas ao longo de 15, 
dos 55, quilômetros desse túnel verde; e a sinalização nas picadas feita com tinta em árvores grossas, com 
desenhos de kenê, padrões gráficos usados pelos Kaxinawá em manifestações artesanais e pinturas corporais, 
que vieram se somar às placas padrão FUNAI, confeccionadas pela AER-RBR e distribuídas ao longo do rio 
Tarauacá e em pontos estratégicos da picada. Outras ações foram realizadas para dar visibilidade à 
demarcação e aos limites da área e à demarcação, face aos vizinhos e às autoridades e moradores da sede 
municipal do Jordão. Foram também confeccionados, com esta mesma finalidade, materiais de divulgação 
(camisetas, bonés e posters) e as atividades foram todas registradas em vídeo por dois videastas Kaxinawá: 
José Osair Sales (Siã Kaxinawá), anterior presidente da ASKARJ, e Adalberto Domingos Marú, também 
professor da TI Alto Puros. -· - Apesar da relevância política dessa iniciativa a nível local, os trabalhos não atenderam a todas as 
especificações técnicas exigidas pelo Departamento de Demarcação da FUNAI em trabalhos demarcatórios. 
Para sanar as pendências indicadas, fazendo uso de recursos do "Programa Integrado de Desenvolvimento 

7 A respeito das atividades de criação em curso no estado, e das ações postas em prática pela SEATER nos últimos anos 
para potencializá-las, consultar SEATER (2004). 
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Sustentável do Estado do Acre", financiado pelo BNDES, o IMAC contratou a empresa GETEC Topografia 
Ltda., que assentou os marcos geodésicos, realizou as medições e elaborou os documentos técnicos 
necessários à aprovação pelo órgão indigenista. Essas iniciativas abriram a oportunidade da FUNAI realizar o 
registro dos seringais comprados pela ASKARJ enquanto "terra reservada". Devido à intensa participação 
indígena e aos resultados alcançados localmente, essa iniciativa posta em prática sob coordenação dos AAFis 
pode oferecer subsídios valiosos à FUNAI, apontando alternativas que resultem no barateamento do custo 
das demarcações fisicas e permitam redirecionar parte dos recursos, hoje gastos com empresas de 
agrimensura, para investimentos destinados ao fortalecimento institucional das organizações e comunidades 
indígenas em seus projetos coletivos de vigilância e gestão territorial". 

,r-. 

Os trabalhos desenvolvidos pelos AAFis em suas terras e aldeias têm também assumido importante 
caráter de educação ambiental. AAFis mais experientes têm progressivamente assumido funções de ensino e 
assessoria durante os cursos, oficinas e viagens de intercâmbio. Nas aldeias, várias das atividades dos AAFis 
locais têm contemplado a participação dos professores indígenas e seus alunos. A gestão ambiental tornou-se 
assunto discutido em sala de aula. Os alunos têm se envolvido, de forma cada vez mais sistemática, na 
construção de sementeiras e viveiros, na coleta, preparo e cuidado de mudas de frutíferas, na preparação de 
compostos orgânicos, vários atividades relacionadas com a implantação e manejo dos SAFs e na criação de 
quelônios. As atividades do Projeto "Valorização da Educação Tradicional Diferenciada em Terras Indígenas 
do Acre", iniciado pela Organização dos Professores Indígenas do Acre (OPIAC), em 2004, com recursos do 
Projeto Demonstrativos dos Povos Indígenas (PDPI/PP-G7}, têm como um de seus objetivos principais 
avançar nessa articulação e complementariedade entre os trabalhos dos professores e dos AAFls, de forma a 
enriquecer o currículo ensinado nas escolas com temas ligados à gestão ambiental. 

,,--. 

Os AAFis têm elaborado sucessivos levantamentos e diagnósticos da situação ambiental de suas 
terras e das formas de uso dos recursos naturais pelas famílias que ali moram. Frutos de iniciativas individuais 
dos agentes e de discussões coletivas, esses diagnósticos serviram ao planejamento e à execução de ações de 
gestão ambiental adequadas à resolução dos problemas detectados. Realizados durante os cursos de formação, 
ou registrados em seus "cadernos de trabalhos" ao longo de suas atividades nas aldeias", parte desses 
levantamentos e procedimentos de pesquisa foram sistematizados em materiais didáticos -"Legumes, frutas, 
bichos e os índios. Ecologia da floresta" (1996), "Chegou o tempo de plantar as frutas" (1997) e "Cadernos de 
Pesquisa" (1999)- publicados pela CPI-Acre e amplamente divulgados nas escolas das terras indígenas, 
iniciativa que tem contribuído para a socialização desses conhecimentos, o enriquecimento dos conteúdos 
curriculares nas escolas e a realização de novas pesquisas pelos alunos. 

r>. 

Nos últimos quatro anos, os AAFis têm elaborado um conjunto de materiais "paradidáticos", escritos 
em linguas indígenas, de forma a ajudar na divulgação dos conceitos e práticas trabalhadas nas aldeias. Dentre 
esses materiais ganharam destaque cartazes sobre os temas "Manejo de Palha" (2000), "Implantação de SAFs" 
(2001}, "Manejo de Frutíferas Nativas" (2001) e "Manejo do Lixo nas Aldeias" (2002). Recentemente, a 
AMAAIAC tem promovido a gravação, reprodução e a ampla distribuição pelas aldeias de fitas cassete com 
cantos tradicionais relacionados às atividades agrícolas e aos espíritos com as quais estas lidam. Ambas 
iniciativas fazem parte das políticas da AMAAIAC e da CPI-Acre par, o fortalecimento das línguas e culturas 
dos povos envolvidos no programa de formação de AAFis. 

Em tempos recentes, a linguagem do vídeos também tem sido usada como instrumento para divulgar 
os trabalhos dos AAFis. Para isso, em parceria com a CPI-Acre, AMAAIAC e OPIAC, o Projeto Vídeo nas 
Aldeias, coordenado por Vincent Carelli e Mari Corrêa, tem formado professores e AAFis no manuseio de 
câmaras e equipamentos, na elaboração de roteiros, nas técnicas de filmagem, assim como nas etapas de 
edição e finalização das fitas. Exemplos deste trabalho são o vídeo Agenda 31 (2002), bem como três filmes - 
"Caminho para a Vida", "Floresta viva" e "Aprendizes do futuro"- produzidos em 2004 por Benki Ashaninka, 
tratando respectivamente dos temas do manejo agroflorestal, da criação de tracajás e do trabalho desenvolvido 
com as crianças, os "agentes agroflorestaís mirins", em sua aldeia. Dois outros importantes materiais de 

8 Sobre a autodemarcação da TI Kaxinawá do Seringai Independência, consultar CPI-Acre, 2001; 2002; e Iglesias, 2003. 
9 Sobre essas formas de registro das atividades e sistematização de conhecimentos, ver CPI, 2002, 2004; Monte, 2003, e 
Freschi, 2004. Sobre formas de registro e sistematização feitas pelos professores indígenas em seus "diários de classe", 
que depois serviram de fundamento e inspiração a essas atividades dos AAFls, ver Monte, 1996. 
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divulgação produzidos pelos AAFis foram editados pelo Setor de Meio Ambiente da CPI-Acre, sob a forma 
de calendários: "Manejo da Floresta" (2002) e "Diário de Trabalho" (2004). 

Etnomapeamento e etnozoneamento em terras indígenas 

Nas recomendações do texto da parte indígena que resultou da primeira fase do ZEE, em 1999, assim 
afumou-se: "O Governo da Floresta deve propiciar condições para que as populações indígenas elaborem e 
implementem zoneamentos socioambientais participativos de suas terras, a partir de diagnósticos das formas, 
individuais e coletivas, de uso dos recursos naturais e de novas potencialidades identificadas neste processo. 
Em cada terra, esse zoneamento deverá ser discutido e elaborado pelos chefes das várias famílias extensas, 
durante reuniões promovidas localmente, com a participação de lideranças, professores, agentes de saúde, 
agentes agroflorestais e de representantes de associações e organizações indígenas regionais. Nesta 
empreitada, que deve ser iniciada, ainda que a partir de experiências localizadas, já na segunda etapa do ZEE, 
cabe ao governo estadual oferecer assessoria de engenheiros florestais, agrônomos, biólogos, educadores, 
médicos, sanitaristas, antropólogos e outros profissionais, para subsidiar as populações locais nas discussões 
de planejamento e na implementação das ações propostas" (Iglesias & Aquino, 1999: 165). 

- 
Nos últimos cinco anos, tanto iniciativas do governo estadual quanto da sociedade civil, através da 

CPI-Acre, procuraram iniciar programas que seguem essa recomendação, abrindo alternativas para que os 
próprios povos indígenas, suas várias lideranças e organizações de representação, realizem mapeamentos dos 
recursos naturais de suas terras". -· 

No segundo semestre de 2000, uma equipe de consultores contratada pelo governo estadual realizou, 
com uso de métodos participativos, um diagnóstico da situação de infra-estrutura e das atividades produtivas 
em 18 aldeias de seis terras indígenas impactadas pela Br-364, com vistas ao esboço preliminar de "planos de 
sustentação", parte, por sua vez, das "medidas de mitigação e compensação" previstas para essas terras em 
função dos prejuízos ambientais, sociais e culturais advindos da pavimentação da estrada. Depois discutidos 
em audiências públicas, que reuniram lideranças indígenas e representantes dos governos estadual e federal, 
do movimento indígena e de ongs indigenistas, os respectivos planos foram implementados por meio do 
projeto "Apoio às Populações Indígenas", financiado pelo BNDES e coordenado pela SECTMA no biênio 
2002-200311• 

Também como parte desse projeto, em 2003, o IMAC, por meio da contratação de consultoria 
prestada pela antropóloga Andrea Martini, promoveu dois "levantamentos ambientais participativos", o 
primeiro na TI Campinas/Katukina e o outro na TI Cabeceira do Rio Acre, com ampla participação de 
lideranças, professores, agentes de saúde, AAFls, mulheres e chefes de família12• Desses levantamentos 
resultaram relatórios antropológicos, laudos ambientais, mapas e desenhos. Apesar de detalhados e ricos em 
recomendações, os relatórios e as demandas indígenas ali contidas acabaram não sendo aproveitados pelo 
governo estadual no seguimento e na adequação dos "planos de mitigação" em curso nessas duas terras, nem 
no delineamento e implementação de ações posteriores. 

-· 

Em 2004, o IMAC instaurou a Gerência de Etnozoneamento, atrelada à coorde'nação do Programa do 
ZEE. Nesse mesmo ano, uma equipe de consultores, formada pelos antropólogos Cloude de Souza Correia, 
Maria Eliza Costa e Terri Valle de Aquino e o agrônomo Jorge Vivan, realizou oficinas de etnozoneamento 
nas aldeias Manchineri e Jaminawa da TI Mamoadate no rio laco, contando com recursos do Programa de 
Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre, financiado pelo BID. No biênio 2005-2006, também com 
recursos do Programa BID, estão previstas oficinas de etnozoneamento nas terras indígenas Rio Gregório, 

- 
- 

10 As metodologias, os resultados e os desdobramentos das oficinas de etnozoneamento e de etnomapeamento hoje em 
curso em terras indígenas do Acre serão objeto de uma análise específica na segunda fase do ZEE, em consultoria a ser 
realizada pelos antropólogos Cloude de Souza Correia e Ney José Brito Maciel. Considerando a especificidade dessa 
análise, a discussão e os comentários são aqui apresentados de forma bastante sumária. Para considerações preliminares a 
respeito dessas atividades promovidas pela CPI e o governo estadual a partir de 2004, ver Aquino (2004), antropólogo que 
tem participado de ambas iniciativas. 
11 Uma análise mais detalhada da gestação, implementação e dos resultados desse projeto será realizada no capítulo 
seguinte, dedicado às políticas públicas do governo estadual em relação aos índios nos últimos cinco anos. 
12 Para uma breve descrição das metodologias utilizadas nessa atividade, ver Martini, 2003: 2-8; 2004: 3-7; 
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hoje em processo de revisão de limites por grupo técnico da FUNAI, Jaminawa do Rio Caeté, cujo processo 
de regularização ainda não foi iniciado pela FUNAI, bem como Kaxinawá da Colônia 27, Katukina/K.axinawá 
e Kaxinawá do Igarapé do Caucho, estas três últimas impactadas pelas obras de pavimentação da Br-364. 
Com recursos do PGAI, por sua vez, é intenção da SEMA, ainda em 2005, a contratação de consultorias para 
promover oficinas de campo e a produção de mapas nas Tis Cabeceiras do Rio Acre e Campinas/K.atukina, 
vistas como necessárias à complementação e à conclusão dos "levantamentos ambientais participativos" ali já 
realizados. 

Em 2004, o Setor de Agricultura e Meio Ambiente da CPI-Acre deu início a um programa, com 
duração inicial de três anos, que visa promover ações de etnomapeamento em um conjunto de terras 
indígenas situadas no entorno do Parque Nacional da Serra do Divisor e ao longo da fronteira internacional 
com o Peru. Esse programa está sendo viabilizado com recursos da Fundação Moore, repassados pela The 
Nature Conservancy (1NC), organização conservacionista que, desde meados dos anos 1990, tem apoiado a 
elaboração e implementação do plano de manejo no PNSD. O projeto "Conservação Transfronteiriça da 
Região da Serra Divisor (Brasil-Peru)" tem como parceiros, no Acre, a SOS Amazônia, a UFAC e a CPI 
Acre. Em seu primeiro ano de vigência, a CPI-Acre promoveu oficinas de etnomapeamento nas Tis Kampa 
do Rio Amônia e Kaxinawá/Ashaninka do Rio Breu; em 2005, estão em curso atividades nas Tis Kaxinawá 
do Rio Humaitá e nas três terras Kaxinawá do Município de Jordão; e, em 2006, estão previstas ações 
semelhantes nas Tis Poyanawa e Nukini, no Município de Mâncio Lima. 

Ambos trabalhos, realizados pela CPI-Acre e pelo governo estadual, têm metodologias semelhantes e 
têm contado com a ativa participação dos AAFis, lideranças, professores, agentes de saúde e chefes de 
família. Trabalhando mapas temáticos sobre imagens de satélite", as discussões nas oficinas têm permitido 
um detalhado mapeamento dos recursos naturais existentes nas terras indígenas e em seu entorno, resultando 
em diferentes mapas: hidrográfico, vegetação, extrativismo, caça, pesca, coleta e da agricultura de terra firme 
e de praia, bem como das invasões e de formas históricas de produção e uso desses territórios. Ambas 
experiências têm possibilitado, ainda, o diálogo entre formas diferentes de conhecimento, de um lado, os dos 
índios, ciências e saberes usados no manejo cotidiano da floresta, e, de outro, os de pesquisadores de variadas 
disciplinas científicas, que têm organizado as oficinas e contribuído nas discussões e na sistematização dos 
conhecimentos co-produzidos, 

Apesar de semelhantes em suas metodologias e em seus produtos cartográficos, é possível também 
destacar algumas diferenças significativas entre essas iniciativas. A CPI-Acre tem optado por realizar duas 
oficinas em cada terra indígena. No período entre elas, as informações inicialmente levantadas têm sido 
sistematizadas em mapas preliminares, objeto de discussão e aprimoramento na segunda oficina. Outras 
oportunidades de diálogo e troca de dados nos meses entre as duas oficinas têm sido possibilitadas por ocasião 
de cursos de formação regulares e de oficinas com os AAFis, bem como em eventos dos quais participaram 
lideranças de ambas as terras. Ambas oficinas têm contemplado a participação de lideranças e representantes 
de organizações indígenas onde futuras oficinas acontecerão, servindo para uma inicial socialização desses 
indígenas em relação às metodologias, às práticas de levantamento e aos resultados propostos. Esse conjunto 
de processos participativos não tem sido engendrado no âmbito das ações de etnozoneamento: os dados 
gerados localmente têm sido trabalhados à distância pelos consultores contratados, de forma individual, e 
apresentados às lideranças e comunidades apenas após concluídos. 

Por outro lado, por estarem casadas com as iniciativas de gestão ambiental postas em prática pelos 
AAFis nos últimos anos, as ações promovidas pela CPI-Acre lograram até o presente urna maior definição 
quanto a desdobramentos futuros dos processos e resultados gerados nas oficinas. Assim, as oficinas de 
etnomapeamento constituíram um avanço significativo na elaboração de Planos de Gestão Ambiental e 
Territorial nas terras Ashaninka e Kaxinawá dos rios Amônia e Breu, por meio da definição consensual de um 
conjunto de regulamentos e acordos que orientará a utilização coletiva desses recursos no futuro. E esse 
desdobramento, na forma de propostas para a gestão e vigilância territorial, tem sido uma demanda formulada 

13 No caso das oficinas de etnomapeamento, os mapas são trabalhadas sobre imagens na escala de 1 :50.000; no caso do 
etnozoneamento, a escala é de 1 :80.000 (Aquino, 2004). 
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pelos AAFis e várias associações indígenas de forma recorrente nos últimos anos 14• Incorporada ao currículo 
de formação dos AAFI após o início do projeto de etnozoneamento, e discutida durante as oficinas, está 
previsto o processo de monitoramento sistemático da situação de diferentes recursos naturais, dentre os quais, 
as caças, os bichos de casco e as palheiras usadas na cobertura de casas. 

- 
Por fim, o projeto do qual participa a CPI-Acre tem iniciado canais de diálogo com organizações da 

sociedade civil, universidades e órgãos de governo peruanos, visando, no futuro próximo, o delineamento de 
estratégias comuns para a conservação, o manejo e a vigilância de terras indígenas e unidades de conservação 
situadas na fronteira do Acre com o Peru. 

Reconhecimento profissional dos AAFis e representação política: a AMAAIAC 

O trabalho dos AAFis tem ganho visibilidade e reconhecimento nos últimos anos. Sua divulgação 
ocorreu em programas de televisão (Globo Ecologia, da TV Globo, TVE de São Paulo, TV Futura e GNT), 
em grande quantidade de matérias publicadas na imprensa acreana e nacional, em materiais de divulgação 
produzidos por órgãos de governo e programas da cooperação internacional e como frutos de trabalhos 
acadêmicos. Nos últimos anos, o projeto de formação da CPI-Acre ganhou importantes prêmios institucionais, 
dentre os quais: em 200 l, menção honrosa no Programa Educação e Participação da Itaú/Unicef e, em 2002, o 
Prêmio Ford para a Conservação Ambiental, na categoria Educação Ambiental, e o Prêmio Chico Mendes, do 
MMA, com o segundo lugar na categoria organização não-governamental. Agentes agroflorestais têm sido 
convidados a grande quantidade de eventos no Brasil e no exterior: em maio de 2005, por exemplo, o vice 
presidente da AMAAIAC relatou a experiência dos AAFis durante sessão do Fórum Permanente dos 
Assuntos Indígenas, da Organização das Nações Unidas (ONU). 

- 

O trabalho pioneiro dos AAFI no Acre serviu como inspiração para que outros atores semelhantes, 
gestores indígenas, surgissem em outros locais do país. Segundo dados da AMAAIAC (2004), há hoje no 
Brasil cerca de 290 agentes ambientais indígenas, de 26 povos, atuando em 33 terras indígenas de sete estados 
das regiões norte e centro-sul. Como resultado de programas de formação promovidos por organizações 
indigenistas e socioambientais, como o Centro de Trabalho Indigenista, a Comissão Pró-Yanomami e o 
Instituto Socioambiental, há hoje agentes indígenas trabalhando no Parque Indígena do Xingu (MT), e nas 
terras indígenas do Alto Rio Negro (AM), Yanomami (AMIRR), Oiapoque (AP) e dos Timbira (MA!fO). Os 
agentes e essas organizações também têm trocado experiências em encontros da Rede Cooperação 
Alternativa, financiada pela Rainforest Foundation, da Noruega, bem como em atividades de intercâmbio e de 
formação. Nos últimos anos, AAFis do Acre têm sido convocados a prestar consultorias e assessorias em 
cursos de formação de outros agentes, como aconteceu recentemente em atividades promovidas pela Escola 
Tuyuka, no alto rio Negro (AM), e pelo Warã Instituto Indígena Brasileiro, em MT. 

- 
-· 

Também no Acre, os trabalhos dos AAFI têm gradualmente influenciado políticas públicas para os 
povos indígenas. Apoios do governo estadual têm se concretizado na formação dos AAFls, via PGAI/SEMA, 
na assessoria técnica prestada pela SEA TER às experiências em curso nas aldeias, especialmente na criação 
de tracajás, e no processo de autodemarcação da TI Kaxinawá do Seringa! Independência. O processo de 
formação dos AAFis e as ações de gestão ambiental realizadas nas aldeias foram destacados como "modelo 
para exportação" na revista que a Secretaria de Meio Ambiente publicou para divulgar as ações executadas 
com recursos do PGAI15• 

Essas parcerias são resultado de um dos principais temas que tem pautado o diálogo e as negociações 
dos AAFis com o governo do estado desde 2000: o seu reconhecimento enquanto agentes de gestão ambiental 
e a sua remuneração, enquanto categoria profissional, pelos serviços ambientais e sociais prestados à 
sociedade e à biodiversidade acreana a reboque dos trabalhos realizados em suas aldeias e terras indígenas. 

- 14 Os mapas produzidos pelos Ashaninka do rio Amônia têm subsidiado iniciativas mobilizadas na defesa de sua terra. Em 
setembro de 2004, por exemplo, durante a Semana Ashaninka em Brasília, as lideranças mostraram, com grande impacto, 
o "mapa das invasões" ao presidente da FUNAI, a técnicos de várias gerências do IBAMA e a representantes de outros 
órgãos de governo, ilustrando as rotas e locais por onde os madeireiros peruanos estão invadindo sua terra e o PNSD e 
cobrando iniciativas concretas para coibi-las. 
15 Revista do PGAI, disponível em http:llwww.ac.gov.br/pgai/downloadlrevístaygai.pdf 
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Estas reivindicações também têm constado dentre as principais demandas e bandeiras de mobilização dos 
AAFls, que resultaram, em setembro de 2002, na criação e legalização da AMAAIAC16• 

_.,..._ 
As gestões iniciadas há cinco anos pelos AAFis e a CPI-Acre junto ao governo estadual levaram, por 

ocasião do II Encontro de Culturas Indígenas do Acre e Sul do Amazonas, a 20 de abril de 2001, à lavratura 
de uma "Declaração de Compromisso", assinada pelo governo, a CPI-Acre e a UNI, na qual o primeiro 
reconheceu o programa de formação dos AAFls e comprometeu-se a garantir cooperação técnica e financeira, 
com recursos orçamentários anuais e com pessoal, de maneira a assegurar a continuidade da formação, e 
inclusive estende-la para outros povos e terras ainda não contemplados", O governo também comprometeu-se 
então a estudar mecanismos institucionais e fontes de recursos para remunerar os AAFis pelos serviços 
sociais e ambientais prestados, compromisso este que foi reiterado pessoalmente pelo governador Jorge 
Viana, em julho de 2001, em visita feita aos AAFis durante o VII Curso de Formação, e cobrado pelos 
agentes em carta a ele endereçada em novembro deste mesmo ano. 

r>. 

.~ 

Um ano após a assinatura da Declaração de Compromisso, coincidindo com o Encontro de Culturas 
Indígenas de abril de 2002, teve início a remuneração de uma parcela significativa dos AAFis, parte dos quais 
formados pela CPI e parte pela SEA TER. Esta remuneração foi viabilizada por meio da concessão de uma 
"bolsa de auxílio", no valor de R$ 185 mensais, paga com recursos do programa Adjunto da Solidariedade, 
criado pelo governo estadual em 2000. Naquela ocasião, o governador comprometeu-se a garantir o 
pagamento da bolsa até o final de seu primeiro mandato (dezembro de 2000) e sua continuação num eventual 
segundo mandato. Os AAFis, por sua vez, se prontificaram a continuar as discussões com o governo para 
avançar no reconhecimento profissional da categoria, propor critérios para futuras concessões de bolsas e 
encontrar mecanismos que garantissem sua contratação e remuneração em base permanente. Nos últimos três 
anos, o governo cumpriu seus compromissos parcialmente: hoje, do total de 111 AAFis que trabalham em 
terras no Acre, 69 recebem bolsas, ainda pagas com recursos do Adjunto da Solidariedade. Os demais, 
todavia, ainda não receberam qualquer remuneração (SEATER & SEPI, 2004: 4). 

A partir de 2003, gestões junto a deputados federais e estaduais também foram iníciadas pela 
AMAAIAC, visando estudar mecanismos possíveis legais para a regularização dos AAFls enquanto categoria 
profissional. Em abril de 2003, a Assembléia Legislativa do Acre recebeu lideranças e organizações indígenas 
e indigenistas para uma sessão solene por ocasião da Semana do Índio. Em reunião com parlamentares e a 
equipe jurídica da ALEAC foi reiterada a importância de avançar nas discussões políticas necessárias à 
regularização da categoria dos AAFis e da assessoria realizar estudos das possibilidades legais para esse 
reconhecimento em nível estadual. Por sua vez, a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) realizou 
consulta à assessoria jurídica da Câmara Federal, no sentido de estudar e elaborar um projeto de lei para 
regulamentar a profissão. A consulta resultou, em outubro de 2003, em uma "informação técnica" que 
discorre sobre os obstáculos legais à essa regulamentação, ao considerar questões que não dizem respeito 
apenas aos AAFis, mas a um amplo número de profissões no país, e o grande número de projetos de lei, 
sistematicamente rejeitados, visando esse tipo de regulamentação. A informação, contudo, afirma que isto não 
impede que sejam encontrados outros mecanismos institucionais e legais para garantir o reconhecimento das 
atividades desempenhadas pelos AAFls e a garantia de ~eus direitos. 

16 Nos Estatutos da AMAAJAC constam dentre seus objetivos enquanto organização de representação política dos AAFls: 
"lutar pelo reconhecimento e legalização da profissão de AAFI"; "defender, perante a órgãos públicos, a implementação e 
melhoria de políticas voltadas para a formação e o exercício das atividades dos AAFls"; "estimular e apoiar as ações nas 
aldeias indígenas que possibilitem condições adequadas às atividades dos AAFls"; e "desenvolver, apoiar e estimular 
ações de pesquisa, preservação, conservação, registro, valorização, educação, divulgação e defesa dos conhecimentos 
tradicionais coletivos, das manifestações culturais e educacionais dos povos indígenas do Acre e da biodiversidade". 
17 A Declaração de Compromisso considera, por um lado, que o projeto de Formação de AAFis estava em curso fazia 
cinco anos, constituindo "uma ação educacional de formação inicial e continuada de jovens e adultos de diferentes etnías e 
regiões do Estado do Acre, possibilitando o desenvolvimento de competências profissionais para pesquisar e divulgar os 
conhecimentos tradicionais relativos ao manejo da floresta tropical, inventariar, classificar e analisar os recursos naturais 
em suas particularidades, elaborar diagnósticos ambientais de suas terras, formular o plano de uso individual e coletivo de 
seus recursos naturais, além de monitorar e guardar seus territórios contra as invasões"; e, de outro, que "aos povos 
indígenas cabe consolidar uma política ambiental que promova o uso sustentável dos recursos naturais em suas terras". 

,,-. 
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É nesse sentido que tem caminhado os últimos entendimentos e negociações entre a AMAAIAC, 
representantes do governo estadual e deputados estadual e federal, deslanchados em conversas durante o I 
Fórum dos AAFls do Acre, ocorrido em Rio Branco em final de outubro de 2004. Nessa ocasião, a SEATER 
e a SEPI apresentaram o documento "Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre (Proposta de Contratação)", 
que, abre a possibilidade da remuneração de 80 AAFis em 20 terras indígenas e reitera como objetivo 
relevante viabilizar sua formação continuada. No entender da AMAAIAC, contudo, a proposta do governo 
peca por não estabelecer mecanismos institucionais e fontes de recursos permanentes para essa contratação, 
bem como por não considerar com adequação outros critérios relacionados à formação já recebida e aos 
serviços já desempenhados nas respectivas aldeias". 

As negociações continuam, portanto, em aberto. No sentido de apresentar novas alternativas, é 
intenção da CPI-Acre e da AMAAIAC, em breve, submeter à apreciação do Conselho Estadual de Educação a 
proposta curricular de formação dos AAFis, a exemplo do que foi feito para os professores indígenas em 
1998, visando o reconhecimento oficial do programa de formação e o posterior delineamento de mecanismos 
institucionais que venham a garantir a abertura de concurso público e a contratação dos AAFis, em caráter 
permanente, pelo governo estadual. 

Recomendações dos AAFis: reconhecimento da profissão e apoio às ações nas aldeias 

A título de conclusão deste capítulo, são apresentados reivindicações e pedidos de providências 
encaminhados ao governo do estado no documento (AMAAIAC, 2004) que resultou do I Fórum dos AAFls 
do Acre, do qual participaram, em outubro de 2004, no Centro de Formação dos Povos da Floresta, em Rio 
Branco, 85 AAFis, professores, lideranças e representantes de associações indígenas, locais e regionais. 

I. O reconhecimento profissional dos AAFis como funcionários da floresta, com o estabelecimento de 
um mecanismo duradouro para a contratação e a remuneração dos AAFis pelos serviços prestados às 
suas comunidades, ao Estado do Acre, ao país e ao planeta. Achamos que está na hora do Governo 
da Floresta assumir a proposta com a qual já se comprometeu. "Reconhecer a nossa profissão como 
gestores ambientais é também exercer a jlorestania". 

2. A implementação de políticas públicas que venham a contemplar e fortalecer as ações que os AAFis 
já estão implementando em suas terras indígenas, dentre as quais: o apoio para a ampliação e o 
manejo de sistemas agroflorestais; o apoio às atividades de manejo e de criação de animais silvestres, 
especialmente quelônios, visando, num primeiro momento, o repovoamento dos rios e lagos e, no 
futuro, abrir alternativas para complementar a alimentação dos povos indígenas; o fornecimento de 
equipamentos e materiais de trabalho para fortalecer as atividades de reciclagem e reutilização de 
madeiras para a produção de móveis e esculturas; o avanço de medidas visando a "regionalização" 
da merenda destinada às escolas indígenas; e ações que contribuam para uma maior conscientização 
das populações do entorno das terras indígenas quanto à necessidade de implementar ações que 
respeitem os limites de nossas terras e garantam a conservação e o uso sustentável dos recursos ali 
situados. 

3. A garantia da efetiva participação da AMAAI-AC no planejamento e implementação de políticas 
públicas estaduais destinadas às terras indígenas ou aquelas que possam causar impactos ambientais 
em seu entorno. 

4. A discussão e definição de critérios para a ampliação da formação de agentes agroflorestais para 
outras terras indígenas ainda não contempladas pelos diferentes programas já em curso no estado. 

- 
- 18 Com base nesses últimos dois objetivos, além de outros, a AMAAIAC tem proposto a contratação e remuneração de 75 

AAFls, dos quais 54 formados em cursos da CPI-Acre. 
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VII- Políticas públicas estaduais para os povos indígenas (1999-2004) 

Na história do Acre, os governos estaduais anteriores em pouco participaram dos processos de 
regularização das terras indígenas e não procuraram desenvolver programas específicos para os povos 
indígenas. Até fim dos anos 1970, os governos desconsideram a existência de índios no estado e favoreceram 
grupos econômicos e políticos cujas ações tiveram desdobramentos negativos sobre os territórios e as formas 
de vida dos índios. 

Uma experiência inovadora ocorreu nos anos 1980, a partir da criação e do funcionamento da 
Coordenadoria de Indigenismo, ligada à Fundação Cultural do Acre/SEE, que durante anos desenvolveu 
trabalhos em sintonia com as organizações não-governamentais e o então incipiente movimento indígena. Na 
segunda etapa do PMACI, contudo, as demandas e mobilizações indígenas foram gradualmente enquadradas 
em diretrizes geopolíticas e econômicas mais amplas, os programas e ações destinados aos índios passaram a 
figurar como secundários I e a Coordenadoria foi gradualmente esvaziada, até ser extinta. Pouco se pode falar, 
portanto, de programas e ações positivas para os povos indígenas ao longo dos governos Edmundo Pinto, 
Romildo Magalhães e Orleir Camelli. 

Como resultado dessa sistemática e deliberada omissão, não fora construída, em nível estadual, 
qualquer cultura administrativa sobre como lidar com as complexas questões relativas às terras e povos 
indígenas e nem havia canais institucionalizados de diálogo e relacionamento com lideranças e organizações 
indígenas, a FUNAI ou as entidades não governamentais que há vinte anos lhes prestam apoio institucional e 
assessoria técnica. Disto resultava a falta de articulação do governo estadual com as ações do governo federal 
visando a regularização das terras indígenas no Acre, uma total carência nas secretarias de instâncias 
decisórias e de funcionários preparados para planejar e implementar políticas específicas de produção, 
educação e saúde, a inexistência de dados sistematizados sobre a situação sócio-econômica e cultural dos 
povos indígenas no Acre, bem como a falta completa de sintonia das políticas públicas mais amplas com os 
projetos gerenciados pelas associações indígenas em nível local. 

Em outubro de 1998, dois meses antes da passagem dos dez anos do assassinato de Chico Mendes, 
uma grande novidade marcou a política acreana: a eleição do engenheiro florestal Jorge Viana, do Partido 
dos Trabalhadores, para ocupar o executivo estadual. Nesta nova conjuntura, inaugurada pela ascensão ao 
poder de um governo, cujos principais quadros eram, em grande medida, oriundos do movimento social 
configurado no Acre a partir de final dos anos 1970, tomou-se possível sonhar com políticas públicas que 
consolidassem canais permanentes de diálogo e aproveitassem, fortalecessem e aprofundassem os trabalhos 
iniciados, fazia duas décadas, pelas comunidades indígenas, suas lideranças e organizações de representação 
política e pelas entidades não governamentais de apoio aos índios. 

O governo estadual assumiu em 1999 com um discurso que marcava a clara disposição de modificar 
o quadro histórico de omissão governamental, estabelecer o diálogo com os índios e suas organizações e 
incorporar suas demandas e trabalhos ao planejamento e à execução de políticas e programas preocupados 
em conciliar o desenvolvimento do estado com a preservação e uso sustentado do meio ambiente e a 
melhoria das condições de vida nas terras indígenas. 

Os primeiros seis meses do Governo da Floresta foram, contudo, pouco frutíferos para os povos 
indígenas. A única exceção foi a intenção demonstrada a respeito da necessidade de reavaliar os impactos 
que a pavimentação da BR-364 poderia trazer para os povos que vivem em terras próximas ao traçado da 
rodovia, intenção essa que veio a responder às reivindicações feitas por lideranças Katukina da TI Campinas. 
O pouco avanço neste período deve ser compreendido, todavia, fuce, por um lado, ao brutal esforço feito pelo 
novo governo para tomar conhecimento da triste situação herdada da administração anterior e começar a 
colocar a casa e as finanças em ordem. Por outro, à já citada carência de cultura administrativa e de quadros 
técnicos para lidar com as "questões indígenas", do que resultou numa temporária indefinição quanto às 
instâncias privilegiadas para começar a construir canais de diálogo com as lideranças e as organizações 
indígenas e para incorporar suas demandas às políticas públicas. Os dados dos desembolsos do governo 
estadual em programas destinados aos índios durante 1999 confirmam a ausência de programas e ações 

1 A este respeito, ver, por exemplo, Aquino, 1987 e 1991; lglesias & Aquino, 1995; BID, 1998; e Soares, 1998. 
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substantivas: um total de pouco mais de R$ 414 mil, efetuados por apenas dois órgãos (Secretaria de Saúde e 
FEM), dos quais a primeira foi responsável por 97 ,2% dos gastos efetuados (FEM, 2001 ). 

O primeiro momento real de diálogo entre o governo e os povos indígenas e suas organizações 
ocorreu em julho de 1999, em Cruzeiro do Sul, durante audiência pública convocada pelo IMAC para a 
discussão da revisão do componente indígena do EIA-RIMA da BR-364, trecho Tarauacá-Rodrigues Alves2. 
As negociações tiveram continuidade nos anos seguintes, tendo o IMAC assumido, até 2003, a coordenação 
do processo e a articulação das ações implementadas por outros órgãos da administração estadual. O 
resultado foi a institucionalização de fóruns de diálogo com as lideranças, o movimento indígena, órgãos de 
âmbito federal e as organizações indigenistas da sociedade civil. Esses processos levaram à definição de 
termos de ajustamento de conduta, à realização de uma série de audiências públicas, ao delineamento de uma 
série de medidas mitigadoras e compensatórias e à gradual implementação de "planos de sustentação": 
primeiro, em seis terras indígenas situadas na área de influência da BR-364 e, depois, em mais três terras 
impactadas pela BR-317. Além de contarem com recursos orçamentários de vários órgãos estaduais, essas 
ações estiveram agrupadas, no biênio 2002-2003, no projeto "Apoio às Populações Indígenas Impactadas 
pelas Rodovias BRs 364 e 317", parte de financiamento outorgado pelo BNDES ao governo para a execução 
do "Programa Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Acre" . 

- 

Outro canal inicial de diálogo entre governo e o movimento indígena foi aberto durante a vinda ao 
Acre, em agosto de 1999, do então Presidente Fernando Henrique Cardoso. Convidadas a participar de uma 
recepção em Xapuri, as lideranças questionaram o momento do convite, tendo em vista o escasso contato 
estabelecido no primeiro semestre do governo. Na ocasião, o Gabinete Civil assumiu o compromisso de, após 
a visita presidencial, consolidar instâncias de entendimento para avaliar junto às lideranças e ao movimento 
indígena seu leque de demandas e discutir possíveis formas de ação para atende-lo. 

Em reunião coordenada pela SEPRO naquele mesmo mês, cerca de 50 lideranças indígenas do Acre 
e do sul do Amazonas apresentaram reivindicações para fortalecer, a curto prazo, as atividades produtivas 
em curso nas suas aldeias e terras indígenas. A partir dessas demandas, a SEPRO delineou o "Programa 
Emergencial de Desenvolvimento de Comunidades Indígenas", detalhado no segundo semestre de 1999 e 
executado, por meio de convênio firmado com a UNI, no segundo trimestre de 2000. 

No âmbito destas duas iniciativas que marcaram a institucionalização do diálogo entre o governo e o 
movimento indígena, programas e ações de governo foram iniciados e tocados por diferentes secretarias no 
últimos cinco anos, os dois últimos já como parte do segundo mandato do governador Jorge Viana. Ainda 
que em muitos casos de forma pontual e de forma desarticulada, esses programas vieram a contribuir para a 
vigilância dos limites e o uso das riquezas das terras indígenas, a continuidade da capacitação de professores, 
agentes de saúde e agentes agroflorestais e fortalecer as organizações e o movimento indígenas. 

Para além das ações implementadas nas áreas consideradas impactadas pela pavimentação das BRs, 
uma das principais demandas surgidas nessas instâncias já abertas de diálogo continuou a ser a formulação e 
execução de políticas públicas mais amplas, que viessem beneficiar todas as populações indígenas do estado. 
Resgatando proposta formulada durante a 'campanha prévia às eleições majoritárias de 1998, o movimento 
indígena, por meio da UNI e outras organizações de representação regional, demandou, ao longo dos quatro 
anos do primeiro mandato de Jorge Viana, a estruturação de uma secretaria específica para tratar das questões 
indígenas. Apesar das conversas, negociações e promessas nesse sentido, essa demanda acabou sendo 
atendida pelo governo em dezembro de 2002, com a promulgação de lei complementar que criou a Secretaria 
Extraordinária dos Povos Indígenas (SEPI). - 

Nas próximas seções, serão analisadas as políticas públicas do governo estadual para os povos 
indígenas no período de 1999 a 2004, tendo como referência os programas e ações acima citados: o Programa 
Emergencial de Desenvolvimento das Comunidades Indígenas, os processos que levaram à revisão do 
componente indígena dos EIAs e RIMAs das duas estradas federais e a implementação de um conjunto de 
ações como resultado dos Termos de Ajustamento de Conduta e depois do projeto "Apoio às Populações - 2 Para ver os documentos então questionados pelas lideranças, consultar STCP Engenharia de Construções Ltda. ( 1996; 
1996a). 
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Indígenas Impactadas pelas Rodovias BRs 364 e 317". Comentários serão feitos também a respeito de ações 
que podem vir a beneficiar os povos indígenas no "Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Estado do 
Acre", financiado com recursos do BID, aprovado desde 2002 e com início efetivo previsto para 2005. Em 
uma seção final, serão avaliados ainda as principais diretrizes e linhas de ação priorizadas pela SEPI em seus 
primeiros dois anos de vida', bem como alguns de seus principais desafios atuais e futuros. 

Esta demarche ganha fundamento ao considerar que esse conjunto de ações e programas reflete com 
certa adequação um processo de médio prazo que caminhou no sentido de transformar medidas tomadas em 
caráter emergencial, características das ações do governo nos anos de 1999-2000, em instâncias cada vez mais 
institucionalizadas de diálogo, planejamento e ação, que resultaram na formulação de programas específicos e 
culminaram na criação, em 2003, de uma secretaria para tratar das questões indígenas. 

"Programa Emergencial de Desenvolvimento das Comunidades Indígenas para 1999" 
r>. 

Articulado inicialmente pelo Gabinete Civil, esse Programa foi delineado e coordenado pela SEPRO, 
como desdobramento de reunião realizada em Rio Branco, em agosto de 1999, com a presença de secretários 
de governo, representantes da UNI e lideranças indígenas de várias regiões. Entendimentos posteriores para a 
formatação do Programa envolveram a UNI e as organizações indígenas nos municípios. Viabilizado através 
de um convênio assinado a 18 de novembro entre a SEPRO e a UNI (ACRE. SEPRO, 1999), com valor de R$ 
430 mil, teve por objetivo "fortalecer as atividades agrícolas e de pesca, bem como construção e reformas de 
barcos, aquisição de motores fluviais, construção de armazéns e um galpão industrial". O convênio previa, 
ainda, a contratação das lideranças da UNI responsáveis pela distribuição dos materiais, o acompanhamento 
das ações do programa nas terras indígenas e a realização de encontros e cursos de formação nos municípios. 

O quadro abaixo discrimina, por regional, os "kits" e materiais permanentes distribuídos no âmbito 
do programa, implementado nos municípios e terras indígenas a partir do segundo trimestre de 2000, através 
de ações conjuntas de técnicos da SEPRO e de representantes da UNI e várias organizações indígenas, dentre 
as quais, OPIRE, OPITAR, OPIRJ, ASKARJ, OAEYRG e APIWTXA. 

Kits, Materiais e Total R$ Regional I Regional II Regional III Regional IV Regional V 
Servicos Baixo Acre Alto Acre Purus TRK-Envira Juruá 

Kit aaricultura 4 1150 34.155,00 74 197 299 398 182 
Kit oesca' 1200 19.980,00 75 197 299 447 182 
Kit tarrafa" 200 11.200,00 83 11 25 60 21 
Kit casa de farinha' 82 57.732,IO - 13 11 47 11 
Kit engenho l2I3IlllX.ó8 4 7.000,00 - - - 3 1 
Armazéns 5 36.000,00 - - - 3 2 
Barcos 30 91.500,00 - 2 3 17 8 
Motores 30 88.613,00 - 2 3 16 9 
Reformas de barcos 6 18.000,00 1 - - 2 3 
Total R$ 364.180,10 
Fonte: SEPRO (1999} 

.r- No Acre, o Programa veio a beneficiar 113 aldeias de 26 terras indígenas, assim como outras duas 
três de pretensão indígena, nos seringais Curralinho, Boa Vista e Guajará: não beneficiou apenas as duas 
terras indígenas destinadas exclusivamente aos índios isolados (Xinane e Alto Tarauacá). Contemplou 

r>. 

3 Em um capítulo posterior do texto serão analisadas as ações governamentais em relação à educação escolar indígena. 
4 Kit agricultura: l terçado; I enxada sem cabo, 1 machado sem cabo, I lima e I pedra de amolar. 
5 Kit pesca: 5 anzóis nº 4, 5 anzóis nº 12, 5 anzóis nº 7, 5 chumbadas n" 1, 5 chumbadas nº 2, 5 chumbadas nº 5, 2 rolos de 
linha 100 e 2 rolos de linha 50 
6 Kit tarrafa: 5 carretéis de linha 9, 5 kg de fita de chumbo e 1 kg de corda de arpoeiro 
7 Kit casa de farinha: 1 motor a gasolina 3,5 Hp, 1 caititu, 1 correia, 1 polia e I chapa de forno 
8 Kit engenho de gramixó: a) comercial - I calandra de 400 1/h, 1 motor diesel de 7 ,5 Hp, 1 tacho de 50 1, 1 tacho de 100 1 
e I tacho de 200 1; b) consumo - 1 calandra de 200 1/h, 1 motor a gasolina de 3,5 Hp, 1 tacho de 50 1, 1 tacho de 100 I e 1 
tacho de 200 1. 
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também aldeias em algumas terras Apurinã no sudoeste do Amazonas, onde a UNI trabalhava fazia anos e se 
encarregou de fazer a distribuição dos kits. 

Importante iniciativa do Programa foi a aquisição e reforma de barcos motorizados, estratégicas para 
que as comunidades tivessem autonomia para transporte de produções agrícolas, doentes e passageiros. 
Estava prevista a compra de 30 barcos, mas este número acabou chegando a 34, todos produzidos por mestres 
e marceneiros nos próprios municípios. O curso de mecânica em motores fluviais serviu à inicial capacitação 
dos indicados como responsáveis por esses novos motores, procurando assegurar uma maior sustentabilidade 
de sua operação, com a manutenção devida e reparos mais simples. Neste sentido, é conveniente afirmar que 
foram cumpridas algumas das recomendações elencadas pelo componente indígena do ZEE/ 1999, no que diz 
respeito ao item infra-estrutura de transporte e comercialização. 

O Programa adquiriu importância ao dar condições de fortalecimento a experiências gerenciadas 
pelas associações Yawanawá, Poyanawa e Ashaninka do rio Amônia. Neste sentido, foi executada, na cidade 
de Tarauacá, a construção do galpão onde pouco depois passaria a operar a sede da usina de beneficiamento 
de andiroba, de responsabilidade da OAEYRG, e de um armazém onde a OPITAR pretendia fazer a 
canalização e comercialização da produção agrícola de várias aldeias dos rios Tarauacá, Muru e Humaitá. 
Neste mesmo armazém, construído em terreno doado pela prefeitura local, passou a funcionar a sede da 
OPIT AR e um local para a exposição de artesanato e a venda de produtos agrícolas das comunidades 
Kaxinawá. Nas aldeias Ashaninka do rio Amônia e Yawanawá do rio Gregório, dois galpões foram 
construídos para apoiar atividades agroflorestais já em curso, permitindo o beneficiamento inicial e a 
estocagem da matéria prima para posterior repasse às empresas com os quais essas associações mantinham 
relações comerciais. No caso da AAPBI, a manutenção no trator da comunidade permitiu a continuidade das 
atividades agrícolas mecanizadas, iniciadas em 1996 com recursos do PDA, que tinham resultado no aumento 
da produção de farinha para a venda em Cruzeiro do Sul e na redução do uso de matas nativas e capoeiras 
antigas, através da intensificação do uso do solo nos arredores dos principais locais de moradia. 

- 

Na maior parte das aldeias, todavia, as ações do Programa não trouxeram qualquer inovação ou 
transformação nas atividades produtivas em curso, nem a capacitação de recursos humanos para protagonizar 
a introdução de possíveis novas atividades. Sua grande abrangência, por outro lado, implicou em que muitas 
aldeias, algumas bastante populosas, recebessem poucos instrumentos de trabalho e materiais de pesca. 
Chegou-se ao fato lamentável da distribuição de linhas e chumbadas para a confecção de uma única ''tarrafa 
comunitária" em aldeias onde viviam mais de uma dezena de famílias. Não se pode negar, todavia, que 
ganhos pontuais foram gerados pela distribuição dos kits agricultura e pesca, principalmente em aldeias onde 
a carência destes materiais é sempre crônica. 

É importante ressaltar que não foi devidamente avaliado, a posteriori, pelo governo como foram 
intemalizados e socializados nas aldeias os beneficios do Programa, para identificar se e como esses recursos 
e materiais repercutiram nas estratégias econômicas, familiares e coletivas, de subsistência e comercialização. 
A forma como os kits acabaram distnbuídos pelos técnicos da SEPRO e as lideranças das organizações locais, 
sem um cuidadoso trabalho de divulgação dos objetivos do programa e de coleta de dados iobre a situação 
das atividades econômicas já realizadas nas aldeias, não possibilitou colher subsídios significativos para 
embasar futuras políticas e linhas de ação do governo na área da produção, que pudessem garantir beneficios 
mais generalizados e duradouros. 

...,.. 

Dado o caráter emergencial dessa primeira iniciativa do governo estadual, promovida como resultado 
das cobranças das lideranças e do movimento indígena quanto à falta de diálogo nos primeiros seis meses de 
governo, e implementada numa conjuntura em que estavam em jogo tanto a eleição de uma nova coordenação 
da UNI (alguns de cujos ocupantes à época, depois reeleitos, ficaram responsáveis pela distribuição de boa 
parte dos materiais) como as eleições municipais de 2000, é possível afirmar, portanto, que a formulação e 
implementação de políticas públicas de ampla abrangência para fomentar as atividades produtivas nas aldeias 
acabou não se concretizando nos dois primeiros anos do novo governo. 

- 
J - 
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Revisão do Componente Indígena do EIA-RIMA da Pavimentação da BR-364 

O ano de 2000 marcou o início, nas seis terras indígenas então consideradas pelo governo como as 
mais impactadas pela pavimentação da BR-364, da implementação de planos de sustentação formulados a 
partir da revisão do componente indígena do EIA-RIMA e de levantamentos de necessidades, prioridades e 
potencialidades feitos pelas próprias comunidades, com assessoria técnica de uma equipe contratada pelo 
governo. Essa conjuntura abriu uma oportunidade para experimentar ações de parceria mais aprofundadas, 
que pudessem resultar em planos de vigilância e gestão territorial, condições mais fartas de subsistência, 
formas mais favoráveis de inserção nos mercados dos municípios, capacitação de recursos humanos locais e a 
melhoria dos serviços de educação, saúde e saneamento básico nas aldeias. 

Em 2001 afirmou-se ser desejável que, a partir dessas experiências, o governo estadual adquirisse 
maior capacidade de articulação de suas secretarias e de atuação junto a estas e outras comunidades (Iglesias, 
2001: 51). Isto foi apontado como condição que permitiria a instauração de novas formas de parceria e o 
acúmulo pelo governo de subsídios para fortalecimento das populações e organizações indígenas, permitindo 
que estas últimas pudessem dar seguimento às suas atividades e, no futuro, buscar outros apoios 
institucionais e fontes de financiamento, fossem do PDPI/MMA, do Fundo Florestania previsto no Programa 
BID, de agências oficiais ou de agências humanitárias e da cooperação internacional. Parte dos objetivos 
destas seções seguintes vão no sentido de analisar se estes processos efetivamente aconteceram nos últimos 
quatro anos e até que ponto o governo logrou delinear e implementar políticas abrangentes para os povos 
indígenas do Acre, que extrapolassem o recorte imposto pelos impactos e pelas áreas de influências das duas 
estradas federais. 

•!• Antecedentes 

A audiência pública realizada em Cruzeiro do Sul, em julho de 1999, estabeleceu um novo eixo para 
as negociações entre o governo do estado, o movimento indígena e as lideranças do V ale do Juruá, que passou 
a girar em trono do planejamento e da execução das obras de pavimentação da BR-364, no trecho Tarauacá 
Rodrigues Alves. Dentre os avanços iniciais da audiência podem ser citados a disposição do governo estadual 
de asfaltar a estrada implementando programas para mitigar e compensar os permanentes problemas sociais e 
ambientais que esta traria, a ampla participação das lideranças indígenas do Juruá e de suas organizações de 
representação política e de apoio e o compromisso do Ministério Público Federal de acompanhar e fiscalizar o 
andamento da obra e os programas de mitigação. E as reivindicações específicas colocadas pelas lideranças 
Katukina em relação à sua participação no processo, às ações necessárias nas áreas de saúde, educação, 
produção de subsistência, comunicação, infra-estrutura e à implementação um plano de vigilância e gestão 
ambiental visando controlar o tráfego em sua terra indígena, atravessada pela BR-364 em um trecho de 18 
quilômetros. 

_......., 
Ao fim da audiência, ficaram definidos três acordos principais para nortear as ações do governo 

estadual. Em primeiro lugar, ficou clara sua responsabilidade por elaborar urna política global para as terras 
indígenas do Acre, com a participação das comunidades e de organizações indígenas e indigenistas, em 
especial para aquelas terras na "área de influência imediata da estrada". Em segundo, seria revisto o 
"componente indígena" do EIA-RIMA da pavimentação da BR-364, no trecho Rodrigues Alves-Tarauacá, de 
forma a gerar uma análise aprofundada dos impactos socioambientais diretos e indiretos da pavimentação da 
estrada sobre as terras indígenas em sua área de abrangência, bem como cumprido um termo de ajustamento 
de conduta (T AC), com um conjunto emergencial de medidas mitigadoras e/ou compensatórias. 

Em terceiro, foi formada uma comissão, coordenada pelo MPF, tendo a Fundação Elias Mansour 
como interlocutora do governo estadual, e composta por representantes da FUNAI, IBAMA, DERACRE, 
IMAC, Secretaria de Produção, Ministério Público Estadual, UNJ, Organização dos Povos Indígenas do Vale 
do Juruá e por seis lideranças Katukina, Kaxinawá, Y awanawá e Poyanawa. A comissão interinstitucional 
teria como atribuição principal acompanhar a revisão do componente indígena do EIA-RIMA e a execução da 
obra e das medidas propostas. Em prazo de 45 dias a partir da data da audiência, deveriam ser entregues o 
relatório de avaliação do EIA-RIMA e a proposta de termo de referência para seu ajustamento. 

r- 
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- 
Como fruto do trabalho dessa comissão interinstitucional, o termo de referência para a revisão do 

componente indígena do EIA-RIMA foi formatado a 25 de agosto de 1999 (MPF-Acre, 1999b), e foi 
marcado o mês de abril de 2000 como prazo limite para sua conclusão. Os trabalhos para a revisão acabaram 
ficando sob coordenação da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), que, contratada pelo 
DERACRE, iniciou os estudos em março de 2000 e entregou-os em junho (Funtac, 2000 e 2000a). Tendo em 
vista, por um lado, a posição do MPF e da AER-RBR de que o estudo não abordara certos pontos acordados 
no termo de referência e não apresentara um diagnóstico mais apurado dos povos indígenas a serem afetados 
pela pavimentação, e, por outro, os embates institucionais surgidos à continuação entre as direções da Funtac 
e da AER-RBR, o trabalho acabou anulado, a reboque da decisão tomada em reunião a 13 de julho de 2000, 
que contou com a presença de representantes da 6ª Câmara do MPF, de Brasília, dos governos federal e 
estadual e organizações indígenas e de apoio. - - 

Nessa mesma reunião, foi firmado um segundo T AC, que fixou novo prazo para o governo proceder 
com a revisão do componente indígena, retomou os termos de referência de julho de 1999 para a elaboração 
do estudo e estabeleceu um conjunto de medidas emergenciais para minorar os impactos da pavimentação, 
focado, neste momento, nas Tis Campinas/Katukina e Kaxinawá da Colônia 27. Por determinação do 
governador Jorge Viana, o IMAC, na pessoa do presidente Carlos Edegard de Deus, assumiu, desde então, a 
coordenação do processo de revisão e a continuidade das negociações para planejar e monitorar as ações 
emergenciais acordadas junto às lideranças indígenas. Esta atribuição acabou resultando na criação de uma 
Gerência Indígena no organograma da SECTMA. A coordenação do IMAC no processo perdurou até 2003, 
quando com a criação da SEPI, essas atividades foram teoricamente repassadas à nova secretaria. 

- 
Na definição da abrangência do estudo, acabaram sendo contempladas seis terras indígenas, pelos 

impactos diretos que seriam passíveis de sofrer, de forma imediata e continuada, com o inicio das obras de 
pavimentação da estrada, a saber. De início, foram contempladas as Tis Campinas, Rio Gregório, Kaxinawá 
da Colônia 27 e Igarapé do Caucho. A TI Rio Gregório foi incorporada em função da estreita ligação entre as 
famílias Katukina que ali moram com as famílias da TI Campinas/Katukina. 

Foram incluídas, ainda, por demandas das lideranças, as Tis Katukina/Kaxinawá e Kaxinawá do 
Seringai Curralinho, ambas situadas no Município de Feijó. Estas terras estavam fora do foco inicial do EIA 
RIMA produzido em 1996 e focado no trecho Tarauacá-Roclrigues Alves. A estrada, nos 52 km do trecho 
Feijó-Tarauacá, fora asfaltada dois anos antes pelo governo Romildo Magalhães. Legalmente, portanto, não 
haveria necessidade de revisar um componente indígena que não existia para o trecho Feijó-Tarauacá. Apesar 
disso, o governo estadual considerou os argumentos e reivindicações das lideranças de Feijó, tendo em vista 
que a estrada, no trecho Feijó-Tarauacá, extrema com os fundos da TI Katukina/Kaxinawá9. 

Para os estudos de revisão do componente indígena foram contratados quatro antropólogos'", que 
realizaram os trabalhos de campo nos meses de outubro e novembro de 2000. Outra equipe de consultores'! 
foi contratada para realizar nessas 18 aldeias um diagnóstico da situação de infra-estrutura e atividades 
produtivas, mediante metodologias participativas, com vistas ao esboço preliminar de planos de sustentação 
para as seis terras indígenas incluídas na "área de impacto direto" da rodovia. Para custear esses serviços de 
consultoria, o governo firmou dois convênios e dois termos de cooperação com a UNI, de maneira a agilizar 
as formas de repasse de recursos e a contratação e pagamento dos técnicos encarregados dos estudos. 

-· 
- - 

9 Já em momento posterior foi incluído, por fim, o estudo da situação dos Manchineri e Jaminawa das Tis Mamoadate e 
Cabeceira do Acre, dada a pretensão do governo estadual de concluir a pavimentação da Br-317 no trecho de Brasiléia 
Assis Brasil. 
10 Dra. Edilene Cotfacci de Lima (UFPr), para as terras Katukina (Campinas e Rio Gregório), Ms. Domingos Bueno Silva 
(UFAc) para as terras Kaxinawá de Tarauacá (Colônia 27 e Igarapé do Caucho), Dr. Jacó Cesar Picolli (UFAc) para as 
terras de Feijó (Katukina-Kaxinawá e Kaxinawá do Seringai Curralinho), tiveram seus nomes indicados pela AER-RBR. 
lza Maria Castro Santos, indicada pela UNI, ficou responsável pelos estudos com os Manchineri e Jaminawa das TI 
Mamoadate e Cabeceira do Rio Acre, mas apresentou apenas uma versão preliminar. O estudo acabou concluído pelo Dr. 
Jacó Cesar Picolli, indicado pela UNI, a partir de trabalhos de campo feitos em setembro de 2001 e janeiro e fevereiro de 
2002. Para o resultado desses estudos, ver Lima (2001 ), Silva (2001) e Piccoli (2001, 2002). 
11 Engenheiros agrônomos Carlos Antônio Bezerra Salgado (FUNAI/Unesco); Augusto Marcos de Oliveira Santiago; 
agrônomo Luís Meneses (SEPRO), sertanista Antônio Luiz Batista de Macêdo ( 14" AER-RBR) e técnico agrícola 
Florisberto Marques de Oliveira. - 
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De forma preliminar, os estudos da revisão e os investimentos até então feitos pelo governo estadual 
foram apresentados no "Seminário de Avaliação da Revisão do Componente Indígena do EIA-RIMA da BR- 
364", em Rio Branco, em fevereiro de 2001, na presença de 40 lideranças e de representantes de órgãos dos 
governos federal e estadual, do movimento indígena e de entidades não governamentais de apoio. O processo 
de discussão da revisão do componente indígena culminou na primeira semana de abril, com três audiências 
públicas nas cidades de Cruzeiro do Sul e Tarauacá e na aldeia Morada Nova, da TI Katukina/Kaxinawá, em 
Feijó, que reuniram esses mesmos representantes de órgãos governamentais, bem como chefes de família, 
lideranças e coordenadores de organizações indígenas locais e da UNI. Nas audiências foram apresentados e 
discutidos os estudos, avaliadas as ações já cumpridas pelos órgãos de governo no âmbito do T AC e 
estabelecida uma pauta de novas ações, de curto, médio e longo prazos12• 

Como órgão responsável pela concessão da licença de instalação da obra de pavimentação da BR- 
364, coube depois ao IMAC instalar uma comissão para julgar a adequação dos estudos e a pauta consensual 
tirada nas últimas negociações com as lideranças indígenas. A licença de instalação concedida contou com a 
relação e um cronograma das medidas mitigadoras e compensatórias previstas, com recursos especificamente 
alocados para esse fim, e com um termo de compromisso para a realização da obra, assinado pelo DERACRE 
e as lideranças indígenas das seis terras. O não cumprimento das condições e restrições ou do termo de 
compromisso abria possibilidade às lideranças de recorrer ao Ministério Público Federal, coordenador da 
comissão interinstitucional, para que fossem acionadas medidas para o embargo e a paralisação da obra. 

•!• Ações emergenciais dos TACs e esboços dos Planos de Sustentação 

A necessidade de revisão do componente indígena do EIA-RIMA da BR-364 ficou decidida em 
julho de 1999, como resultado da primeira audiência pública realizada em Cruzeiro do Sul. Sua concretização 
aconteceu pelo estabelecimento de Termos de Ajustamento de Conduta, a contratação e realização de estudos 
antropológicos no segundo semestre de 2000, a discussão desses estudos em três audiências públicas em abril 
de 2001 e a definição das linhas mestras de três Planos de Mitigação, lavrados nas atas das três reuniões 
ocorridas em maio e junho desse mesmo ano (IMAC, 2001c, 2001d e 200le). 

Esses quase dois anos estiveram marcados por um rico processo de diálogo e negociação entre o 
governo estadual e grande número de lideranças e organizações indígenas, regionais e locais, órgãos do 
governo federal e entidades não governamentais. A iniciativa do governo estadual foi à época destacada pelas 
lideranças e o movimento indígena como inovadora face aos governos anteriores. Ao fazer essa comparação 
alegavam que, antes, suas reivindicações eram via de regra desconsideradas e deslegitimadas sob a alegação 
de que eram contrárias à pavimentação da estrada e ao desenvolvimento do estado. 

Aquele inovador processo de diálogo teve como desdobramento inicial a participação das lideranças, 
organizações e da UNI, em conjunto com várias secretarias do governo e órgãos federais, na definição dos 
TACs e na implementação de um conjunto de medidas emergenciais em 18 aldeias das seis terras indígenas 
incluídas na área de "influência direta" da estrada. Através do recrutamepto de lideranças para reuniões em 
Rio Branco, de viagens de representantes do governo e consultores às aldeias e da organização das audiências 
públicas nos municípios, o governo estadual procurou garantir dar condições para uma participação 
informada dos indígenas nos vários fóruns institucionalizados de diálogo e negociação. 

À continuação serão descritas as principais ações executadas pelo governo estadual até o primeiro 
semestre de 2001, no âmbito dos TACs, naquelas seis terras indígenas contempladas pelos estudos de revisão 
do EIA-RIMA da BR-364, bem como as linhas gerais dos esboços dos Planos de Mitigação a que se chegou 
em meados desse mesmo ano. 

Como resultado dos dois TACs, ocorreu na TI Campinas/Katukina a construção de dois açudes para 
piscicultura e de duas escolas, além da reforma das outras duas. As escolas foram equipadas com placas 
solares e rede elétrica. Uma estratégia de vigilância foi posta em andamento, com a permanência de agentes 
do Pelotão Florestal, a construção de duas guaritas nas entradas da terra e de uma casa de moradia para os 

12 Para as respectivas atas dessas três audiências públicas, ver IMAC, 2001, 2001 a, 2001 b. 
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policiais, a remuneração do pessoal, incluindo uma liderança Katukina e um fiscal do IMAC, e a instalação 
de radiofonias nas quatro aldeias, ligadas entre si e ao IMAC. Foi ainda ofertado transporte semanal entre a 
aldeia e Cruzeiro do Sul em caminhão e toyota. Na estrada, o DERACRE procedeu com a sinalização vertical 
e a colocação de quebra molas nos 18 quilômetros que atravessam a terra indígena. Material informativo foi 
impresso e divulgado aos motoristas comunicando a existência de uma terra indígena e as normas a serem 
respeitadas neste trecho. 

Na TI Rio Gregório, na aldeia Sete Estrelas, dos Katukina, foi construída uma escola e instalada uma 
estação de rádio, ligada à TI Campinas. Foram doados dois barcos para transporte até São Vicente, ponto de 
cruzamento do rio Gregório com a estrada, distante cerca de 150 km até a cidade de Tarauacá. 

Nas proximidades da cidade de Tarauacá, nas terras Kaxinawá da Colônia 27 e do Igarapé do 
Caucho, foram instaladas duas estações de radiofonia, ligadas à rede da UNI e à Casa de Apoio do Distrito 
Sanitário Especial Indígena. Na Colônia 27, com uma toyota, o governo ofereceu transporte periódico entre a 
aldeia e a cidade. No ramal de barro que liga esta terra à BR-364, uma distância de três quilômetros, o 
DERACRE fez uma única operação de melhoria das condições de tráfego. No Igarapé do Caucho, pensou-se 
inicialmente em fretar um barco para que fizesse viagens entre as aldeias e Tarauacá, mas decidiu-se pela 
cessão de dois barcos motorizados, que somaram-se ao batelão recebido no Programa Emergencial da 
SEPRO, contribuindo para a efetiva implantação de uma rede de transporte administrada pelas lideranças 
locais. Para os Shanenawa e Kaxinawá de Feijó, o DERACRE contribuiu com combustível, esporádico 
transporte e reparos em casas nas aldeias. - - Outras ações foram feitas nas áreas da educação e saúde. Além das duas escolas entre os Katukina, 
foi construída uma escola na Colônia 27 e outra na aldeia Tamandaré, do Igarapé do Caucho, onde também 
foi reformada a escola já existente na principal aldeia. Em Feijó, na TI Katukina/Kaxinawá e no Seringai 
Curralinho foram construídas duas escolas, três estavam em construção e uma em reforma. No âmbito de 
convênio FUNASA-DEAS n, foi iniciada a instalação de sistemas de abastecimento de água e de melhoria 
sanitária nas aldeias das Tis Campinas/Katukina e Colônia 27. Parte das estações de rádios ali instaladas foi 
viabilizada com recursos do convênio UNI-FUNASA, para a saúde indígena, tomando a comunicação 
possível entre as aldeias e as Casas de Apoio implantadas em Tarauacá e Cruzeiro do Sul. 

- 
As audiências públicas realizadas em Cruzeiro do Sul, Tarauacá e na TI Katukina/Kaxinawá, na 

primeira semana de abril de 200 l, serviram para discussão das conclusões e das propostas contidas nos três 
estudos antropológicos de revisão do componente indígena do EIA-RIMA (Lima, 2001; Silva, 2001 e 
Piccoli, 2001). Com base nessas discussões, foi iniciado o delineamento de ampla pauta de medidas 
mitigadoras e compensatórias de curto, médio e longo prazos para as 18 aldeias das seis terras indígenas do 
Vale do Juruá. Somados aos resultados dos estudos feitos então sendo realizados pela outra equipe de 
consultores contratada pelo IMAC, essas propostas também deveriam subsidiar a posterior formatação de 
"Planos de Sustentação" para cada uma dessas terras. 

Essas discussões serviram ainda para estabelecer um código de normas e medidas para a execução 
pelo DERACRE da pavimentação nos trechos dentro ou nas proximidades dessas terras e para a assinatura de 
um termo de compromisso entre o governo e as lideranças locais, pré-requisitos para a concessão pelo IMAC 
da licença de instalação da obra. Para 2001, com recursos federais, estava prevista a pavimentação de 29,6 
quilômetros da BR-364, incluindo o trecho de 18 km que atravessaria a TI Campinas. Ficou estabelecido que 
o DERACRE negociaria com as empresas ganhadoras das licitações das obras e que o próprio órgão faria, 
por administração direta, o trecho dentro da TI Campinas/Katukina. - 

Na TI Campinas, ficou acordado que, defronte às quatro aldeias, seria utilizado o traçado já existente 
da rodovia e não haveria faixa de domínio, estava vedada a exploração de jazidas e bota-fora nos limites da 
terra, seriam minimizados os cortes e aterros e haveria total respeito a cemitérios e sítios arqueológicos. Para 
normatizar o trânsito, deveria ser colocada sinalização vertical de advertência e informação, em português e 
Katukina, sonorizadores ao longo da estrada e lombadas nas proximidades das aldeias, bem como 

13 As obras de abastecimento de água e de melhoria sanitária realizadas nas aldeias no âmbito desse convênio serão objeto 
de análise mais aprofundada no capítulo seguinte. 
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estabelecidos velocidades máxima e rmmma de tráfego, o impedimento de parar na terra indígena e 
condições especiais para o trafego noturno. Na lateral da estrada, ficou prevista a abertura de uma faixa de 
circulação para bicicletas e passeio de grama para pedestres. Dentre os programas especiais constavam cursos 
periódicos de "educação no trânsito para índios", orientação para condutores, bem como a implantação de 
"cerca viva" ao longo da estrada, túneis para travessia de fauna e tratamento paisagístico na frente das 
aldeias. A vigilância permanente da terra indígena estaria a cargo de duas guarnições do Pelotão Florestal do 
61º BIS, que ficariam nos portais de entrada da terra, contando com a eventual participação de agentes 
agro:florestais e lideranças indígenas. 

Os acordos estabelecidos em relação às turmas do DERACRE responsáveis pela pavimentação do 
trecho dentro da TI Campinas/Katukina incluíam a permanência fora dos limites da terra dos acampamentos 
dos trabalhadores e do maquinario não em uso, cuidados para a não ocorrência de poluição com óleo e outros 
dejetos, e a definição de um código de conduta que proibia o porte de armas, consumo de bebidas alcóolicas, 
a entrada nas aldeias sem anuência das lideranças e o monitoramento da situação de saúde dos peões para 
evitar contágio de doenças. 

,~. 

Por encargo do DERACRE, ficou sob responsabilidade da FUNTAC a elaboração de projetos 
especiais de engenharia para os trechos da BR-364 que incidem nesta terra e nas cercanias da TI 
Katukina/Kaxinawá, assim como do ramal de acesso à TI Kaxinawá da Colônia 27. Os projetos "Ecovia 
Katukina", "Estrada do 27" e "Caminho Shanenawa" (Funtac, 2001, 2001a, 2001b), elaborados inicialmente 
em gabinete, foram apresentados nas audiências públicas e incorporaram demandas e modificações sugeridas 
pelas lideranças. 

,,,...,. 

Importante demanda das lideranças, incorporada à pauta de negociações com o governo, foi a 
implementação de medidas que contribuíssem para a futura vigilância e garantia das terras indígenas, devido 
a um quadro comum marcado por forte crescimento populacional e constantes invasões de caçadores. Nas 
Tls Campinas/Katukina e Kaxinawá do Igarapé do Caucho ficou acordado que o DERACRE arcaria com os 
custos da contratação de engenheiro agrimensor e dos trabalhos de reabertura das picadas e de 
emplaqueamento nos limites dessas terras, demarcadas pela FUNAI em meados dos anos 1980. Na primeira 
terra, as lideranças Katukina afirmaram a intenção de participar ativamente desta reaviventação, mobilizando 
as comunidades na reabertura das picadas. 

Na Colônia 27, para fazer frente às atuais e futuras necessidades de uma população de cerca de 80 
pessoas, que vivem na menor terra indígena do estado, com área de 105 hectares, o governo se comprometeu, 
conforme demanda das lideranças, a adquirir dois terrenos contíguos, com extensão agregada de 187 
hectares, dos quais 29 ainda de mata nativa. Foram iniciados entendimentos com os respectivos proprietários 
e a transação passou a depender de uma avaliação técnica e da identificação dos instrumentos legais mais 
adequados para a aquisição e o posterior repasse destes terrenos à comunidade Kaxinawá. 

Por fim, a inclusão nos estudos da revisão do componente indígena do Seringai Curralinho, área 
reivindicada pelos Kaxinawá desde final dos anos 1990 para a criação e regularização de uma terra indígena 
pela FUNAI, veio legitimar e reforçar a justa pretensão territorial dos pouco mais de 80 índios, 16 famílias, 
que ali moram há pelo menos cinco décadas. 

Ações para tentar viabilizar fartura de alimentos para subsistência, geração de excedentes e outros 
produtos para a venda e o fortalecimento e capacitação das associações constavam dos primeiros esboços dos 
Planos de Sustentação, resultantes dos trabalhos da equipe de consultores, lideranças e chefes de famílias das 
seis terras indígenas sob impacto da BR-364. Com base nas informações levantadas sobre as atividades 
produtivas e nas demandas colhidas nas aldeias, os Planos propunham, em linhas gerais, conjuntos agregados 
de ações para atividades agrícolas e extrativistas, implantação de sistemas agroflorestais, criação de animais 
domésticos e silvestres, aproveitamento local de várias espécies e produtos passíveis de comercialização 
(copaíba, andiroba, murmuro, andiroba), a piscicultura em açudes e lagos, o fortalecimento do trabalho dos 
agentes agroflorestais ( capacitação, equipamentos e pagamento), o apoio às atividades artesanais realizadas 
pelas mulheres, bem como assessoria técnica e capacitação gerencial a membros das comunidades e suas 
organizações de representação. 
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- 
Ficou previsto que a execução das ações prioritárias dos três Planos deveria ter continuidade por 

meio de ações tocadas por órgãos do governo e pelas associações, contando estas últimas com recursos 
públicos repassados diretamente para esse fim. Os Planos deveriam ser objeto de discussão em reuniões nas 
aldeias para se chegar às propostas finais de atividades, cronogramas, orçamentos e formas de atuação do 
governo e das comunidades, e as prioridades de curto prazo deveriam ser iniciadas imediatamente. Para sua 
execução ficou previsto o apoio às atividades dos AAFis, a contratação de uma equipe de assessoria ligada ao 
IMAC e o estabelecimento de parcerias com outros órgãos de governo e entidades não governamentais para 
diferentes ações de capacitação nas comunidades e junto às associações. 

- 
Um objetivo dos Planos era o aprofundamento desses programas de sustentação, com capacitação de 

recursos humanos locais e orientação técnica do governo, para que as comunidades pudessem gradualmente 
definir linhas para novas ações e elaborassem projetos para captar outros recursos para implementá-las. Nesta 
direção, as alternativas então abertas sinalizavam para o PDPI/MMA e o Fundo Florestania, no âmbito do 
Programa BID. Os três Planos de Mitigação acabaram depois incorporados ao projeto "Apoio às Populações 
Indígenas Impactadas pelas Rodovias BRs 364 e 317", financiado pelo BNDES e gerenciado pelo IMAC nos 
anos de 2002-2003, que será objeto de análise a seguir. 

Levando em consideração os processos acima elencados, é possível afirmar que as ações do governo 
estadual até final de 2001, estiveram marcadas pelo atendimento emergencial das demandas formuladas pelas 
lideranças e organizações indígenas durante a formatação e implementação dos TACs, pelas audiências 
públicas para apresentação dos estudos de revisão dos componentes indígenas dos EIA-RIMA e por uma 
série de outros encontros e reuniões realizada nas aldeias e em Rio Branco. - 

Boa parte dos gastos esteve voltada para a compra de equipamentos (principalmente radiofonias), 
bem como para a instalação de infra-estrutura, com a construção de escolas, a implantação de sistemas de 
abastecimento de água, aliás responsabilidades e atribuições que legalmente cabem aos governos federal e 
estadual. Poucas foram as ações efetivamente direcionadas ao fortalecimento e à diversificação das atividades 
produtivas, ou de "sustentação", como consta de forma recorrente no jargão usados nos relatórios, reuniões e 
projetos. Com relação às obras de infra-estrutura, as únicas exceções foram, por um lado, a construção dos 
açudes na TI Campinas/Katukina, para cujo manejo, cabe destacar, os Katukina não receberam, nessa etapa, 
qualquer orientação ou assessoria técnica; e, por outro, a cessão de barcos motorizados e serviços periódicos 
de deslocamento para as sedes municipais em veículos do governo, com intenção de abrir alternativas para o 
escoamento e a venda de uma produção que raramente esteve disponivel para tal fim. 

A estratégia de vigilância iniciada na TI Campinas/Katukina com participação do Pelotão Florestal, 
para a fiscalização dos pontos onde a estrada entra na terra indígena, incorporou o mecanismo de remunerar 
lideranças locais, responsáveis pelo acompanhamento das atividades de fiscalização, que acabaram também 
mediando boa parte das relações e negociações com o governo. Inicialmente, uma liderança recebeu esse 
pagamento, tendo esse número chegado a quatro nos dois anos seguintes (um salário mensal de R$ 300 para 
cada, pago com recursos do DERACRE). 

Nessa prinieira etapa, dos T ACs, o grosso dos investimentos esteve concentrado na TI Campinas, 
ficando a cargo do DERACRE. Não é demais reiterar que, por ser atravessada por 18 km da estrada, era 
nessa terra onde os efeitos da pavimentação ganhariam monta e seriam sentidos pelos Katukina de forma 
mais rápida e duradoura. A maneira como as ações foram executadas pelo governo, de forma emergencial, 
sob constante pressão das demandas das lideranças, priorizando investimentos em infra-estrutura, sem 
maiores planos que garantissem sua sustentabilidade e em boa parte com recursos do próprio DERACRE, 
representaram claros indícios de que, para o governo, estava em jogo criar as condições de possibilidade para 
o avanço da pavimentação nessa terra indígena, prevista para 2001, mas que acabou concretizada no ano 
seguinte. 

_, 

Em outra direção, é possível identificar ações voltadas para a capacitação de recursos humanos e o 
fortalecimento das atividades de caráter agroflorestal nas aldeias, uma demanda recorrente das organizações 
indígenas durante as audiências. Recursos do Projeto de Gestão Ambiental Integrada (PGAI/Acre), oriundos 
da cooperação alemã, foram usados para apoiar a realização de cursos de capacitação dos AAFis promovidos 
pela CPI-Acre, bem como das primeiras "oficinas de gestão ambiental" nas Tis Mamoadate, Jaminawa do 
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Rio Caeté e Cabeceira do Rio Acre. Estas últimas também vieram a sinalizar que os Manchineri e Jaminawa 
começavam a ser contemplados nas ações mitigadoras e compensatórias, em razão do início, em setembro de 
2001, do estudo antropológico para revisão do componente indígena do EIA-RIMA da BR-317. 

,,....__ 

É importante ressaltar, contudo, que as breves oficinas e levantamentos nessas três últimas terras 
acabaram servindo de subsídio para uma formatação padronizada de Planos de Sustentação para os Jaminawa 
e Manchineri. A consolidação, em gabinete, dos Planos de Sustentação das terras impactadas pela BR-364 e a 
definição de Planos para as terras da BR-317 acabou, por outro lado, se desenrolando no bojo de complicado 
processo, marcado por seguidos desencontros e desavenças das equipes do IMAC e depois da SEATER com 
o consultor contratado (Carlos Antônio Bezerra Salgado) para este fim, processo que se estendeu pelo 
segundo semestre de 2001. Uma vez fechados, os Planos de Sustentação passaram a integrar o Projeto 
"Apoio às Populações Indígenas", parte do financiamento de R$ 40 milhões contratado pelo governo estadual 
e o BNDES, em abril de 2002, para a implementação do "Programa Integrado de Desenvolvimento 
Sustentável do Estado do Acre"!". 

Projeto "Apoio às Populações Indígenas Impactadas pelas Rodovias BR's 364 e 317" (BNDES) 

,,..... 

Com recursos orçados em pouco mais de R$ 1,9 milhão 15, o projeto especifica como "beneficiários" 
as populações de 39 aldeias de dez terras indígenas: sete nas imediações da BR-364 (Campinas/K.atukina, Rio 
Gregório, Igarapé do Caucho, Kaxinawá da Colônia 27, Kaxinawá da Praia do Carapanã, Katukina/ 
Kaxinawá, Jaminawa do Rio Caeté, Jaminawa do São Paulino e Jaminawa do Caiapucá, estas últimas duas 
no sul do Amazonas) e três da BR-317 (Mamoadate, Cabeceira do Rio Acre e Jaminawa do Guajará). 
Administrado pela SECTMA, o projeto contava com o apoio da SEATER na área de produção e o 
envolvimento previsto de outras secretarias (Hidrovias e Aerovias, Obras Públicas, Educação e Saúde) e do 
DERACRE. 

O Projeto "Apoio às Populações Indígenas" está organizado em tomo de duas linhas de ação ("Infra 
Estrutura de Suporte" e "Programa Sustentável)", ambas, por sua vez, divididas em subprojetos e atividades. 

A linha "Infra-Estrutura de Suporte" estava composta por duas atividades principais: "Desenvolver 
infra-estrutura em terras indígenas" e "Edificar sede de Organizações Indígenas". A primeira previa a 
construção, em diferentes aldeias, de 4 escolas, 4 kupixawas, 4 Casas de Cerâmica, 33 Casas de Trabalho das 
Mulheres e 10 açudes. 

A segunda atividade, "Edificar sede de Organizações Indígenas", previa a edificação da sede da 
Organização dos Povos Indígenas do Rio Envira (OPIRE), em Feijó, e a ampliação e "equipagem" da sede da 
Associação Katukina do Campinas (AKAC), na TI Campinas/K.atukina. 

O "Programa Sustentável" continha como primeira atividade "Executar Plano de Sustentação em 
Terras Indígenas", mediante as seguintes ações: "organização de atividades e assistência técnica para a 
produção de alimentos e para futura geração de renda, envolvendo gestão ambiental, saneamento ambiental, 
ordenamento territorial, organização social, segurança alimentar e uso sustentável de recursos naturais. O 
Plano contempla a produção e aquisição de mudas, insumos agrícolas (ferramentas e sementes), o peixamento 
de açudes, a aviventação de linha demarcatória de Terra Indígena, a limpeza de quatro lagos. E ainda, 
realização de etno levantamento de recursos naturais, cursos de gestão ambiental, gerenciamento institucional 
qualitativo, pilotagem de barcos, mecânica e manutenção de motores, vigilância e fiscalização" (SECTMA, 
2002: 2-3). 

14 O Projeto 3.3. "Apoio às Populações Indígenas" estava inserido no componente lII - Desenvolvimento Social. Com 
uma contrapartida de R$ l O milhões do governo estadual, o projeto financiado pelo BNDES também previa a 
recuperação de infra-estrutura portuária, a instalação de oito Centros de Florestania, a aquisição de equipamentos de 
terraplanagem e pavimentação para reaparelhamento do DERACRE, a implantação de dois aeródromos (Feijó e Manuel 
Urbano), a revitalização de sítio históricos e ambientais em Rio Branco, Xapuri e outros municípios, a instalação de sete 
postos de informações turísticas e comercialização de artesanato em seis municipios e, ainda, a construção de três 
"pousadas ecológicas" (Seringai Bom Destino, Seringai Cachoeira e Aldeia Apiwtxa, dos Ashaninka). 
15 Desse total, 80% eram oriundos do BNDES e 20% da contrapartida do governo estadual. 

r'· 
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Como segunda atividade, o Programa Sustentável contemplava "Instrumentalizar comunidades 
indígenas e organizações de apoio", dotando-as com "equipamentos, ferramentas e outros materiais essenciais 
ao desenvolvimento das atividades do projeto" (SECTMA, 2002: 3) 

A maioria das atividades financiadas pelo projeto Apoio às Populações Indígenas foi executada de 
abril de 2002 até final de 2003. A seguir, essas atividades serão consideradas e analisadas, procurando-se, 
ainda, averiguar suas relações e articulações com ações de outros órgãos do governo estadual. Os termos de 
referência para a contratação dos serviços de pessoa jurídica ( um número inicial de 21) relativos a diferentes 
atividades contemplava a participação de instituições governamentais assim como não-governamentais, 
abrindo possibilidade para que várias ações acabassem implementadas por órgãos do próprio governo 
estadual. Por outro lado, tendo em vista que nem todos os órgãos (aliás, uma minoria deles) sistematizaram 
os custos das atividades realizadas, ou outras fontes de recursos utilizadas, a análise será focada não nesses 
gastos, mas sim nas ações promovidas por vários órgãos do governo estadual no "tempo do Projeto BNDES", 
por meio de iniciativas próprias ou de parcerias com outros órgãos do governo federal, associações indígenas 
e outras organizações não governamentais. 

- 
•!• Terras Indígenas 

Algumas importantes iniciativas foram logradas pelo governo estadual, diretamente ou através 
dessas parcerias, no sentido de reaviventar, ampliar ou contribuir para a legitimação dos limites de três terras 
indígenas. 

O Projeto BNDES previa a reaviventação e reposição de marcos e placas de sinalização dos limites 
da TI Katukina/Kaxinawá, em Feijó, demarcada em 1987, junto com o plantio de espécies frutíferas (açaí, 
castanha, andiroba, pupunha) nas picadas. O respectivo termo de referência estabelecia que o serviço seria 
terceirizado para a Organização dos Povos Indígenas do Rio Envira (OPIRE), contando com apoio técnico de 
um engenheiro agrimensor da FUNAI. Esta ação, contudo, acabou não sendo concretizada. Em meio às obras 
de recuperação do trecho da BR-364 entre Tarauacá e Feijó, o DERACRE assentou em parte dos limites 
dessa terra indígena uma cerca de arame e uma "cerca viva", ambas com um quilômetro de extensão, na 
aldeia Cardoso, em um trecho mais próximo à estrada, contribuindo para sua visualização. 

Nesses mesmos moldes, contudo, com recursos do Projeto, o governo viabilizou a reaviventação dos 
limites da TI Igarapé do Caucho, no Município de Tarauacá, com ampla participação das comunidades das 
várias aldeias Kaxinawá e um efeito positivo para a diminuição das invasões realizadas há anos por caçadores 
vindos da cidade e arredores. Problemas foram enfrentados pelo engenheiro agrimensor contratado para 
realizar a parte técnica, pois não logrou encontrar os marcos assentados quando da primeira demarcação, 
feita, em 1987, por empresa contratada pela FUNAI. Após consulta à documentação que resultara dessa 
demarcação, os problemas foram solucionados e o trabalho pôde ir adiante, vários meses após a data 
inicialmente prevista. - 

Resultante das demandas dos Kaxinawá da Colônia 27 duraqte a audiência pública, em abril de 
2001, o governo mobilizou o Instituto de Terras do Acre (ITERACRE) para realizar estudos com vistas a 
viabilizar a aquisição de dois lotes de terras contíguos à terra indígena, a menor do estado, com extensão de 
105 hectares, originalmente um lote do INCRA. Além desses dois lotes (um com 94 hectares e outro com 
63), ou seja, uma extensão agregada de 157 hectares, dos quais 29 ainda cobertos de mata, uma quantidade 
considerável do rebanho bovino ali existente foi também comprada e cedida aos Kaxinawá. Através dessa 
ação, essa terra indígena, a menor do estado, teve seus limites ampliados para 262 hectares 16• - 

Apesar da extrema importância da iniciativa, tendo em vista as condições em que se encontravam as 
famílias da Colônia 27, confinadas por fazendas e privadas de fontes sadias de água potável, uma questão de 
ordem legal não pode deixar de ser levantada: qual é hoje o status jurídico desses lotes recém comprados? 

16 É interessante ressaltar que, durante as negociações com os Kaxinawá, o governo estadual comunicou ter à disposição 
uma área de cerca de 2 mil hectares, parcialmente coberta de florestas, para aonde a comunidade poderia se mudar. Essa 
proposta. todavia, foi declinada pelas lideranças, em detrimento dos dois lotes efetivamente comprados pelo governo, sob 
a justificativa de que estavam situados nas adjacências da Colônia 27, local onde os Kaxinawá moram nos últimos 35 
anos. 
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Salvo engano, ambos lotes haviam sido arrecadados e concedidos pelo INCRA para a reforma agrária, foram 
depois transacionados pelos beneficiários originais junto a terceiros, uma operação portanto ilegal, e, por fim, 
acabaram revendidos ao governo estadual, que destinou-os ao usufruto das famílias Kaxinawá, A plena 
regularização dessa situação fundiária junto ao INCRA e ITERACRE, caso não tenha sido já providenciada, 
é tarefa urgente para coroar essa relevante iniciativa e evitar futuros questionamentos à ação do governo e à 
efetiva posse desses lotes pelas famílias Kaxinawá. 

Conforme já apontado17, por meio de convênio com o MMA, no âmbito do "Projeto Gestão 
Ambiental em Terras Indígenas", a SECTMA ofereceu condições para que os agentes agroflorestais das três 
terras Kaxinawá de Jordão promovessem, com apoio da ASKARJ, CPI-Acre e AER-RBR, a autodemarcação 
da TI Kaxinawá do Seringal Independência, numa experiência participativa bem sucedida e inovadora em 
âmbito nacional. Depois, com recursos do Projeto BNDES, a SECTMA contratou empresa de agrimensura 
que :finalizou os trabalhos, adequando-os às normas técnicas exigidas pela FUNAI. Através dessa iniciativa, o 
governo abriu um alternativa concreta para a conclusão da regularização desses seringais enquanto "terra 
reservada", processo ainda em tramitação na FUNAI. 

·"'"" 

Outras iniciativas territoriais poderiam, e deveriam, ter avançado como desdobramento das medidas 
de mitigação e de compensação, assim como do próprio Projeto BNDES. Dentre elas, de suma importância, 
construir condições necessárias para viabilizar a reaviventação dos limites da TI Campinas/Katukina, 
demanda das lideranças ainda em 2001, que acabaram optando por essa alternativa ao serem informadas pela 
FUNAI dos trâmites e das demoras burocráticas que implicaria a reivindicação antes pensada de ampliar sua 
terra. Naquele então, as lideranças haviam deixado clara a intenção de suas comunidades de participar do 
processo de reabertura e sinalização das picadas. De outro lado, gestões do governo estadual poderiam ter 
contribuído no sentido de comprometer a FUNAI, no âmbito do PPTAL, com o início do processo de 
identificação da TI Jaminawa do Rio Caeté". E, através de uma postura de mediação nas negociações já 
deslanchadas entre a AER-RBR, OPIRE, IBAMA, INCRA e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feijó, 
poderia ter auxiliado na busca da resolução dos conflitos que acabaram por obstaculizar a conclusão da 
identificação e delimitação da TI Kaxinawá do Seringai Curralinho, iniciada em final de 200 l. 

Por fim, cabe destacar que o Projeto previa a realização de "cursos de vigilância e fiscalização" em 
seis terras indígenas, com duração de quinze dias, promovidos por servidores da FUNAI e IBAMA. Apenas 
um desses cursos, todavia, acabou acontecendo na TI Campinas/Katukina. Em outras terras contempladas 
pelo Projeto, essas atividades têm sido realizadas nos últimos anos pelos AAFis. A discussão da legislação 
pertinente e o diálogo com o IBAMA para legitimar essas ações de fiscalização têm acontecido nos cursos de 
formação oferecidos pela CPI-Acre. Iniciativas neste sentido, respaldadas pelo governo estadual e focadas 
em assuntos relacionados com os impactos causados pela pavimentação das duas estradas federais e nas 
relações com os moradores do entorno, teriam sido desejáveis em outras terras, especialmente naquelas onde 
os AAFis começaram a ser capacitados pelo próprio governo, em 2001, e sua formação profissional ainda 
carece de continuidade e maior aprofundamento. 

•!• Plano de Sustentação em Terras Indígenas 

O Plano de Sustentação incorporado ao Projeto do BNDES constitui uma amálgama de linhas de 
ação, refletindo, de um lado, o próprio processo de canalização de demandas ocorrido nas várias reuniões 
entre técnicos do governo e lideranças, nas aldeias e em Rio Branco, os resultados dos estudos antropológicos 
de revisão dos EIA-RIMAs19, os levantamentos feitos pela equipe de consultores contratados pelo IMAC e 
os resultados das audiências públicas, onde foram definidos um "plano de mitigação" para cada terra. De 
outro, incorpora e é condicionado por um olhar e abordagem bastante particular da equipe de consultores 

r 

17 A este respeito, ver capítulos 2 e 6. 
18 É importante destacar, todavia, que outro conjunto de ações, voltadas para a valorização cultural e o fortalecimento da 
associação recém criada pelos Jaminawa, acabou sendo realizado nesta última terra indígena, também com recursos do 
Convênio assinado com o MMA, com desdobramentos positivos, como será analisado adiante. 
19 É digno de nota, todavia, que os estudos apresentaram uma considerável quantidade de recomendações em relação a 
políticas e medidas de médio e longo prazo, e de abrangência mais ampla, que acabaram pouco considerados no formato 
final do Plano de Sustentação, ou nas políticas ambientais mais amplas do governo estadual. 

120 



responsável pela formatação final do Plano de Sustentação em gabinete e dos embates que isto incluiu com a 
equipe permanente do IMAC. 

Permeada por ações emergenciais que já estavam sendo implementadas por vários órgãos estaduais 
no âmbito dos TACs, a formatação do Plano de Sustentação durou em média um ano e meio. Desse processo 
resultaram um conjunto de matrizes e planejamentos, nas quais, pelas mãos dos consultores e membros do 
governo, as demandas indígenas acabaram sistematizadas e padronizadas em políticas pretensamente globais, 
ganhando forma em rubricas de gastos, previsões de desembolso, estratégias de ações, cronogramas, 
indicadores de resultados e, em vários casos, termos de referência para a terceirização das atividades. 

Um fato adicional deve ser atentado. As audiências públicas promovidas pelo governo para a 
discussão preliminar dos planos de sustentação relativos a cada uma das terras situadas nas áreas de 
influência direta das BR-364 e BR-317 apenas em parte acabaram por contribuir para a formatação final do 
Plano de Sustentação incluído no Projeto do BNDES. No caso das audiências com as lideranças e 
associações das terras da BR-364, realizadas em inicio de 2001, os respectivos planos de mitigação ainda não 
estavam fechados em definitivo. Assim, as audiências acabaram por subsidiar os trabalhos de definição do 
Projeto do BNDES, mas seu formato final não passou por novo processo de consulta às lideranças. No caso 
das terras indígenas da BR-317, as ações contempladas no Projeto do BNDES foram definidas antes mesmo 
da conclusão da revisão do componente indígena do Eia-Rima, em abril de 2002, a partir de uma viagem de 
três consultores contratados pelo governo. No caso dessas terras, muitas das ações propostas resultando de 
uma mera replicação, adequada ao número de aldeias, das ações já previstas para as terras da BR-364. A 
aprovação dos planos de sustentação para as terras impactadas pela pavimentação da BR-317, lavrada em 
atas nas audiências públicas, ocorreu em agosto e setembro de 2002, portanto, quando as ações custeadas 
com recursos do BNDES já estavam em plena implementação. A conveniência de realizar certas ações do 
Projeto do BNDES e as maneiras possíveis de concretiza-las acabaram sendo finalmente discutidas pelas 
lideranças e chefes de familia indígenas ao receber as visitas de equipes do governo às terras indígenas. 

- 
No Resumo Executivo do Projeto do BNDES, a filosofia e os princípios norteadores do Plano de 

Sustentação estão assim expostos:"( ... ) foi concebido de modo a contribuir com o Etno Desenvolvimento em 
Terras Indígenas como forma de mitigar e/ou compensar os impactos provocados pelo asfaltamento das B:r's 
364 e 317 sobre as terras e sociedades indígenas. Tem por princípios a Gestão Ambiental com o uso 
sustentável dos recursos naturais e a manutenção da identidade cultural, através da implementação de várias 
estratégias, como: a segurança alimentar, implantação de sistemas agroflorestais, resgate e valorização de 
hábitos, costumes tradicionais, dentre outras" (SECTMA, 2002: 1). Como sustentáculo desses objetivos e 
estratégias de execução, o projeto incluía um "Plano de Capacitação", composto por 23 cursos/oficinas'", 

Em relação às ações destinadas ao "uso sustentável dos recursos naturais", duas foram as principais 
estratégias priorizadas no Projeto: a primeira, o manejo de "recursos pesqueiros", visando "ampliar o aporte 
de proteína animal, melhorando assim as condições de segurança alimentar"; e, a segunda, o fortalecimento 
de atividades agroflorestais, com vistas à subsistência e à abertura de novas alternativas de comercialização. 
Ambas atividades contemplavam a realização de cursos de capacitação, a oferta de assistência técnica e o 
suprimento de equipamentos e materiais de consumo destinados à realização das ações. 

Manejo de recursos pesqueiros 

Nessa linha, o projeto previa a construção de dez açudes: seis na TI Katukina/Kaxinawá, dois na TI 
Kaxinawá do Igarapé do Caucho, um na TI Campinas/Katukina e um na TI Mamoadate. Contemplava 
também a "recuperação ambiental" de quatro lagos: dois na TI Katukina/Kaxinawá, um na TI Kaxinawá 

20 Dentre essas ações constavam: "Cursos sobre Gestão Ambiental" (duas terras); "Cursos de Informática" para AAFls e 
representantes de organizações indígenas em todas as terras impactadas; Cursos sobre Vigilância e Fiscalização (doze 
terras); "Cursos sobre Manejo de Recursos Pesqueiros" em cinco terras indígenas; "Cursos de construção de barcos em 
madeira" (duas terras); Cursos sobre Mecânica e Manutenção de Motores e Pilotagem de barcos"; "Oficinas de 
Organização e Valorização da Cultura Material" (doze terras); "Cursos obre Gerenciamento Institucional Qualitativo para 
lideranças indígenas" (doze terras); e "Seminário sobre antropologia e indigenismo para técnicos" do governo estadual 
cujos órgãos desenvolveriam trabalhos nas terras indígenas sob impacto das duas rodovias. 
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Igarapé do Caucho e um na TI Kaxinawá do Seringa! Curralinho. Dois cursos de "manejo de recursos 
pesqueiros" estavam previstos para beneficiar cinco terras indígenas. 

Até 2003, recursos do Projeto do BNDES, bem como do orçamento do DERACRE, foram 
investidos em obras e ações voltadas para o manejo de recursos pesqueiros. As atividades custeadas e 
executadas pelo DERACRE aconteceram nas três terras indígenas situadas no próprio traçado da BR-364, 
aproveitando que o órgão tinha máquinas próprias na pista, ou podia estabelecer acordos com as empresas 
contratadas, durante a recuperação do trecho Feijó-Tarauacá e a pavimentação nas proximidades da TI 
Campinas/Katukina. 

Construção de Melhoramento de Limpeza de Limpeza de Peixamento 
Terra Indígena acode acode la o i~arapé de a ude 

Qtde. Fonte Qtde. Fonte Qtde. Fonte Qtde. Fonte Qtde. Fonte 
Campinas/Katukina 4 Deracre . - - - - - 4 Bndes 

Colônia 27 - - ] Bndes - - - - l Bndes 
Katukina/Kaxinawá 6 Bndes l Deracre - - ] Deracre - - 
Igarapé do Caucho 2 Bodes - - 1 Bndes - - - - 
Totais 12* 2 l 1 5 
* Observação: Não foi possível saber se na TI Katukina/Kaxinawá foram construídos oito ou apenas seis açudes: a SEMA informa ter 
construído seis açudes com recursos do BNDES, mas não especifica se estes incluem os dois construidos pelo DERACRE. 

Dois "Cursos sobre Manejo de Recursos Pesqueiros" foram viabilizados com recursos do Projeto do 
BNDES: um em Cruzeiro do Sul, para os Katukina, e outro em Tarauacá, juntando representantes das Tis 
Igarapé do Caucho, Colônia 27, Rio Gregório, Kaxinawá da Praia do Carapanã e Katukina/Kaxinawá. Com 
duração de 15 dias, tiveram por objetivo abordar conhecimentos sobre: "microbacia, construção de barragens 
e tanques, peixamento, peixes nativos e exóticos; criação de peixes em açudes e tanques; tanque-rede; 
alimentação naturalmente desenvolvida nos viveiros; alternativas para alimentação fornecida; limpeza de 
lagos e plano de manejo de lagos"21• 

Essas iniciativas tiveram importância por focar algumas das terras onde há anos são mais graves os 
problemas de escassez de caça, principalmente, as Tis Campinas/Katukina, Kaxinawá da Colônia 27 e 
Katukina/Kaxinawá, atravessadas ou bastante próximas ao traçado da BR-364 e cercadas por áreas 
desmatadas de fazendas. Em todas essas terras, a disponibilidade de peixes também é bem reduzida: nas Tis 
Campinas/Katukina e Colônia 27, pela própria falta de cursos de água abundantes e, no caso da Tls Katukina/ 
Kaxinawá e Igarapé do Caucho, dada sua proximidade das cidades de Feijó e Tarauacá, respectivamente, 
onde a competição pelo peixe e pelas raras piracemas é cada vez mais ferrenha com a população urbana e os 
moradores das redondezas. 

,,-..,. 

No caso do manejo de açudes, apenas os Kaxinawá da Colônia 27 tinham conhecimento anterior, 
fruto do açude ali instalado com recursos do PD/A em meados dos anos 1990, mantido por iniciativa e 
recursos das lideranças locais nos anos seguintes. Alguns AAFis desse conjunto de terras têm acompanhado 
as iniciativas de piscicultura desenvolvidas no açude do Centro de Formação dos Povos da Floresta, da CPI 
Acre, em Rio Branco. Mas, na maioria dos casos, os cursos e oficinas oferecidos pelo Projeto BNDES, apesar 
de valiosos no caminho de uma capacitação preliminar, não parecem ser suficientes para garantir que os 
índios venham a desenvolver essa atividade "plenamente e de forma autônoma", conforme consta como 
justificativa para a realização dos cursos. Por outro lado, acompanhamento ou assessoria técnica não foram 
fornecidos de forma sistemática após a instalação dos açudes, conforme teria sido prudente e desejável. 

Apesar da importância da iniciativa, a questão da escassez de carne, ou "fome de carne", como 
dizem os índios, continua a ser grave problema, principalmente nas terras situadas nas proximidades da BR- 
364. Um caso extremo é dos Katukina da TI Campinas, atravessada pela estrada (Lima, 2001, 2001, 2001a, 
2005}. Dados fornecidos por suas lideranças indicam que cerca de 70% dos recursos atualmente recebidos 
por aposentados e funcionários públicos que vivem nessa terra são gastos com a compra de peixe e frangos 
congelados, conservas e carne de gado em Cruzeiro do Sul e junto a seus vizinhos. Dada a crônica escassez 
de caça, segundo as mesmas lideranças, os Katukina se viram obrigados a esgotar os peixes dos quatro 

21 A este respeito ver, os Termos de Referência relativo aos Cursos sobre Manejo de Recursos Pesqueiros (ACRE, 2001 ). 
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açudes antes que atingissem a maturidade. Até há pouco, os açudes estavam despovoados de peixe e dois 
deles estavam com as barragens rompidas. Mais recentemente, passaram a reivindicar a construção de pelo 
menos mais um açude em cada aldeia. Essas iniciativas, contudo, correm o risco de não atingir os objetivos 
desejados caso não haja investimentos efetivos em uma formação mais aprofundada, em assessoria técnica e 
monitoramento regulares, bem como em atividades destinadas a incrementar a criação de animais domésticos 
e, inclusive, o manejo de fauna silvestre. Esta última, por sinal, tem sido outra reivindicação mais recente dos 
Katukina e, ao que parece, encontrou respaldo na SEMA, que apenas agora, em 2005, pretende iniciar uma 
experiência nessa direção, por meio do projeto "Segurança Alimentar, Produção e Gestão Territorial: Apoio 
às comunidades indígenas Katukina do Campinas (BR 364) e Aldeia Sete Estrelas - TI Rio Gregório" (Lima, 
2005). 

Parte dos materiais de consumo repassado às comunidades com recursos do Projeto do BNDES, 
visando o fomento das atividades agroflorestais, esteve direcionado ao fortalecimento da criação de animais 
domésticos (porcos, ovelhas e aves). Apesar desta atividade não estar explicitamente mencionada no projeto, 
ou da destinação desses materiais específicos não relacionar quais aldeias seriam contempladas, é possível 
ver, no orçamento discriminado, que cerca de R$ 20 mil estavam previstos para a aquisição e distribuição de 
arame farpado, tela de arame, grampos para cerca, pés de cabra, martelos de unha e tuques, para a criação de 
gado. Parte destes recursos esteve destinada à infra-estrutura necessária a abrigar os bois de carga comprados 
pelo projeto (um total previsto de _39 animais e as respectivas carroças), para facilitar o transporte de legumes 
cultivados nos roçados. Novamente, formação, assessoria técnica e monitoramento teriam sido, e continuam 
a ser, fundamentais para que a criação de animais domésticos venha a resultar no aprimoramento das 
atividades já em curso nas aldeias e seja desenvolvida com maiores possibilidades de sucesso, visando abrir 
alternativas duradouras para enfrentar a grave escassez de caça e proteína animal hoje vigente nessas terras 
indígenas e, em alguns casos, possibilitar a comercialização de excedentes. 

Atividades previstas no projeto, e não cumpridas, deveriam ser retomadas. Esse foi o caso da TI 
Kaxinawá do Seringai Curralinho, onde as comunidades e suas lideranças davam seus primeiros passos para 
buscar a legitimação de suas demandas pela criação de uma terra indígena. Nesse processo, a abertura e a 
construção de um diálogo com o governo do estado teria sido desejável. Ao contrário, após os conflitos 
surgidos quando da passagem do grupo técnico da FUNAI fazendo a identificação dessa terra, o "governo 
sumiu" na visão das lideranças, pois as ações previstas no projeto mal chegaram a ser executadas. Por fim, 
poderiam ter sido evitadas metas de dificil operacionalização, como a que previa a construção de um açude 
na aldeia Betel, na TI Mamoadate, no alto rio Iaco, onde alternativas mais viáveis deveriam ter sido 
discutidas e implementadas para contemplar as famílias Jaminawa que ali vivem. 

Fortalecimento das atividades agrojlorestais 

Com a finalidade de garantir o "uso sustentável dos recursos naturais", outra linha de atividades 
delineada no Plano de Sustentação priorizou o fortalecimento das atividades agroflorestais, tendo como 
objetivos mais gerais "o início da formação de 37 sistemas agroflorestais economicamente viáveis"; e um 
"Plano de Produção devidamente iniciado em Terras indígenas das BRs 364 e 317". Um conjunto de cursos 
estava especificamente destinado a apoiar essas atividades. 

Cabe lembrar, novamente, que em sete terras22 contempladas pelo Projeto BNDES, a formação de 
21 AAFls tivera início em 2001, no bojo das ações dos TACs. Cursos breves, com média de duas semanas, 
foram realizados sob coordenação da SEATER, e os AAFis recém "capacitados" passaram ser remunerados 
com bolsas do Adjunto da Solidariedade como remuneração. Até 2003, com recursos do Projeto do BNDES, 
"oficinas de implantação e/ou potencialização de sistemas agroflorestais em TI" foram realizadas em seis 
terras. Com a mesma fonte de recursos, a SEATER realizou "oficinas de gestão ambiental" em quatro terras. 
Através do PGAI, apoios financeiros pontuais foram dados aos cursos promovidos pela CPI-Acre, nos quais 
teve continuidade a formação de alguns AAFis que vivem e trabalham em terras indígenas impactadas pelas 
BRs: os Manchineri da TI Mamoadate, os Katukina do Campinas e os Kaxinawá da Tis Praia do Carapanã, 
Igarapé do Caucho e Colônia 27. Outra parte substancial dos recursos do Projeto do BNDES foi direcionada - 
22 São elas: Katukina/Kaxinawá, Cabeceira do Rio Acre, Mamoadate (no caso dos AAFis Jaminawa), Kaxinawá do 
Seringai Curralinho, Jaminawa do Rio Caeté, Jaminawa do São Paulino e Jaminawa do Kaiapucá. 
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para o fornecimento de instrumentos de trabalho aos AAFis e para a aquisição de sementes e mudas de 
espécies frutíferas. 

É questionável que essa linha de atividade do projeto tenha dado início à formação de 37 SAFs. Nas 
aldeias de todas as terras onde a CPI têm formado AAFls, SAFs de pelo menos um hectare já estavam 
implantados+': em algumas aldeias, esse número e sua extensão tinham sido largamente superados antes do 
início do Projeto. De outro lado, é igualmente questionável a pretensão de que novos SAFs implantados 
viessem a se tomar "economicamente sustentáveis" no curto prazo, durante o tempo de duração do Projeto ou 
unicamente como resultado das ações por ele favorecidas. Conforme já comentado, SAFs implantados há 
mais anos, como desdobramento das atividades de AAFis mais antigos em formação pela CP!, começam hoje 
a dar seus primeiros frutos e, em alguns casos, a render os primeiros produtos passíveis de comercialização. 
Mesmo nesses casos, sua principal utilidade tem sido o incremento e a diversificação da subsistência. 

r> 

Estes fatores, contudo, não esvaziam a importância das ações iniciadas, ou potencializadas, como 
indica o próprio nome dos cursos oferecidos pelo projeto. Nesse sentido, o fornecimento de mudas e, 
principalmente, de materiais de trabalho aos AAFis, outra antiga reivindicação da AMAAIAC ao governo 
estadual, foi uma iniciativa de valor. Mas, no caso dos AAFis que iniciaram sua formação em 2001, por meio 
de cursos e oficinas de curta duração, fornecidas por equipes de governo que pouca experiência tinham de 
trabalho nas terras indígenas, medidas adicionais fazem-se necessárias e prioritárias. Os materiais e as mudas 
foram distribuídos em 2002, mas a assessoria técnica e o acompanhamento das atividades desses novos 
AAFis, quando houve, aconteceu de forma pontual, apesar da SEATER (SEPI, 2004: 30) informar que, em 
2003, realizou "visitas técnicas" em algumas terras, bem como "assistência técnica" aos sistemas de produção 
(piscicultura, agrofloresta e roçados) de oito terras nas áreas de abrangência das duas estradas. Descompassos 
como esse levaram, por exemplo, técnicos da FEM (2002), em visita à TI Cabeceira do Rio Acre, a expressar 
surpresa, e até certa indignação, pelo fato das mudas compradas pelo projeto ainda não terem sido utilizadas 
e estarem abandonadas no local onde haviam sido primeiro depositadas, correndo risco de se estragar. 

Nessas últimas terras, teria sido necessário, e continua a sê-lo, pensar uma política mais global para 
fortalecer as atividades agroflorestais, levando em conta a situação específica de cada aldeia, cada povo e 
cada terra indígena. A continuidade da formação dos AAFis, assessoria técnica e monitoramento sistemáticos 
por equipes do governo estadual parecem, novamente, ser ações a serem priorizadas no curto e médio prazos, 
especialmente nas terras onde, em 2001, o governo "capacitou" agentes agroflorestais, atendendo, em caráter 
emergencial, ainda no contexto dos TACs, urna demanda advinda das comunidades. A incipiente formação 
desses AAFis, em breves cursos e oficinas, assim como sua remuneração através de mecanismos 
temporários, não dão por encerrado este processo nem garantem o sucesso e a sustentabilidade das metas 
inicialmente estabelecidas pelo projeto. Por isso, o fortalecimento e o enraizamento das atividades da 
Gerência de Extensão Indígena da SEATER, com a consolidação e uma maior capacitação de seu quadro de 
pessoal, com os recursos financeiros necessários e com a elaboração de um planejamento, tanto próprio como 
articulado com as ações há anos promovidas pela CPI-Acre e a AMAAIAC (algo que tem começado a 
acontecer nos últimos dois anos), também aflora como uma das recomendações relevantes. O apoio 
continuado à formação promovida pela CPI-Acre e o atendimento das reivindicações há anos reiteradas pelos 
AAFis também continuam a ser recomendação relevante. 

"Organização e valorização da cultura material tradicional" 

r> 
Dentre os princípios fundamentais do Projeto de Sustentação consta promover ações que contribuam 

para a "manutenção da identidade cultural" dos povos indígenas, por meio do "incentivo à produção e uso das 
artes materiais e artísticas desenvolvidas pelos próprios índios, de forma a promover a revitalização cultural 
almejada por essas etnias"24• 

13 A implantação de um SAF com extensão de pelo menos um hectare é, por sinal, um dos critérios sobre os quais a 
AMAAIAC têm insistido no estabelecimento de parâmetros para que o governo estadual proceda com a contratação dos 
AAFis que receberam formação e vêm trabalhando em suas respectivas aldeias. 
24 Esta e as citações a seguir foram extraídas dos termos de referência referentes às "Oficinas de Organização e 
Valorização da Cultura Material Tradicional" (Acre, 2001). 
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- 

Duas linhas de ações estavam elencadas no Projeto BNDES com esse fim. Conforme consta dos 
TORs, a primeira linha previa "garantir suporte técnico e operacional necessário a promover a valorização e 
organização das produções artesanais de forma qualitativa assegurando sustentabilidade econômica, social e 
ambiental, com a revitalização etno-cultural". Essa ação ganharia forma por meio de "visitas de diagnóstico 
da cultura material e artística", assessoria nas aldeias, principalmente junto aos artesãos, e a produção de um 
"livro didático e demonstrativo" para divulgação da cultura material. As "oficinas de valorização da arte 
material utilitária tradicional" pretendiam abordar os seguintes temas: "discussão teórica sobre o uso 
sustentado dos recursos naturais utilizados", "prática de confecção de artes tradicionais e outras" e "noções 
organizativas da produção e acesso a mercado". 

A segunda linha de ação contemplava a construção de quatro kupixawas, quatro Casas de Cerâmica 
e 33 Casas de Trabalho das Mulheres25• Concebidos como "espaços educativos", os objetivos almejados com 
cada uma dessas construções estão assim definidos no Resumo Executivo do projeto: "Os kupixawas 
objetivam dar suporte ao desenvolvimento de atividades culturais e demais reuniões da comunidade, tais 
como: canto, dança, reuniões de lideranças, confecção de artesanato e a transmissão de conhecimentos 
imemoriais, por meio das histórias antigas e do mito, revitalizado através da oralidade" (sic); "As Casas de 
Trabalhos das Mulheres buscam dar subsídios ao desenvolvimento de atividades de resgate e produção da 
arte material indígena ligada ao universo feminino, é um espaço que também servirá para outros trabalhos 
manuais e para pequenas reuniões, reforçando as atividades das mulheres nas aldeias"; e "As casas de 
cerâmica terão como objetivo a produção e armazenamento de artesanatos" (Acre. SECTMA, 2002: 2). 

- 
Os trabalhos de campo relacionados a essas linhas de ação do Projeto BNDES foram desenvolvidos 

por equipes do Núcleo de Indigenismo, vinculado ao Departamento do Patrimônio Histórico e Cultural, da 
Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour. Antes, portanto, de proceder com uma avaliação dessas 
ações, convém fazer uma breve recompilação das políticas que vinham sendo priorizadas pelo governo 
estadual, por meio da FEM, nos anos 1999-2000, bem como comentar o projeto "Apoio às Comunidades das 
Populações Tradicionais", por ela apresentada, em abril de 2001, no âmbito do Programa BID. Neste último 
caso, uma análise mais detalhada é relevante, tendo em vista que boa parte das propostas incorporadas nesse 
projeto acabou implementada com recursos do Projeto BNDES. 

- 
•!• Antecedentes 

O Núcleo de Indigenismo da FEM foi criado em 1999. A partir de meados desse ano, membros de 
sua reduzida equipe iniciaram uma série de viagens às aldeias, onde procederam com atividades iniciais de 
pesquisas, inventários e registro de práticas culturais e artesanais de várias populações indígenas do estado, 
com a perspectiva de edição de materiais que apoiassem a permanência e valorização nas aldeias e abrissem 
novas alternativas para venda de artesanato. As primeiras pesquisas pontuais abrangeram sete aldeias Apurinã 
nos Municípios de Boca do Acre e Pauini, no Amazonas, e tiveram continuidade nas aldeias Yawanawá e 
Katukina da TI Rio Gregório, no Acre. Iniciativas das associações Yawanawá e Ashaninka do rio Amônia 
forma apoiadas nas etapas de produção e divulgação dos CDs "Saiti Munti-Mariri Yawanawá", "Homãpani 

, Ashaninka", assim como do vídeo "Ari Hokãta Haka. Aqui é assim", dos Ashaninka. O Núcleo custeou ainda 
a pesquisa, feita por Djacira Maia e o professor Adalberto Domingos Kaxinawá, em aldeias Kaxinawá da TI 
Alto Purus e no Peru, que resultou no CD "Cantos da Floresta: Cantos das festas e rituais tradicionais dos 
Huni Kui e histórias de origem" e um material, em sua maior parte ainda inédito, de 13 horas de gravação. 
Recursos foram disponibilizados para custear viagens e hospedagem de delegações Ashaninka, Yawanawá e 
Kaxinawá durante festivais e eventos culturais ocorridos em outras capitais do país. 

Em 2000 e 2001, o governo estadual, com a coordenação da FEM, promoveu, em Rio Branco, em 
abril, na Semana do Índio, duas edições do Encontro das Culturas Indígenas do Acre e Sul do Amazonas. 
Realizados em articulação com o movimento indígena, a FUNAI e as entidades da sociedade civil, ambos 
encontros serviram de palco para manifestações culturais e a venda de artesanato. Permitiram ainda que a 

25 Era a seguinte a distribuição dessas construções: Kupixawas, dois na TI Katukina/Kaxinawá, um na TI Igarapé do 
Caucho e um na TI Campinas/Katukina, associado à reforma da sede da Associação Katukina do Campinas (AKAC); 
Casas de Cerâmica, nas quatro aldeias da TI Carnpinas/Katukina; e as Casas de Trabalho das Mulheres, 14 nas aldeias das 
terras indígenas da Br-364 e 19 nas das Br-317. 
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(' 

r: 

população urbana de Rio Branco, em especial as crianças de escolas da rede pública, fizesse contato direto 
com os índios, íniciativa valiosa para a formação de uma nova mentalidade na população mais jovem e a 
diminuição do preconceito e da desinformação ainda reinante na população em geral, nos órgãos de governo, 
na classe política e na imprensa locais. 

r: 

Ambos encontros foram marcados também por extensas pautas de mobilização política, nas quais as 
lideranças divulgaram a situação e os problemas enfrentados em suas aldeias e formalizaram reivindicações 
cobrando ações do governo estadual. O primeiro encontro aconteceu no contexto da comemoração dos 500 
anos de descobrimento do Brasil, reunindo cerca de 70 indígenas de 14 povos. O segundo reuniu cerca de 
240 lideranças de 17 povos e serviu para a análise das ações já realizadas pelo governo estadual em relação 
às populações indígenas, bem como para a assinatura de novos convênios. Este evento foi também palco do I 
Encontro de Mulheres Lideranças Indígenas da Amazônia, de grande passeata pelas ruas do centro da cidade 
e uma histórica visita à Assembléia Legislativa, onde os deputados promoveram sessão solene. Todo o 
Encontro foi amplamente divulgado pela imprensa local, novamente contribuindo para a desnaturalização do 
preconceito e a formação de uma mentalidade renovada em relação aos povos indígenas26• Em agosto de 
2001, a equipe da FEM colaborou na organização do I Encontro de Artesãos Indígenas do Acre Sul do 
Amazonas, promovido pelo Grupo de Mulheres Indígenas (GMI), da UNI, em Rio Branco, que contou com a 
participação de representantes de 13 povos indígenas. 

(' 

r: 
Para o ano de 2001, a FEM planejara várias íniciativas, que pretendia implementar com recursos 

próprios e do Programa BID. Dentre elas constavam a continuidade das pesquisas e inventários para o registro 
de práticas culturais (cultura material, música, danças rituais), a produção de catálogos e outros materiais de 
divulgação da produção artesanal, a compra de artesanato para a renovação do acervo do Museu da Borracha, 
principal local de exposição em Rio Branco, oficinas de produção e melhoria da qualidade do artesanato e o 
apoio à comercialização de peças vindas das aldeias. Na parte documental, pretendia dar início à organização 
de um acervo sobre os povos indígenas do Acre e sul do Amazonas, com o objetivo de facilitar a pesquisa, 
organizar um banco de dados, físico e computadorizado, e viabilizar publicações e ações de divulgação. 

r: 
•!• Projeto "Apoio às Comunidades das Populações Tradicionais" e o Programa BID 

A partir do inicio de 2001, técnicos da FEM dedicaram-se à preparação do Projeto "Apoio às 
Comunidades das Populações Tradicionais", cuja versão final foi incorporada à proposta apresentada pelo 
governo ao BID, após negociações mantidas com seguidas missões de identificação do Banco no primeiro 
semestre desse ano (Acre. FEM, 2001a). 

(' 

r· 

Apesar de destacar avanços já logrados, o Projeto diagnosticava uma série de problemas operacionais 
enfrentada pelo Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural, e pelo seu Núcleo de lndigenismo, para 
implementar políticas consistentes de valorização, fortalecimento e a divulgação das culturas das populações 
indígenas e tradicionais. Dentre os principais obstáculos então destacados, constavam: a carência de infra 
estrutura, inclusive de uma sede adequada; a inexistência de um planejamento estratégico; uma deficiente 
capacitação do quadro de técnicos; a crônica escassez de recursos financeiros; a falta de uma maior 
articulação com as populações tradicionais, órgãos federais, organizações não-governamentais, empresas e 
grupos da sociedade civil que já desempenhavam ações nestes campos; a não existência de centros de 
valorização das culturas das populações tradicionais para expor e comercializar seus produtos; e a fragilidade 
das estratégias de divulgação da riqueza cultural destas populações para o resto da população acreana. 

r>. 

Tendo em vista essas deficiências, os subsídios colhidos nas atividades empreendidas e a necessidade 
de aprofundar a atuação do governo estadual na área cultural e o diálogo com as populações tradicionais do 
estado, o Projeto proposto pela FEM tinha como principal objetivo geral elaborar e promover um plano de 
valorização da identidade cultural das populações tradicionais no estado. Para isto, o Projeto detalhava como 
objetivo específico o fortalecimento institucional da FEM, com a promoção de obras de infra-estrutura para 

r- 

26 Exemplo evidente desse preconceito ainda presente em setores da imprensa de Rio Branco aconteceu no Encontro de 
2001, com a publicação, na coluna "Beth News", editada pela colunista social Elisabeth Ferreira Passos no jornal O Rio 
Branco, de uma nota em que chamava os índios de "fedorentos". A reboque de ação de reparação de danos morais 
impetrada pelo Ministério Público Federal, o Juiz Federal Jair Araújo Facundes emitiu sentença, a 16 de outubro de 2002, 
condenando a jornalista ao pagamento de R$ 4 mil. 
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reformar e equipar o Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural, associada à contratação de técnicos e 
profissionais com experiência em assuntos indígenas. 

O fortalecimento institucional da FEM constava como pré-requisito para a implementação de dois 
projetos especiais no âmbito do Programa BID. O primeiro, a promoção de pesquisas e inventários das 
culturas, material e imaterial, das populações tradicionais acreanas, com o mapeamento de indicativos para 
futuras ações. Junto com outros dados a respeito dessas populações, esperava-se que esses estudos tivessem 
seus resultados sistematizados em um banco de dados computadorizado. Além de subsidiar o planejamento e 
a execução de políticas da FEM e de outras secretarias do governo, pretendia-se que os dados viessem a servir 
enquanto matéria prima para um "plano de divulgação", que utilizaria diferentes veículos de mídia e produtos 
(catálogos de artesanato, álbuns de fotos, vídeos e CDs). 

O segundo projeto especial previa a construção e equipamento de cinco Centros de Valorização das 
Culturas Indígenas, um em cada "regional". Os centros pretendiam servir enquanto locais para a exposição 
permanente e a comercialização de artesanato, mostras fotográficas e manifestações culturais. Equipados com 
salas de vídeo e bibliotecas, visavam concentrar documentos orais e escritos sobre os povos indígenas, 
contribuindo para a preservação da memória e a pesquisa por estudantes da rede pública nos municípios27• 

Em 2001, em uma avaliação dos projetos voltados para os povos indígenas no âmbito do Programa 
BID, assim foi afirmado em relação à proposta da FEM de construção desses Centros de Valorização: 

"O Projeto Especial que contempla a construção de Centros de Valorização das Culturas Indígenas é 
também iniciativa importante para fortalecer a presença indígena nas cidades do interior. A falta de lugares 
apropriados para expor e comercializar seus produtos nos municípios ainda é dificuldade encontrada pelas 
comunidades e organizações indígenas nas sedes municipais. Além das sedes de associações e organizações 
indígenas, que, em sua maioria, funcionam como escritórios e casas de hospedagem, não há nestas cidades 
qualquer centro de referência que possa ser freqüentado por estudantes, professores e autoridades para acessar 
documentos e outros materiais a respeito dos povos indígenas do município. Os Centros podem vir a suprir 
parte desta carência, com a constituição de locais para um necessário estreitamento do diálogo e relações das 
lideranças com os poderes públicos, bem como para a realização de pesquisas pelo público escolar, órgãos 
públicos e a população em geral. É importante, ainda, que a FEM venha a garantir oportunidades para que 
estes Centros se tomem lugares vivos para manifestações culturais das comunidades indígenas, através da 
periódica realização de exposições e festivais de danças, rituais e cantos. 

O adequado e sustentado funcionamento destes Centros dependerá, todavia, de uma série de fatores. 
É fundamental a costura de acordos e parcerias entre a FEM e as organizações indígenas locais para que 
fiquem bem definidas as atribuições e responsabilidades de ambas as partes na gestão e zelo deste novo 
patrimônio, cuja administração cotidiana deve ficar a cargo destas últimas. Para tal, é primordial que sejam 
promovidos cursos práticos para a formação técnico-gerencial de lideranças e membros das organizações 
indígenas locais. Nestes, deve ser dada atenção à formação em contabilidade, voltada para as necessidades 
específicas da administração dos Centros, em secretaria, incluindo cursos de datilografia e computação, na 
sistematização e guarda de papéis e documentos, qo uso e zelo dos equipamentos permanentes, bem como na 
formalização de documentos característicos da vida institucional que os Centros progressivamente assumirão. 
Fontes de renda a serem geradas nos próprios Centros devem ser pensadas para garantir seu funcionamento 
sustentado, dado que a comercialização de artesanato tende a ser pequena nos municípios. Neste sentido, a 
articulação destes Centros do interior com aquele a ser instalado em Rio Branco é medida fundamental" 
(Iglesías, 200 I: 62): 

- 
_, 

- 
O projeto da FEM no Programa BID estava inicialmente orçado em US$ 800 mil. Em abril de 2001, 

após reunião da coordenação do governo estadual com a Missão de Identificação do BID, esse montante foi 
elevado para US$ 1,1 milhão. Novas reuniões entre os técnicos do governo e do BID, em meados de 2001, 
contudo, acabaram por deliberar que o projeto da FEM deveria ser mantido como prioritário, mas que ficaria 
sob responsabilidade do governo estadual custear, com recursos próprios, da contrapartida, essas ações. Foi 

- 
27 Para uma avaliação mais detalhada das ações propostas pela FEM no âmbito do Projeto "Apoio às Comunidades das 
Populações Tradicionais", ver lglesias, 2001; 59-62. 
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então com os recursos do Projeto BNDES que várias dessas ações acabaram por ser implementadas e outras 
iniciadas. Quais foram elas? 

•:• Ações no âmbito do Projeto do BNDES 

Ao longo de 2002, membros da equipe do Núcleo de Indigenismo da FEM realizaram 14 "Oficinas 
de Revitalização da Cultura Material": seis em cinco terras impactadas pela BR-364 (Campinas/Katukina, 
Colônia 27, Igarapé do Caucho, Kaxinawá da Praia do Carapanã e Katukina/Kaxinawá) e oito em 19 aldeias 
de cinco terras situadas na área de influência da BR-317 (Mamoadate, Cabeceira do Rio Acre, Manchineri do 
Seringai Guanabara e as Tis Jaminawa do Rio Caeté, do Guajará e do Kaiapucáj'", Parte das oficinas 
contaram com participação de representantes do Grupo de Mulheres Indígenas (GMI), da UNI, e parte com a 
assessoria de Djacira Maia, do Setor de Educação da CPI-Acre. 

Dessas oficinas resultou um conjunto extenso e rico de relatórios, escritos pelos membros do Núcleo 
de Indigenismo e por consultores (FEM, 2002, 2002a, 2002b, 2000c)29, em que atividades são descritas, 
diagnósticos são formulados e subsídios colhidos localmente são pontuados para fundamentar estratégias de 
continuidade das ações. É a partir da leitura desses relatórios que estão construídas as análises à continuação, 
que, dado seu caráter generalizante, deixam obviamente escapar as particularidades das várias situações. 

As oficinas via de regra contaram com ampla participação (mulheres, artesãos, chefes de família, 
crianças, lideranças, professores, agentes de saúde e AAFis ). Aconteceram em uma aldeia de cada terra 
indígena, em geral por dois ou três dias, se seguiram dinâmicas e abordagens comuns, por meio de atividades 
e discussões calcadas no "trinômio: conscientização, diagnóstico e expectativas" (FEM, 2002b: 3). 

As oficinas tinham início com uma apresentação dos membros da FEM e do GMI, contextualizando 
as atividades da primeira no bojo do Projeto do BNDES e as ações acordadas nas audiências públicas para 
cada terra indígena no que dizia respeito à valorização das atividades culturais. A parte central das atividades 
residia em "oficinas de desenhos e texto", com vistas ao registro de diferentes expressões da cultura material, 
bem como em atividades pontuais de produção de diferentes artesanatos, cestaria, pinturas corporais. Feitos 
por representantes de cada aldeia presente, esses registros e produtos eram apresentados em "plenário", 
servindo como diagnóstico da "situação atual" e dos usos atualmente feitos da cultura material e como ponto 
de partida para a discussão dos processos históricos de mudança cultural e da importância da "revitalização 
da identidade cultural". Outra parte das oficinas destinou-se à discussão sobre a construção das Casas de 
Trabalho das Mulheres, "considerando o contexto cultural de cada povo", e das formas de uso e gestão já 
pensadas pelas comunidades para esses espaços. A conclusão das oficinas visava motivar uma avaliação das 
atividades e recolher propostas para subsidiar futuras ações do governo estadual. 

Durante sua estadia nas aldeias, os técnicos do Núcleo procuraram produzir ainda "informações 
sócio-econômicas", preenchendo "formulário de pesquisa" elaborado com o objetivo de alimentar um 
"Inventário das Terras e Populações Indígenas". Outra atividade priorizada foi o "treinamento" de professores 
indígenas, ou outros atores indicados pela comunidades, para que dessem início a pesquisas sobre a cultura 
material e, levantados os dados, preenchessem questionários previamente elaborados pelos técnicos da FEM. 
Recursos do Projeto BNDES estavam previstos para a compra de 37 máquinas fotográficas e 37 micro 
gravadores para apoiar essas e outras ações de pesquisa nas aldeias. Os materiais produzidos nas oficinas e 
pesquisas feitas pelos indígenas pretendiam ser sistematizados e editados pela FEM na publicação "Retrato 
Cultural dos Povos Indígenas Impactados pelas BRs 364 e 317". 

28 Em agosto de 2002, uma equipe da FEM também realizou atividades nas Tis Poyanawa, Nukini e Nawa, no Município 
de Mâncio Lima, região do Vale do Juruá, cujos relatórios ainda estavam em processo de finalização no ano seguinte. Em 
parceria com o Sebrae, promoveu uma reunião na cidade de Tarauacá com cerca de 50 artesãs Kaxinawá de cinco terras 
indígenas de Tarauacá e Jordão e a coordenação da AP AMINKT AJ e, a seguir, por um mês, na TI Igarapé do Caucho, a 
"Oficina de revitalização da tecelagem Kaxinawá", ministrada por duas velhas mestras da TI Kaxinawá do Rio Humaitá, 
com participação de cerca de 40 mulheres das Tis Colônia 27, Igarapé do Caucho e Kaxinawá do Rio Hurnaitá, além de 
indígenas residentes na cidade de Tarauacá. 
29 A respeito dessas e outras atividades implementadas, ver FEM (2002d, 2003, 2003a e 2004). 
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Em relação às Casas de Trabalho das Mulheres, é possível afumar que poucas comunidades haviam 
efetivamente discutido e planejado seu uso previamente à chegada das equipes da FEM. Nas discussões por 
ocasião das oficinas, a maior parte das opiniões convergiu para sua utilização enquanto espaço para a 
produção de artesanato, a guarda dos equipamentos recebidos para as pesquisas, a realização de futuros 
cursos e oficinas, bem como a prática da costura, aproveitando as máquinas (um total de 40) que seriam 
recebidas com recursos do Projeto. No caso dos quatro kupixawas, a opinião foi unânime a respeito de sua 
utilidade para a realização de reuniões comunitárias, festas e eventos políticos de maior porte. Intenções, 
portanto, que convergiam com os objetivos previstos no projeto. 

Uma pergunta que cabe fazer, todavia, é se a implantação das Casas de Trabalho das Mulheres, 
construídas em 30 aldeias, foi demanda que efetivamente partiu das mulheres. Ou se foi desdobramento de 
uma padronização das ações que ganhou forma na formatação do Projeto do BNDES, que reflete, por um 
lado, uma visão particular da equipe de consultores a respeito do que seria mais adequado enquanto estratégia 
para a revitalização da cultura material e o "empoderamento" das mulheres nas aldeias e, por outro, de uma 
postura de construção de obras enraizada na cultura política e administrativa própria das ações de governo. 
Uma vez anunciada a construção, marca concreta e "beneficio" do governo, cabe então às comunidades 
locais dar-lhes significado e utilidade na cultura local. 

- - 
Dentre as principais propostas colhidas nas aldeias para o seguimento das ações de revitalização e 

fortalecimento cultural estiveram a realização de cursos (tecelagem, cerâmica, cestaria, danças, cantorias e 
medicina tradicional), sua articulação com aquelas desenvolvidas pelos professores e seus alunos nas escolas 
e o incentivo à retomada de cultivo de recursos naturais (tacana, pupunha, taboca) usados na produção de 
diferentes artesanatos. Se essas atividades poderiam acontecer a partir das iniciativas das comunidades locais, 
contando com apoios pontuais do governo estadual, outras dependeriam de ações e recursos do governo, 
dentre as quais, a promoção de oficinas de intercâmbio entre mestres artesãos de um mesmo povo, assessorias 
para a melhoria da qualidade da produção artesanal e sua adequação ao mercado, estratégias para divulgação e 
comercialização do artesanato, o fornecimento de ferramentas para trabalhar com as esculturas e móveis em 
madeira e o artesanato com sementes, bem como a promoção de novos Encontros de Artesãos Indígenas e o 
custeio de viagens para a participação de artesãos em feiras em outros estados e regiões do país. 

-· 

- 
Chama a atenção, portanto, a diversidade das ações realizadas por membros e equipes do Núcleo de 

Indigenismo da FEM a partir de sua criação, em 1999, e especialmente no contexto do Projeto BNDES: a 
produção de relatórios foi profícua, contendo dados e subsídios para políticas futuras, e as ações serviram para 
a capacitação de um quadro de técnicos que detinha pouca experiência anterior em campo e nas relações com 
as comunidades. Relações foram estabelecidas com organizações do movimento indígena, espaços e 
momentos de intercâmbio foram viabilizados durante encontros culturais e feiras de artesanato e estratégias 
diversificadas de divulgação, incluindo publicações", foram deslanchadas. 

- 

As ações iniciadas nas aldeias em 2002, todavia, podem ser consideradas pontuais, na medida em 
que apenas motivaram processos que pressupõe continuidade, monitoramento e políticas efetivas de apoio nas 
aldeias. Trinta Casas de Trabalho das Mulheres foram construídas nas aldeias ao longo de 2002-2903, 
máquinas de costura e equipamentos para pesquisa foram entregues, algumas ações de registro e levantamento 
foram iniciadas pelos professores, sem que qualquer assessoria, acompanhamento ou avaliação posteriores 
fossem aparentemente realizadas em nível local. 

Por outro lado, as ações iniciadas através do Projeto BNDES, em 2002, pressupunham continuidade 
nos trabalhos realizados pelos próprios técnicos do Núcleo de Indigenismo, como desdobramento das viagens 
e atividades deslanchadas. Em 2003, por exemplo, estavam em curso a elaboração do livro "Retratos Culturais 
dos Povos Indígenas Impactados pelas BRs"31; a revisão de um vídeo sobre os povos indígenas do Acre; a 

30 Cabe destacar a edição e publicação da Revista "Povos do Acre: História nativa da Amazônia Ocidental", lançada em 
2003, de dois catálogos de artesanato ("Arte, conhecimento e cultura Ashaninka" e "Arte cultura Apurinã") e de três 
folders de divulgação ("Acre, arte argila", "Cultura material Huni Kuin" e "Povos indígenas do Acre e Sul do 
Amazonas"). 
31 O lançamento dessa publicação, sob o título "Retrato Cultural dos Kaxinawá, Katukina, Shanenawa, Jaminawa e 
Manchineri", fruto dos levantamentos realizados pela FEM, ocorreu em abril de 2005, por ocasião da Semana do Índio, 

129 

- 



implementação de um "banco de dados da cultura material indígena"; a publicação, com textos e ilustrações, 
dos resultados das oficinas realizadas no ano anterior; a catalogação das mais de cinco mil fotografias 
resultantes dos Encontros de Cultura e dos registros realizados nas aldeias, hoje reunidas no Departamento de 
Patrimônio Histórico e Cultural; e a transcrição e revisão de entrevistas realizadas com lideranças indígenas 
para subsidiar um "banco de pesquisa oral", previsto para funcionar no Memorial dos Autonomistas, no centro 
de Rio Branco (FEM, 2003, 2004). 

A conclusão dessas atividades continua atualmente a ser de crucial importância, tendo em vista a 
devolução às comunidades dos produtos das atividades promovidas nas aldeias e a retroalimentação dos 
processos socioculturais então incentivados, o prosseguimento da publicação de materiais paradidáticos e para 
divulgação, bem como a desejável disponibilização de ricas fontes de investigação para professores e alunos 
indígenas, pesquisadores universitários, acadêmicos e estudantes em geral. De outro lado, parte desse amplo 
material inclui importantes subsídios para o planejamento e o aprimoramento das ações do governo estadual 
em relação ao apoio das atividades artesanais e artísticas nas aldeias, num contexto em que a SEPI acaba de 
anunciar sua intenção de, em 2005, dar início a um "projeto de valorização e comercialização do artesanato 
indígena do Acre"32• 

r>. 

Essas oportunidades concretas recomendam, portanto, uma perspectiva de continuidade nas ações já 
começadas e de cumprimento dos compromissos reafirmados com as comunidades por ocasião das oficinas. 
Isto deveria passar pelo fortalecimento do Núcleo de Indigenismo (a exemplo do já defendido pela FEM em 
2001, no âmbito do Programa BID) e sua articulação com as ações anunciadas pela SEPI para o futuro 
próximo. Não parecem ser esses, todavia, os sinais já indicados nos relatórios da FEM relativos a 2003. Estes 
apontavam para uma gradual desmobilização da equipe do Núcleo de Indigenismo, concretizada em 2004, e, 
finda a primeira etapa do Projeto BNDES, para uma perspectiva de restrição de recursos específicos para 
levar adiante os planos anteriores e os projetos já iniciados: os recursos do Programa BID orçados para o 
projeto "Apoio à preservação de culturas tradicionais", um montante de US$ l, 1 milhão, contemplando 
também os povos indígenas, são inteiramente oriundos da contrapartida do governo estadual, não havendo 
hoje segurança se essas ações continuarão a ser prioritárias, se haverá fundos orçamentários para custeá-las e 
se há hoje na FEM uma equipe capacitada e experiente para desenvolver as ações previstas33• 

Essa descontinuidade das ações e a interrupção do diálogo iniciado com as comunidades em nada 
contribuirão para o cumprimento dos principais objetivos dessa linha de ação do Projeto do BNDES. Em mais 
essa oportunidade, o governo constatará que não é apenas erguendo construções e infra-estrutura, distribuindo 
materiais permanentes, gerando expectativas nas aldeias, a partir de atividades de caráter emergencial e 
recursos de projetos pontuais, e desprezando os processos posteriores de monitoramento, avaliação e diálogo 
que, de um lado, serão aprimoradas políticas públicas destinadas aos povos indígenas e à formação de quadros 
governamentais capazes de planejá-las e implementá-las e, de outro lado, serão abertas alternativas concretas 
para assegurar a pretendida, e tão falada, "sustentabilidade econômica, social e ambiental" das comunidades 
nas aldeias. 

Instrumentalização ~e Organizações de Apoio e Comunidades Indígenas 

»< Esta atividade veio a ser implementada por meio de duas das principais linhas de ação do Projeto 
BNDES: de um lado, a edificação das sedes de duas organizações indígenas (AKAC e OPIRE) e, de outro, a 
instrumentalização de organizações e comunidades, por meio da promoção de oficinas de capacitação e do 
fornecimento de equipamentos, ferramentas e outros materiais "essenciais ao desenvolvimento das atividades 
do projeto". Contemplou, ainda, a "equipagem", com materiais de escritório, equipamentos de informática e 

em solenidade ocorrida na Casa dos Povos da Floresta, em Rio Branco, contando com a presença do governador, 
secretários de estado e lideranças indígenas. 
32 A este respeito, ver, por exemplo, a matéria "SEPI cria projeto de valorização do artesanato indígena", publicada no 
jornal Página 20, a 23 de fevereiro de 2005. 
33 Estão contempladas no Programa BID, a partir de 2005, a continuidade das ações já iniciadas no âmbito do Projeto do 
BNDES, a saber. "(i) a elaboração de um Inventário de Culturas Tradicionais; (ii) a criação de um banco de dados 
sistematizados sobre cultura; (iii) a preparação e execução de um plano de divulgação de pesquisas; (iv) a provisão de 
equipamentos e construção de cinco centros de divulgação cultural; (v) provisão de equipamentos para a Fundação de 
Cultura e Comunicação Elias Mansour". (Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre - Anexo A, 2004, pg. 2). 
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voadeiras, dos escritórios da SEATER nas cidades de Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, e do IMAC em Feijó 
e Cruzeiro do Sul, como estratégia para apoiar o monitoramento das ações implementadas pelo Projeto no 
bojo de planos mais amplos de mitigação e compensação pelos impactos ambientais, sociais e culturais 
decorrentes da pavimentação da BR-36434 (na linguagem do projeto, o uso destes equipamento foi definido 
como "infra-estrutura operacional para suporte administrativo para ações conjuntas IMAC, SEATER, FUNAI 
e organizações indígenas). - Além das oficinas já destacadas como parte do Plano de Sustentação (gestão ambiental, sistemas 
agroflorestais e revitalização cultural), outras duas ocorreram nas aldeias como parte da instrumentalização 
das comunidades. Nas cidades de Feijó e Assis Brasil, dois "cursos básicos de mecânica e de manutenção de 
motores" foram oferecidos para representantes de diferentes terras indígenas, nas quais os rios são o principal, 
ou mais importante, meio de trânsito. Iniciativa relevante e necessária, cabe destacar, tendo em vista a 
posterior distribuição de pouco mais de 20 motores de popa. A exemplo do que já acontecera em certas 
aldeias durante o "Programa Emergencial de Desenvolvimento das Comunidades Indígenas", em 1999, os 
cursos, todavia, estiveram marcados por sua brevidade e pelo conteúdo de caráter introdutório. O outro curso 
esteve destinado à construção de barcos de madeira, nas terras indígenas sob influência da BR-317. Em início 
de novembro de 2002, cabe citar, os Jaminawa ameaçaram não receber o curso, caso este tivesse apenas dez 
dias, conforme previsto nos planos da equipe da SECTMA, ao invés de quarenta, como tinham inicialmente 
sido informados, e se ao final do curso não fosse deixada a madeira serrada para a construção dos quatro 
barcos (um por aldeia), além do material necessário para montá-los, calafetá-los e pintá-los. Brevidade, 
portanto, que não é destacada como negativa apenas nas avaliações feitas, a posteriori, por antropólogos: esta 
avaliação aparenta estar presente, da mesma forma, nas avaliações e nas reações das próprias lideranças e 
comunidades locais, mesmo quando estas julgaram desejáveis os ganhos que poderiam advir dessas ações 
governamentais. 

-· - 
-· 

No tocante às organizações indígenas, ambas as sedes das organizações indígenas foram construídas, 
a da OPIRE, em Feijó, e a da AKAC, na TI Campinas/Katukina. Esta última também foi estruturada com 
equipamentos de informática, mobiliário de escritório e kit de energia solar (para iluminação e alimentação do 
computador e de outros equipamentos elétricos). Aparelhos de televisão e vídeo, bem como material 
permanente de escritório, foram entregues à OPIRE e à OPIT AR. 

Com vistas a fortalecer o :funcionamento e gestão das organizações indígenas de representação nos 
municípios atravessados pela BR-364, cursos ora denominados de "gerenciamento institucional qualitativo", 
ora de "associativismo e cooperativismo" foram oferecidos aos representantes das organizações. Com duração 
média de 15 dias, contaram com atividades promovidas por técnicos da SEATER e do IMAC35. Cursos de 
informática foram contratados junto a "escolas" nas sedes dos Municípios de Cruzeiro, Tarauacá e Feijó, 
tendo sido freqüentados por indígenas indicados pelos representantes de várias organizações indígenas. 
Previstos para oferecer noções básicas das linguagens "windows, word e excel" e do manuseio da internet, 
tiveram por objetivo, corno consta no Projeto BNDES, capacitar os representantes para que desenvolvessem 
"plenamente e de forma autônoma a administração de suas organizações". 

"Cursos de associativismo e cooperativismo" foram também realizados nas terras indígenas sob 
impacto do asfaltamento da BR-3 I 7, com desdobramentos interessantes, numa região onde não havia 
qualquer associação indígena criada até 2001, à diferença do Vale do Juruá, onde as primeiras associações 
indígenas foram criadas treze anos antes36• 

- 
Um conjunto de ações convergentes acabou contribuindo para a criação e legalização, em 200 I, da 

Organização Comunitária Agroextrativista Jaminawa (OCAEJ). Cabe citar aquelas do Projeto de Gestão 
Ambiental em Terras Indígenas, a partir de convênio assinado pelo IMAC com o MMA, e do "Grupo de - 
34 Equipamentos de informática e materiais de escritório foram também adquiridos para equipar a Gerência Indígena, do 
IMAC, em Rio Branco. 
35 Segundo consta dos tennos de referência de contratação dos instrutores, os cursos tratariam dos temas: "organização 
familiar, social e comunitária", "organização administrativa e gerencial" e "administração financeira e contábil" e previam 
a produção de um "Manual de Administração". 
36 Uma análise do surgimento das organizações indígenas no Acre e das formas de atuação por elas adotadas desde fins 
dos anos 1 980 é apresentada no capítulo seguinte. 
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Trabalho Jaminawa", fórum interinstitucional montado para discutir os graves problemas enfrentados há anos 
por este povo em suas sazonais andanças pela capital do estado e outras sedes municipais. Apoio e assessoria 
foram também prestados pelo Núcleo de Indigenismo da FEM para a criação da organização e para a 
realização de sua I Assembléia Geral. 

Em 2003, a SEATER realizou três "oficinas de capacitação em associativismo" em comunidades 
Manchineri da TI Mamoadate e nas aldeias Jaminawa das Tis Mamoadate, Cabeceira do Rio Acre e Rio 
Caeté. Ainda que breves, os cursos serviram para amadurecer um processo que já estava em curso, no caso 
dos Manchineri, que acabou por resultar na criação e legalização de sua organização, a Manxineryne Ptohi 
Kajpa Hajene (MAPKAHA) em 2004, motivando os Jaminawa da TI Cabeceira do Acre a pensar na criação 
de uma associação, atualmente em processo de registro. No caso da TI Jaminawa do Rio Caeté, o curso da 
SEATER caminhou no sentido de apoiar a melhoria da gestão da OCAEJ, no que diz respeito à documentação 
e aos cumprimentos de seus objetivos sociais e seus estatutos. Essas iniciativas, bem como a assessoria 
prestada pela SEATER na TI Alto Purus, no bojo das ações de criação de quelônios e de extração do óleo de 
copaíba, e os intercâmbios dos professores e AAFis durante os cursos da CPI-Acre, acabaram motivando as 
comunidades Kaxinawá dessa terra indígena a criar a Associação do Povo Hunikuin do Alto Purus (APHAP), 
em 2004. 

Lições relevantes podem ser tiradas desse processo de "fortalecimento das organizações indígenas". 
A maior parte dos equipamentos de informática e dos materiais de escritório foi destinada à estruturação de 
órgãos públicos (SEATER e IMAC) que, nos municípios da BR-364, teriam por atribuição o 
acompanhamento das ações dos planos de mitigação e compensação. Tendo em vista que os impactos das 
rodovias não se encerram com a conclusão do projeto, esse investimento só continuará a ter sentido na medida 
em que esses órgãos continuem prestando apoio e assistência técnica às comunidades, bem como monitorando 
os desdobramentos da pavimentação. 

No que diz respeito às próprias organizações indígenas, ficam exemplos em dois extremos diferentes. 
Primeiro o da OPIRE, uma das organizações mais antigas do estado, criada em 1988. A construção da nova 
sede foi concluída, os materiais permanentes entregues e os cursos de capacitação das lideranças realizados, 
como parte da estratégia de fortalecer a organização indígena e, por meio dela, beneficiar as comunidades 
indígenas do rio Envira. Será que esses objetivos foram logrados, tanto na cidade como nas aldeias? 

Os problemas estruturais e a fragilidade da atuação da OPIRE vinham de longa data, e novamente 
vieram à baila, mesmo após as ações promovidas pelo governo. Em agosto de 2003, a reboque de decisão da 
Justiça do Trabalho, a nova sede da OPIRE correu o risco de ser posta a leilão para saldar dívidas trabalhistas 
da organização com um ex-empregado, José Andines de Lima Araújo37• Reuniões foram realizadas nos dois 
meses seguintes, contando com a participação dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, SEPI, UNI, 
SEMA e AER-RBR. Na eminência de uma visita de uma equipe de avaliação do BNDES, recursos do 
governo estadual acabaram usados para quitar a dívida em outubro: mais uma ação de cunho emergencial, 
para evitar a situação constrangedora de ver leiloada uma sede construída com recursos do Banco e serem 
levantadas falhas que poderiam dificultar as negociações visando uma segunda fase do Projeto. Por outro 
lado, a situação há vários anos enfrentada pelas comunidades do rio Envira é de extrema gravidade, conforme 
foi novamente constatada em relatório entregue à SEPI como resultado de viagem feita por uma equipe da 
OPIAC e da CPI-Acre, em dezembro de 2004, às aldeias Ashaninka e Madijá (OPIAC & CPI, 2004). 
Resultado: em fevereiro de 2005, uma reunião foi convocada pela SEPI, juntando secretarias de estado, 
órgãos federais, organizações indígenas e entidades indigenistas para deslanchar "plano de ação emergencial" 
para atender as comunidades do Envira. Até maio de 2005, nenhuma ação significativa fora efetivada. 

A pergunta que fica novamente: será que construções, equipamentos e cursos de "gerenciamento 
institucional qualitativo", de breve duração, são suficientes? Qual foi o monitoramento feito dessas ações pelo 
governo estadual e quais os planos de viabilidade efetivamente concebidos pelo governo e às associações para 

37 Em juízo, representantes da OPIRE alegaram que o pagamento das obrigações trabalhistas foram efetuadas quando da 
demissão de Araújo, mas que não podiam ser comprovados, pois à época não foram emitidos os respectivos recibos, uma 
prova, portanto, da fragilidade gestão administrativa da organização. Araújo, por sua vez, alegou não ter recebido a 
quantia que tinha direito. 
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garantir sustentabilidade e autonomia nos curto e médio prazos? Ou continuará o governo a agir segundo a 
"lógica do bombeiro", buscando apagar incêndios, enfrentar a crise da hora, com ações emergenciais, e passar 
à opinião pública, por meio da imprensa, que a situação foi definitivamente equacionada? 

Num outro extremo, está o caso das organizações criadas nos últimos três anos no Vale do Acre e 
Puros. Iniciativa das próprias comunidades e lideranças para constituir canais próprios de representação 
política e de ação coletiva, sua criação foi também incentivada pelos diálogos travados com membros de 
diferentes equipes de governo, que antes das discussões sobre os programas de mitigação em torno da BR-317 
pouca presença haviam marcado nessa região. Atualmente, permanece como importante desafio oferecer-lhes 
assessoria e assistência técnica, no sentido de contribuir para sua efetiva consolidação, tendo em vista que a 
continuidade das medidas de mitigação e compensação e do diálogo com o governo estavam no horizonte 
dessas comunidades quando suas organizações foram criadas. 

Iniciativas auspiciosas foram coordenadas e promovidas nesse sentido pela SEPI em 2003, através de 
Encontros de Planejamento junto a organizações indígenas: três encontros com a OPIRJ, dois com a OPIT AR, 
um com a OPIRE e dois com a OCAEJ, além de uma "oficina de gerenciamento institucional" da ASKARJ, 
esta por meio de uma parceria SEPI/SEATER. Essas iniciativas devem ter continuidade no futuro, não 
ficando restritas ao aspecto do planejamento, em oficinas com dois dias de duração: novamente a brevidade. 
Devem contemplar também acordos com compromissos e atribuições de todas as partes envolvidas, planos 
com previsões de metas, ações e resultados, bem como periódicas atividades de avaliação, monitoramento e 
assessoria. 

Atraso nas medidas mitigadoras relativas à pavimentação: o caso da TI Campinas 

Conforme destacado acima, um conjunto de acordos foram estabelecidos entre, de um lado, as 
comunidades, associações, organizações e o movimento indígenas e, de outro, diferentes órgãos dos governos 
estadual e federal, com vistas à concessão da licença de instalação das obras de pavimentação da BR-364, 
especialmente no trecho de 18 quilômetros que atravessa a TI Campinas/Katukina. 

A licitação das obras de terraplanagem e pavimentação que incidem nessa terra indígena ocorreu em 
junho de 2000, por meio da Concorrência nº 05/2000- Governo do Acre. Em julho deste mesmo ano, foram 
assinados contratos com as duas empresas ganhadoras: a Construtora Ideal Ltda., responsável por um trecho 
de 10,6 km, e a CEPEL - Construções e Estudos e Projetos de Engenharia Ltda, para um trecho de 7,4 km. A 
Licença de Instalação nº O 11/01 foi expedida em julho de 2001, com validade de 18 meses, portanto, até 
janeiro de 2003. 

A 15 de setembro de 2003, o Tribunal de Contas da União fez publicar o Acordão Nº 1.293/2003 - 
TCU - Plenário38, determinado que o DNIT e o DERACRE sanassem, em prazos bastante exíguos, um 
conjunto de irregularidades constatado nos contratos assinados junto a diferentes empresas, bem como na 
execução das obras de terraplanagem e pavimentação de diferentes trechos da BR-364. A decisão dos 
Ministros do TCU tem por base o "Relatório de Levantamento de Auditoria em obra de construção de trechos 
rodoviários na BR-364 no Estado do Acre. Sena Madureira-Rio Liberdade"39, fundamentado em fiscalização, 
que incluiu visitas à TI Campinas/Katukina, realizada em maio de 2003, que tratou dos seguintes pontos: "a) o 
cumprimento de determinações do TCU exaradas em processos anteriores; b) exame de contratos e 
procedimentos licitatórios; e) se a legislação ambiental está sendo observada; d) se os quantitativos de 
serviços medidos correspondem aos serviços efetivamente executados; e "e) se os serviços executados estão 
de acordo com os projetos básicos( ... )". 

O relatório de auditorias relaciona uma série de irregularidades, algumas consideradas graves, sobre 
as quais não pretende aqui se deter em detalhe. A seguir, todavia, com base nos próprios autos do "Relatório 
de Levantamento ... ", serão detalhadas aquelas que dizem respeito à implementação das medidas mitigadoras 
que constavam do processo de licenciamento ambiental, no âmbito dos dois contratos assinados pelo Governo 
do Estado e as empresas, para a pavimentação do trecho da BR-364 dentro da TI Campinas/Katukina. Essas 

36 Diário Oficial da União, Nº 178, Seção 1, 15 de setembro de 2003, pg. 112-113 
39 Diário Oficial da União, Nº 178, Seção 1, 15 de setembro de 2003, pg. 105-112 ·- 
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irregularidades estão enquadradas no que o relatório classifica como "Outras Irregularidades" e especifica 
como "Falhas referentes ao meio ambiente". 

,,....... 

No que diz respeito ao Contrato 202-A/OO, assinado com a Construtora Ideal, o relatório esclarece, 
ainda de forma geral, que essas Falhas referem-se ao "Atraso na adoção de medidas mitigadoras constantes 
dos processos de licenciamento ambiental, em especial aquelas que envolvem o 'Componente Indígena', 
notadamente a sinalização da rodovia BR-364 na região em que atravessa a Tribo Indígena Katukina do 
Campinas - T. I. K. C.". As falhas são assinaladas, de maneira idêntica, no tocante ao contrato assinado com a 
CEPEL. ,. 

Convém, portanto, citar, agora de forma bastante extensa, os "Esclarecimentos Adicionais" feitos 
para elucidar essas Falhas, no trecho que se refere ao contrato com a Construtora Ideal: 

(' 

,,,....__ 

"Um dos maiores entraves à construção da BR-364 no Estado do Acre deve-se à influência direta da 
rodovia em terras indígenas. 

Dessas, talvez a mais importante seja a Terra Indigena Katukina do Campinas - T. I. K.C., situada na 
altura do Km 714, cortada longitudinalmente por cerca de 18 Km da BR, entre as cidades de Tarauacá e 
Cruzeiro do Sul. Apenas para ilustrar a seriedade do quadro, o não atendimento às condicionantes acordadas 
em audiências públicas já ocasionou o 'fechamento' da rodovia. 

O componente indígena da BR-364 vem sendo acompanhado pelo Ministério Público Federal, 
mediante constituição de comissão especialmente designada para o acompanhamento do cumprimento das 
medidas mitigadoras dos impactos ambientais nas terras indígenas. O Instituto do Meio Ambiente do Estado 
do Acre - IMAC secretaria os trabalhos dessa comissão. 

Há cerca de 01 ano, técnicos desta Secex/AC estiveram nas aldeias e puderam constatar que a 
maioria das medidas acordadas estavam sendo cumpridas. Outras, porém, estavam em atraso, inclusive a 
sinalização da rodovia no trecho de 18 Km que atravessa a T. I. K. C. 

Em reunião havida na aldeia dessa Tribo, em 24/05/2003, quando da vistoria in loco para subsidiar a 
elaboração deste Relatório, o Sr. Orlando Assis Cruz - Vinio, Presidente da Associação Katukina do 
Campinas, manifestou sua preocupação com a sinalização quase inexistente, o que tem provocado o trânsito 
em alta velocidade nas proximidades das aldeias. De acordo com o seu depoimento, já houve risco iminente 
de atropelamento de cinco crianças indígenas. Posteriormente, ao responder o questionário da Equipe de 
Auditoria (Requisição nº 08/Equipe de Auditoria, de 24/05/2003, vol. principal, fls. 58, 72/74), asseriu que 
não tem conhecimento do início das obras de sinalização. 

De acordo com os relatórios de adequação em fase de obras, em trâmite no DNIT, a intensificação da 
sinalização consiste em: 

- implantação da proibição de ultrapassagem em toda a extensão das terras indígenas, em caráter 
complementar àquelas preconizadas pelo Código de Trânsito/Denatran; 

- implantação de placas indicativas, inclusive com dizeres em língua Katukina, a propósito da 
proximidade das comunidades indígenas, assim como das paradas; 

- implantação de sonorizadores e redutores de velocidade junto às comunidades. 
De acordo com folder elaborado pelo IMAC (vol. 4, fls. 382), a velocidade máxima no interior da T. 

I. é de 40 Km/h, devendo ser reduzida para 20 Km/h, ao atravessar as aldeias. Entretanto, nada disso foi feito 
(cf. fotografia nº 33, vol. principal, fls. 83-A). 

Essas medidas têm sido acordadas desde 2001, conforme atas de audiências públicas constantes dos 
autos do TC-009.464/2002-7 (vol. 5) e, ainda, constam dos termos de compromissos assumidos por ocasião 
dos licenciamentos ambientais, objeto de renovação a cada ano, bem como no Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas - PRAD para o subtrecho. Segundo este documento, as empresas Cepel e Ideal deverão 
sinalizar, entre outros aspectos, o indicativo de entrada e saída do trecho no interior da reserva, limites de 
velocidade, nome das aldeias indígenas posicionadas próximas ao rio Campinas, a saber: Aldeia Campinas, 
Aldeia Martins, Aldeia Samaúma e Aldeia Bananeiras (vol. 4, fls. 308). Não obstante, o IMAC, nos termos do 
Relatório Técnico de Monitoramento nº 092/03 - RTM Nº 092/2003 (vol. 4, fls. 322/357) constatou que o 
PRAD, neste aspecto, não tem sido observado, podendo ensejar, portanto, descumprimento à Decisão nº 
1.375/2002 - Plenário (subitem 8.2.2). 

O uso de barreiras improvisadas, como são vistas nas fotos 25 e 26 (vol. principal, fls. 88), ao invés 
de coibir o excesso de velocidade, representa perigo adicional, visto que não são sinalizadas e têm sido 
instaladas muito próximas umas das outras. 
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Submetido o aludido questionário ao IMAC, oom as respostas das tribos indígenas, aquele Instituto 
ponderou que a sinalização ao longo da rodovia será executada após o término do asfaltamento. 

Na prática, o asfaltamento já terminou. Restam tão-somente obras de restauração, face a qualidade 
deficitária das obras. Não obstante, com a breve 'reabertura' da rodovia ao tráfego que provém principalmente 
de Rio Branco, Sena Madureira, Feijó e Tarauacá, prevista para julho/2003, após o término do inverno 
amazônico, o afluxo de veículos aumentará substancialmente, implicando em maiores riscos às comunidades 
indígenas. 

Isto posto, deve-se recomendar ao DERACRE que implante as obras de sinalização, em caráter 
emergencial, ao longo da T. 1. K. C., com vistas a evitar acidentes" (DOU, Nº 178, Seção 1, 15/9/2003, pg. 
107). 

Outra irregularidade constatada, enquadrada como "Falhas na Execução de Contratos", diz respeito 
ao "Tráfego intenso de gado bovino não embarcado" ao longo da BR-364. No caso do trecho incidente na TI 
Campinas/Katukina, o relatório informa que "além da deformação precoce do revestimento asfáltico, o 
trânsito a pé de bovinos na área da Terra Indígena Katukina do Campinas tem impedido a formação da 
cercaviva" (DOU, Nº 178, Seção 1, 15/9/2003, pg. 108). Por fim, irregularidade também foi constatada na 
ocorrência de "divergências entre a obra em execução e o projeto básico utilizado na Concorrência 06/2000 
(contrato nº 204/00), consistentes na exploração irregular ou sem a devida autorização de jazidas e caixas de 
empréstimos dentro da terra indígena Katukína do Campinas, objetivando diminuir a Distância Média de 
Transporte - DMT da terraplenagem ( ... )" (DOU, Nº 178, Seção 1, 15/9/2003, pg. 112). 

- 
- 

Não foi possível durante os levantamentos de campo preliminares à redação do presente relatório, 
saber se essas irregularidades e pendências apontadas no citado "Relatório de Levantamento de Auditoria ... " 
foram sanadas devidamente após essas notificações e a publicação do referido Acordão. Vale a pena reiterar, 
contudo, que houve significativos descumprimentos dos acordos feitos com as lideranças Katukina durante as 
audiências públicas realizadas quando da revisão do componente indígena e do fechamento do Plano de 
Mitigação, bem como dos termos incorporados na concessão do licenciamento. O próprio Relatório do TCU 
indica que, em meados de 2003, as obras de terraplanagem e pavimentação já podiam ser consideradas como 
encerradas, ficando pendente, todavia, a efetiva implantação de várias "medidas mitigadoras constantes dos 
processos de licenciamento ambiental, em especial aquelas que envolvem o 'Componente Indígena"'. O 
Relatório do TCU foca no tocante à "sinalização da rodovia BR-364" no trecho dentro da terra indígena, 
indicando que a rodovia já fora "fechada" pelos Katukina em função do descontentamento com esse atraso e, 
principalmente, com os desdobramentos sociais e culturais que ganhavam monta com a pavimentação e a 
intensificação do trânsito. 

- 
A quebra da confiança de acordos feitos no bojo de um processo de diálogo tenso e demorado é fato 

a se lamentar. O governo estadual deve permanecer atento para o fato de que o processo iniciado há seis anos 
ainda está em curso, e não tem fim previsto para terminar, nem nesse nem em outros futuros governos, sejam 
eles do Partidos dos Trabalhadores ou de outras filiações partidárias. O fim da pavimentação da estrada no 
trecho que incide na TI Campinas/Katukina, na verdade, inaugura novo momento no diálogo com as 
comunidades indígenas, esp'icialmente com os Katukina, no qual renovados acordos, providências imediatas, 
ações duradouras e constante monitoramento devem constituir a tônica permanente nas ações do governo 
estadual. - Breves considerações sobre o Projeto BNDES e uma possível segunda fase 

As ações do "Projeto de Apoio às Populações Indígenas", financiado pelo BNDES e implementado 
por várias secretarias do governo estadual, sob coordenação da SECTMA, estiveram concentradas no biênio 
2002-2003. Uma continuidade do Projeto está prevista por meio do Projeto 4.4 - "Apoio às Populações 
Indígenas Impactadas pelas Rodovias BRs 364 e 317", parte do Componente 4 (Desenvolvimento Social), da 
segunda fase do Projeto BNDES, submetida ao Banco em final de 2003, com recursos previstos em R$ 1 
milhão. 

- - 
Na Memória de Identificação (ACRE, 2003: 1) dessa segunda etapa, na seção "Contextualização e 

Justificativa", consta a seguinte avaliação dos resultados já alcançados: "A execução da primeira fase do 
Projeto ( ... ) teve uma repercussão extremamente positiva, pois o mesmo, além de favorecer a aproximação 
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entre governo e comunidades indígenas permitiu, através dos benefícios gerados pelas construções, 
aquisições de equipamentos e oficinas de capacitação, um avanço significativo na área de produção, 
valorização da cultura, associativismo e gestão ambiental. Em conseqüência desses avanços, as demais 
comunidades indígenas, motivadas pelas ações executadas nas terras indígenas impactadas, solicitam do 
governo investimentos nas mesmas linhas de atuação". Nessa mesma seção, a criação da SEPI, em final de 
2002, é indicada como avanço do processo de diálogo instaurado entre governo e os povos indígenas 4°. 

A principal meta da segunda etapa do Projeto BNDES é "consolidar e dar continuidade ao modelo 
de uso sustentável dos recursos materiais e imateriais implementados pelo estado na gestão anterior, além de 
identificar, priorizar e otimizar as principais potencialidades das comunidades indígenas, ordenando, 
planejando e executando ações sociais específicas, pontuais e continuadas" (ACRE, 2003: 2) 

r: 
Dentre os objetivos do projeto estão "Promover a autonomia dos povos indígenas na condução e 

realização de suas propostas, buscando a integração entre as diversas etnias além de proporcionar a 
continuidade e a consolidação da exploração sustentável dos seus diversos recursos" (ACRE, 2003: 2). Para 
tal, o projeto está estruturado em duas linhas temáticas - Fortalecimento das Organizações Indígenas e 
Fortalecimento das Comunidades Indígenas -, procurando, pela primeira, consolidar as organizações 
enquanto referenciais no diálogo com o governo estadual e, pela segunda, a "construção de modelos 
sustentáveis de uso dos recursos naturais e culturais para as comunidades indígenas". 

Na linha temática "Fortalecimento das Organizações Indígenas", estão previstas como atividades 
"Edificar sede de Organizações Indígenas" (OPIRJ, em Cruzeiro do Sul), "Instrumentalizar Organizações 
Indígenas" (apoio com equipamentos à OPITAR, OPIRJ e SEPI, com vistas a promover uma "modernização 
tecnológica" que permita uma "rede de comunícação operacional entre os principais articuladores da questão 
indígena no Acre" e um melhor suporte e administração das ações de fortalecimento das comunidades 
indígenas) e "Desenvolver Plano de Capacitação junto às Organizações Indígenas", por meio de oficinas de 
planejamento, associativismo e elaboração de projetos. As duas primeiras atividades estão previstas sob 
coordenação da SEPI; a terceira, também sob coordenação da SEPI, prevê uma parceria com a FEM, 
SEATER e a SEMA. 

Na linha temática "Fortalecimento das Comunidades Indígenas" constam "Executar Plano de 
Sustentação em Terras Indígenas", com "oficinas de metodologia de implantação de SAFs", a aquisição de 
mudas, sementes e insumos e o monitoramento da implantação dos SAFs. No contexto deste Plano, está 
prevista também a realização de "etnozoneamento" em seis terras indígenas, concebido como instrumento 
"capaz de nortear o uso racional dos recursos naturais, a valorização da cultura e a melhoria da qualidade de 
vida das populações indígenas" e, a médio prazo, "as políticas públicas, de modo a promover a autonomia 
dos grupos indígenas rompendo sua histórica dependência do Estado" (ACRE, 2003: 3). A coordenação desta 
atividade está prevista para a SEPI, sendo executada pela SEATER no que diz respeito à parte de "produção" 
e pela SEMA no tocante ao etnozoneamento. Estão previstas ainda parcerias com a SEAP, SEPROF e SEE, 
e, em ações específicas, com a CPI-Acre, AMAAIAC e OPIAC. 

r: 
Por fim, essa linha temática contempla "Executar Plano de Valorização da Cultura Tradicional em 

Terras Indígenas", por meio de "oficinas de valorização e organização do registro da cultura material e 
imaterial" ( ... ), visando a revitalização e/ou fortalecimento de suas culturas, alem da proteção, divulgação e 
promoção das tradições culturais dos povos indígenas do Acre". A coordenação ficará a conta, novamente, 
da SEPI, sendo executada pelo Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural/FEM e parceiras com a 
SEE, Grupo de Mulheres Indígenas/UNI, OPIAC, AMAAIAC e CPI-Acre. 

Até maio de 2005, os recursos da segunda fase do projeto não foram liberados e, por isso, as ações 
previstas não tiveram início41. Esta situação permite recomendar a realização de um conjunto de avaliações, 

40 A criação da SEPI e suas respectivas linhas de atuação serão analisadas adiante, tendo em vista que sua participação na 
implementação, acompanhamento e avaliação das ações do Projeto BNDES, no biênio 2002-2003, foi bastante reduzida. 
41 O anúncio oficial da concessão do empréstimo de R$ 137 milhões ao governo estadual foi feito pelo presidente do 
BNDES, Guido Mantega, a 30 de maio de 2005, e a assinatura do contrato aconteceu a 8 de junho, no Palácio do Planalto, 
em Brasília, em cerimônia que contou com a presença do presidente Luís Inácio Lula da Silva, do governador Jorge 
Viana, da ministra Marina Silva e de deputados federais e senadores acreanos, 
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- 
com a participação das organizações e comunidades indígenas, órgãos dos governos estadual e federal e 
organizações da sociedade civil, com vistas a alcançar entendimentos sobre os avanços, as pendências e os 
estrangulamentos das ações já realizadas, bem como construir um quadro da atual situação das populações e 
terras "impactadas" pelas BRs já pavimentadas, de maneira a possibilitar planejamentos das ações necessárias 
e articulação dos órgãos e instâncias para sua implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação. - 

É fato que iniciativas nesse sentido foram promovidas pela SEPI, com a realização, em dezembro de 
2003, do "I Seminário sobre a atuação das instituições governamentais e não-governamentais junto às terras 
indígena do Estado do Acre" e, mais especificamente, do "I Seminário de Avaliação do Plano de Mitigação 
das BRs 3 64 e 317 ", em fevereiro de 2004 42• A que avaliações, conclusões e recomendações chegou-se 
nesses seminários? De que forma podem suas conclusões ter servido de subsídio à elaboração da segunda 
fase do Projeto BNDES, quando este já estava sistematizado em final de 2003? De que maneiras estes fóruns 
de discussão serviram como base para caminhar numa maior articulação das ações dos diferentes órgãos de 
governo e para o planejamento de suas ações? 

Há, hoje, uma avaliação, de certa forma generalizada nos próprios órgãos de governo, de que o cerne 
das medidas implementadas na primeira fase do Projeto do BNDES contemplou investimentos fortemente 
calcados em obras de infra-estrutura e na aquisição de diferentes tipos de materiais permanentes43• Na 
primeira fase do projeto, estes dois componentes chegaram a cerca de 68% do total dos investimentos (37% 
com equipamentos permanentes e material de consumo e 31 % com obras de infra-estrutura). É fato que os 
índios e suas organizações foram ouvidos em visitas as aldeias e acabaram por referendar os Planos de 
Mitigação nas audiências, e que estes planos eram bastante mais amplos do que as ações viabilizadas pelo 
Projeto do BNDES. Investimentos e obras foram, na maioria das vezes, bem-vindas, face a um histórico de 
descaso e descompromisso dos governos anteriores. 

- - 
Mas, é possível afirmar que não houve uma definição mais detalhada de estratégias e ações visando 

a operacionalização das ações do Projeto do BNDES e sua futura sustentabilidade, a partir de ações tocadas 
pelas próprias comunidades e organizações índígenas, bem como do aprimoramento dos canais de diálogo e 
das parcerias com o governo do estado. Como já foi citado em várias ocasiões, as estratégias de capacitação e 
empoderamento das comunidades e suas organizações foram marcadas por ações de breve duração, que, em 
muitos casos, giraram em tomo de cerimônias de entrega de obras e equipamentos. Não houve tampouco um 
efetivo acompanhamento dessas ações a posteriori, nem instâncias para sua avaliação e a correção de rumos e 
estratégias. 

Terminaram-se os recursos do projeto, acabaram-se as ações do governo nessas terras indígenas? 
Um dos objetivos das ações era o fortalecimento das organizações indígenas e o aprofundamento dos 
programas de sustentação, com capacitação de recursos humanos locais e orientação técnica do governo, para 
que as comunidades pudessem gradualmente definir linhas para novas ações e elaborassem projetos para 
captar recursos para executá-las. É isto que aparentemente propõe a segunda fase do Projeto BNDES. Mas, 
será que é legítimo e suficiente afirmar que as organizações indígenas demandaram que continuidade fosse 
dada às linhas temáticas e ações implementadas na primeira fase? Qual foi o ~cúmulo das ações já realizadas 
e que subsídios efetivamente estão sendo colhidos para seu aprimoramento e para alcançar os objetivos 
últimos do projeto: o fortalecimento das organizações indígenas e a autonomia das comunidades indígenas? 
Serão o ''Programa de Apoio às Populações Tradicionais e Pequenos Produtores" (Pró-Florestaniaj'", no 
âmbito do Programa BID, e o "etnozoneamento" em várias terras indígenas suficientes para alcançar esses 
objetivos no futuro próximo? O primeiro está dando seus primeiros passos, após quatro anos de definições e 
esperas, e conforma um fundo concorrencial, exigindo um intrincado processo burocrático para se acessar os 
recursos; o segundo, apenas agora começa a suscitar discussões e encaminhamentos mais centrados quanto à 

- 
- 

42 A sistematização do relatório desta segunda atividade, a cargo da Gerência de Planejamento Estratégico da SEPI estava 
previsto para a segunda quinzena de março de 2004. Caso isto tenha ocorrido, não foi possível acessar este documento 
durante os levantamentos de campo realizados antes da redação do presente relatório. 
43 Na própria Memória de Identificação da segunda fase do Projeto isto está em parte reconhecido, quando se afirma a 
necessidade de que os investimentos destinados ao fortalecimento das organizações indígenas "não sejam somente de 
cunho material", mas que busquem uma maior integração das organizações indígenas com os órgãos de governo e da 
sociedade civil (Acre, 2003: 2). 
44 O Programa Pró-Florestania será analisado na próxima seção. 
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sua possível aplicação enquanto instrumento de planejamento para os povos indígenas e de norte para futuras 
políticas públicas. Ambos, certamente, ainda demandarão tempo até que se consolidem na direção desejada. 

É possível afirmar, portanto, que ainda estão ausentes estratégias de mitigação e de compensação de 
curto, médio e longo prazos, que sirvam, de fato, como instrumento para que as comunidades e organizações 
equacionem projetos próprios de gestão e vigilância territorial face aos prejuízos sociais, ambientais e 
culturais já em curso e os que ainda advirão do avanço da pavimentação dessas rodovias. Os Planos de 
Mitigação elaborados e aprovados, em 2001-2002, refletem uma visão e os projetos das comunidades e 
organizações indígenas e as possibilidades orçamentárias e operacionais do governo estadual, bem como um 
produto de um processo de negociação historicamente situado, que, em grandes linhas, resultou na 
implementação de um conjunto bastante desarticulado de ações nos anos de 2002- 2003. Hoje, a avaliação 
dos ganhos e pendências ainda é fundamental, com vistas ao delineamento de novas estratégias de ação e à 
construção de renovados patamares de diálogo e de parceria com os órgãos do governo estadual. 

r: 
Para insistir no caso dos Katukina da TI Campinas, houve melhorias significativas a reboque da 

implementação das ações do BNDES? Houve algumas. Há pendências? Há muitas. Problemas crônicos de 
falta de caça e alimentação, açudes que não renderam a esperada sustentação a curto prazo, gastos altos feitos 
pelas famílias Katukina com a compra de carne em Cruzeiro do Sul, os Katukina listados no Programa Fome 
Zero dentre os potenciais beneficiários (de sacolões?), a chegada de um bom número de famílias Katukina 
vindo da TI Rio Gregório em grande parte atrás dos beneficias que o governo concentrava no Campinas 
(resultando num esvaziamento quase total, por certo período, da aldeia Sete Estrelas, no rio Gregório), 
inchaço da população do entorno e pressão sobre os recursos naturais da terra indígena e de seus limites, 
ameaças à integridade fisica dos adultos e crianças indígenas, casas de moradia hoje todas fechadas com 
tábuas e cadeados para evitar roubos, violências e ameaças de morte contra os Katukina e outros transeuntes 
da rodovia 45• Há acordos já delineados, com perspectivas de novos planos de ação de médio e longo prazo, 
ou as ações do governo continuarão ser resultado de ações emergenciais, como fruto de esporádicas 
denúncias feitas pelas lideranças Katukina ou da eminência de mais um mobilização para o fechamento da 
estrada? Só então, comitivas interinstitucionais do governo, no papel de bombeiros, se furão novamente 
presentes na terra indígena para prestar contas, prometer o cumprimento de compromissos ainda não 
atendidos e elencar uma série de ações futuras? 

Por outro lado, hoje e para o futuro próximo, é possível constatar o aprofundamento dos processos 
vislumbrados e discutidos desde final dos anos 1990, como decorrência da pavimentação de certos trechos da 
BR-364, da perspectiva de seu avanço em 2005 com a utilização dos recursos do Programa BID, bem como 
do processo de integração regional que ganhará força com a perspectiva de ligação da BR- 317 com a 
Rodovia Transoceânica, em território peruano. No caso da BR-364, por exemplo, uma reserva extrativista 
recém criada é atravessada pelo traçado da rodovia, assim como as florestas estaduais, em trechos que serão 
terraplanados e pavimentados nos próximos dois anos. Dada esta situação e outras que ainda surgirão, e 
levando-se em conta o histórico de negociações com o governo estadual, no âmbito da revisão do 
componente indígena do Eia-Rima, é previsível e legítimo que novas demandas sejam feitas por outras 
pop~Iações, indígenas ou não, suas organizações e por entidades da sociedade civil que até o momento 
ficaram à margem das discussões e dos programas de mitigação e compensação. ,- ' . 

Quais foram os subsídios colhidos a reboque dos longos processos de diálogo entre o governo e as 
lideranças indígenas e da implementação dos T ACs e do Projeto do BNDES no sentido da formulação de 
políticas públicas mais amplas, que contemplem a totalidade das populações e terras indígenas do estado? Ou 
continuar-se-á a apenas a focar e a contemplar aquelas "impactadas" pela pavimentação das estradas? Essa 
última ação continua a ser extremamente necessária, mas a abertura de focos mais amplos para as políticas 
públicas não parece ter acontecido, no que tange aos povos indígenas, após seis anos do chamado Governo da 
Floresta. Neste novo momento, torna-se a apontar, continua a ser preciso desnaturalizar marcos de análise, 
planejamentos e áreas de implementação de políticas e ações centrados unicamente em recortes descontínuos, 

45 A possibilidade de que esses processos viessem a acontecer foi antevista no próprio relatório de revisão do componente 
indígena do EIA-RlMAda Br-364 (Lima, I 999) e em textos depois produzidos pela antropóloga Edilene Cofacci de Lima, 
que há quatorze anos dedica suas pesquisas e trabalhos aplicados aos Katukina, especialmente da TI Campinas/Katukina. 
A respeito dessas previsões, ver Lima, 2000; 2001. Para uma consideração crítica mais recente sobre os resultados da 
atuação do governo nessa terra indígena no âmbito dos programas de mitigação e compensação, ver Lima, 2005. 
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- 
como "trechos da BR-364 ou da BR-317", terras indígenas isoladas, "à margem" ou na "área de influência 
direta" das estradas46• 

Diferentemente, continua a ser necessário passar a trabalhar com um panorama amplo, que incorpore 
todo o estado, onde há hoje um mosaico contíguo de terras reservadas pelo governo federal tanto para os 
indígenas como para diferentes populações tradicionais. O mesmo, cabe também lembrar, deve acontecer em 
relação aos territórios indígenas e unidades de conservação localizados ao longo da fronteira internacional e 
suas proximidades, tanto no Vale do Juruá, como no Vale do Acre-Purus, o que demandará entendimentos, 
acordos e ações conjuntos com os governos peruano e boliviano, assim como com os governos dos vários 
departamentos fronteiriços. 

Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre (BID - 03013) e os povos indígenas 

Em uma avaliação encomendada pela SECTMA para atender a uma exigência do BID (lglesias, 
2001)47, durante a etapa de apreciação da proposta do programa encaminhada pelo governo estadual ao 
Banco, em início de 2001, foram analisadas as instâncias previstas para a participação das organizações 
indígenas no planejamento e na execução 48, os projetos especificamente destinados aos povos indígenas, bem 
como as interfaces dos demais projetos com a situação então vivida por vários desses povos. 

._, 

Nesta última categoria, foram avaliados os três componentes do programa, focando nas seguintes 
ações: "Estabelecimento e manejo de áreas protegidas" ( criação de áreas de proteção integral e proteção do 
entorno do Parque Nacional da Serra do Divisor), "Manejo dos Recursos Florestais" (fomento ao manejo de 
recursos florestais e criação e gestão das florestas estaduais) e "Infra-Estrutura Pública de Desenvolvimento" 
(operacionalização do transporte fluvial e pavimentação de 101,5 km da BR-364, no trecho Riozinho da 
Liberdade-Rio Acuráua). - 

Outras duas ações diretamente voltadas aos indígenas foram então analisadas com especial atenção: 
o "Projeto de Apoio às Comunidades das Populações Tradicionais", do componente I (Manejo sustentável e 
conservação dos recursos naturais e da identidade cultural); e o "Fundo Florestania de apoio às populações 
tradicionais e pequenos produtores", do Componente II (Apoio e promoção do desenvolvimento produtivo e 
empregoj'". 

No presente relatório, as políticas e ações do governo estadual, por meio da FEM, voltadas à 
"organização e valorização da cultura material" e à "manutenção da identidade cultural" dos povos indígenas 
foram já devidamente descritas e analisadas em seção acima, que tratou do Projeto do BNDES, na qual 
também fez-se referências ao projeto apresentado pela FEM, em abril de 200 l, no âmbito do Programa BID. 

A presente seção pretende reconsiderar e atualizar algumas das observações feitas há quatro anos 
sobre o "Programa de Apoio às Populações Tradicionais e Pequenos Produtores - Pró-Florestania" (doravante 
PF), à luz de documentos elaborados, a partir de agosto de 2003, pela Secretaria de Extrativismo e Produção 
Familiar (SEPROF, 2003, 2004, s/d). 

46 A respeito dessa análise crítica, ver Aquino, 1997, 1997a, 1999b; e lglesias & Aquino, 1999, 1999a; 2000. 
47 Na Ajuda Memória resultante da Missão de Identificação do BID oconida em abril de 2001 constavam as seguintes 
especificações a serem atendidas pela referida avaliação: "um documento sobre a população indígena do Estado, 
indicando brevemente sua situação sócio-econômica e, detalhando os eventuais impactos positivos ou negativos que o 
Programa possa ter sobre elas e as medidas a serem adotadas para evitar estes últimos ou maximizar os primeiros i ... )" 
(Governo do Estado do Acre & Banco lnteramericano de Desenvolvimento, 2001: 4). 
48 A respeito dessas instâncias de participação, consultar lglesias, 2001: 58-59 e passim. É importante notar que a 
"Comissão Estadual de Acompanhamento e Avaliação do Projeto BID", apesar de criada por decreto em junho de 2002, 
veio apenas a ser efetivamente ativada em final de 2004, numa conjuntura marcada pela possibilidade real de utilização 
dos recursos do Programa, liberados pelo BID também dois anos antes. 
49 Nos últimos anos, esses dois projetos e seus respectivos componentes tiveram seus nomes ligeiramente modificados, 
passando o primeiro a denominar-se "Apoio a Preservação de Culturas Tradicionais (População Indígena)", parte do 
Componente I "Manejo Sustentável e Conservação dos Recursos Naturais" e o segundo "Programa de Apoio às 
Populações Tradicionais e Pequenos Produtores - Prô-Florestania", parte do Componente II "Apoio e Difusão do 
Desenvolvimento Produtivo Sustentável e Emprego". 

- - 
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•!• Prô-Florestanía 

Instituído pela Lei nº 1.460, de 3 de maio de 2002, o PF está hoje sob administração da SEPROF, 
secretaria vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Sustentável 
(SEPLANDS). Cabe a esta última efetuar a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, acompanhar 
a execução do PF e solicitar do BID o desembolso de recursos. Uma "Gerenciadora" contratada pela Unidade 
Executora da SEPLANDS presta-lhe suporte técnico, administrativo e financeiro. 

São atribuições da SEPROF presidir o Conselho Executivo do PF, autorizar a realização de 
pagamentos pela Unidade Executiva/SEPLANDS, distribuir equipamentos e bens e acompanhar os projetos. 
São atribuições da Gerência Executiva do PF (GEFLO) fazer o enquadramento inicial das propostas e projetos 
e submete-los à análise do Conselho Executivo, preparar os procedimentos licitatórios dos projetos aprovados, 
monitorar e avaliar os projetos em curso, bem como elaborar informes e relatórios e apresentá-los à Unidade 
Executiva/SEPLANDS50• Cabe ainda à GEFLO subsidiar, com informações relevantes, a atuação do 
Conselho Executivo e facilitar a ida de seus membros em atividades de vistoria de projetos específicos. 

Como explicita seu Regulamento Operativo (SEPROF, 2003:4), o PF tem por objetivo "criar 
oportunidades de investimento com fins produtivos para pequenos produtores e populações tradicionais, 
visando melhorar suas condições de bem-estar de acordo com os padrões do desenvolvimento humano 
sustentável, combatendo a pobreza e reduzindo a degradação ambiental". Seus recursos estão direcionados a 
financiar propostas e projetos de associações, cooperativas e outras organizações de "populações tradicionais" 
(aí incluídos povos indígenas, seringueiros, castanheiros, pescadores e ribeirinhos) e de pequenos produtores 
agrícolas. Essas organizações devem ter no mínimo seis meses de existência. Os projetos, por sua vez, devem 
refletir uma proposta comunitária de desenvolvimento, ser gerenciados de forma coletiva e favorecer a ativa 
participação das mulheres e dos jovens em todas suas etapas51• 

O PF está dividido em dois "componentes" -"Formulação de Projetos" e "Projetos de Produção 
Sustentável e Geração de Renda"-, que, por sua vez, incluem diferentes "áreas temáticas". Reproduzido do 
Regulamento Operativo do PF, o quadro seguinte apresenta esses componentes, suas respectivas áreas 
temáticas, os valores passíveis de financiamento e as contrapartidas exigidas. 

,-.., Áreas Temáticas dos Componentes do PRÓ-FLORESTANIA e os Valores Máxünos Alocados 

Componentes Áreas Temáticas %de Valores Máximos Alocados 
Financiamento 

1. Formulação 1. Planos de Desenvolvimento US$ 15.00/Associado 
de Projetos Comunitários (PDC's), Projetos 100 US$ 1,500.00/ PDC, Projetos 

Produtivos e Estudos Específicos Produtivos ou Estudos Específicos 
1. Recuperação de Areas Alteradas 95 US$ 332.00/Associado 

2. Projetos de US$ 10,000.00/Proieto 
Produção Sustentável 2. Fomento à Pecuária Orgânica 95 US$ 270.00/Associado 
e Geração de Renda ' US$ 10,000.00/Proieto 

3. Fomento da Cadeia Produtiva 90 US$ 1,700.00/Associado 
US$ 30,000.00/Projeto 

4. Extração Sustentável de Recursos 90 US$ 2,000.00/Associado 
Florestais US$ 50,000.00/Projeto 

Fonte: Acre.SEPROF, 2003: 6 

,--.., 

O ritual para a apresentação e a apreciação dos projetos guarda especificidades para cada um dos 
componentes. No caso do primeiro (Formulação de Projetos), o proponente apresenta inicialmente uma Carta 
de Intenções, solicitando apoio financeiro para a elaboração de Projetos de Desenvolvimento Comunitário, 
Projetos Produtivos e Estudos Específicos52. Além de informações sobre a instituição proponente, a Carta 

50 Para um organograma, da Estrutura Administrativa e Executiva do Programa, consultar SEPROF (2003: 29) 
51 Para os critérios de elegibilidade dos beneficiários do Pró-Florestania, ver SEPROF (2003: 12-13) 
52 Segundo consta do Regulamento, os PDCs "devem expressar as expectativas e demandas da comunidade, formulando 
ações e projetos a serem desenvolvidos ( ... ) Os Estudos Específicos podem ser de viabilidade econômica, financeira e 
ambiental, de engenharia, de análise de solo, análise de potencial dos recursos madeireiros e não-madeireiros, de geração 
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solicita um conjunto de dados que, além de constituir um "diagnóstico da situação atual", devem sustentar o 
pedido formulado para financiamento. É facultado ao proponente a escolha da instituição ou técnico que, no 
bojo de um processo participativo, elaborará o respectivo projeto ou o estudo solicitado, devendo a instituição 
ou o técnico estar previamente cadastrado na GEFLO. Após protocolada, a Carta de Intenções é analisada 
pela GEFLO, sendo levados em conta a sua elegibilidade e o seu enquadramento nas áreas temáticas. Caso 
recomendada, a contratação cabe à Unidade Executiva/SEPLANDS. Em caso de não recomendação, a Carta é 
retomada ao proponente, que pode submetê-la novamente após as necessárias reformulações. 

No caso do segundo componente, uma proposta de Projeto de Produção Sustentável e Geração de 
Renda53 pode articular mais de uma área temática, devendo, todavia, os valores requisitados corresponder ao 
teto máximo de financiamento da principal atividade. Nos projetos para Fomento da Cadeira Produtiva e 
Extração Sustentável de Recursos Naturais, caso contemplem a implantação de infra-estrutura, são exigências 
a apresentação do respectivo Projeto de Desenvolvimento Comwritário, cálculos comprovando a viabilidade 
econômica da iniciativa e, ainda, um detalhamento das obras previstas. Outra exigência nesse tipo de projeto, 
a contrapartida, pode ocorrer por meio da remuneração já auferida por membros da associação e terceiros que 
venham a prestar serviços ao projeto, de recursos financeiros da própria proponente ou advindos de outras 
fontes de financiamento, de mobilizações da própria comwridade (atividades coletivas, bens ou recursos) e/ou 
do uso de equipamentos e material permanente da própria executora. 

A tramitação das propostas de Produção Sustentável obedece a um ritual burocrático distinto aos do 
primeiro componente, incorporando outras instâncias de avaliação e decisão. O processo tem início com a 
apresentação pelo proponente de uma Carta de Intenções e da proposta de projeto, formalizada em formulário 
próprio, cujo preenchimento é explicado em guia específico 54. Uma vez protocolado na SEPROF, cabe 
também à GEFLO proceder com a análise de sua elegibilidade e seu enquadramento nas áreas temáticas. A 
proposta é então encaminhada à análise de instituições acadêmicas, de pesquisa ou a técnicos especializados55, 
aos quais, mediante parecer, cabe recomendá-la, ou não. No caso de não recomendação, ou seja, da proposta 
não atender aos critérios do PF, a GEFLO devolve-a ao proponente, explicando os motivos da decisão. Após 
reformulada a proposta pode tomar a ser apresentada, dando, assim, início a novo processo. 

No caso da proposta inicial atender aos critérios, e ser recomendada pelos pareceristas, cabe à 
GEFLO encaminhá-la para apreciação e deliberação por parte do Conselho Executivo do PF56, instância 
normativa e de julgamento, presidida pela SEPROF e composta, de forma paritária, por cinco membros de 
secretarias de estado e cinco organizações da sociedade cívif". A duração deste conjunto de trâmites, do 
protocolo até a deliberação do Conselho Executivo, está estabelecida em um prazo de 45 dias. Sendo a 
proposta aprovada pelo Conselho, cabe à GEFLO comwricar a decisão ao proponente, ocasião em que serão 
enviados cópia do documento de aprovação do projeto e do cronograma de execução, roteiro para elaboração 
de relatórios e a matriz de monitoramento do projeto. Cabe, ainda, à GEFLO iniciar os procedimentos 

de novos produtos, de cadeias agroindustriais, de mercado, entre outros ( ... )" e "deverão ser elaborados com o 
envolvimento dos beneficiários ( ... )"(SEPROF, 2003: 7). Para orientar o preenchimento do formulário da Carta de 
Intenções, a SEPROF elaborou o "Guia de Preenchimento - Carta de Intenções". 
53 Para um detalhamento das atividades e rubricas passíveis de financiamento em cada uma das quatro áreas temáticas em 
iue se divide o componente Projetos de Produção Sustentável e Geração de Renda, consultar SEPROF (2003: 7-9). 
"Guia de Preenchimento - Projetos de Produção Sustentável e Geração de Renda" (Acre.SEPROF, s/d) 

55 Para os requisitos que devem possuir essas instituições ou técnicos, e para os critérios a serem levados em conta na 
análise das propostas, consultar Acre. SEPROF (2003: 20-22). Salvo engano, não está especificada no regulamento a 
~uantidade de "analistas" a ser convocada para analisar uma proposta de projeto. 
6 Segundo o Regulamento Operativo (SEPROF, 2003: 30) são atribuições do Conselho Executivo: "a) definir anualmente 
as macro-políticas do PF; b) aprovar os projetos apresentados ao PF; e) assegurar a realização do PF em conformidade 
com o sistema de proteção ambiental e demais normas afetas ao meio ambiente; d) estabelecer prioridade nas linhas de 
ação direcionadas para o funcionamento das atividades do PF; e) divulgar as decisões consideradas relevantes e do 
interesse geral; e f) avaliar o desempenho dos consultores analistas de projetos". 
57 São elas, do governo estadual, a SEPROF, SEATER, SEMA, Secretaria de Agropecuária (SEAP) e Secretaria de 
Florestas (SEF), e da sociedade civil, o Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), a Federação dos Trabalhadores da 
Agricultura no Acre (Fetacre), UNI e outros dois, um representante de ongs de pequenos produtores rurais e outro 
representante de cooperativas de pequenos produtores rurais, ambos a serem escolhidos por processo eleitoral pelas ongs e 
cooperativas, por um mandato de dois anos. 

- 
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necessários, por meío da Unídade Executora/SEPLANDS, à assínatura do respectivo contrato, trâmites cujo 
cumprimento deve ocorrer em prazo de dez dias. 

Ao longo da implementação do projeto, uma eventual requisição do proponente quanto a mudanças 
no orçamento ou no cronograma ínicialmente propostos, será analisada pela GEFLO, podendo contar com a 
aprovação do Conselho Executivo do PF. O referendo do Conselho também torna-se necessário no caso do 
projeto extrapolar um ano de duração, decisão que será tomada com base na avaliação dos resultados obtidos 
no primeiro ano de atividades. 

r: 
Para além de um relatório final a ser apresentado pela organização executora, o Regulamento 

Operativo do PF prevê diferentes ações de monitoramento e avaliação dos projetos, sendo estas atribuição da 
SEPROF. Essas ações visam auferir as formas de gerenciamento do projeto, o cumprimento dos objetivos e 
resultados previstos, a participação das comunídades em todas as etapas de planejamento e implementação, 
bem como analisar se as atividades efetivamente contribuíram para a melhoria das condições de vida dos 
beneficiários, o aumento de sua renda e a conservação dos recursos naturais de seus territórios. Formulários 
de Monitoramento e Avaliação do Projeto deverão ser preenchidos pela respectiva gerência regional da 
SEPROF, que, para tal, contará com apoio técnico da GEFLO. A avaliação dos projetos está prevista por 
meio da análise desses relatórios de desempenho e, ainda, da realização de seminários anuais de avaliação. 
Previstos para ocorrer nas várias regionais, juntando as organizações executoras dos projetos, essas reuniões 
anuais serão promovidas por uma consultoria contratada, sob coordenação da GEFLO. 

r: 

Quatro anos após o ínicial esboço do Fundo Florestania, e três anos após sua efetiva ínstituição pela 
Lei nº 1.460, o PF ainda dá seus primeiros passos no sentido de abrir alternativas concretas para o apoio e o 
financiamento de propostas e projetos dos povos indígenas. Até hoje, todavia, seu formato, objetivos, 
procedimentos e formulários do PF são praticamente desconhecidos pelas lideranças e as organizações de 
representação dos povos indígenas. Face a essa situação, uma primeira recomendação é que, conforme consta 
de suas atnbuições, a SEPROF promova urgente e ampla campanha de divulgação do PF junto a essas 
lideranças e organizações, bem como às instituições não governamentais que lhes prestam assessoria técnica. 

~ 
1 

Nos últimos nove meses, desde a formatação final do PF, importantes momentos para a distribuição 
e discussão do Regulamento Operativo, dos formulários e dos respectivos guias de preenchimento poderiam 
ter sido aproveitadas, durante os cursos de formação de professores e agentes agroflorestais indígenas, bem 
como as reuníões promovidas, em diferentes municípios, pela Coordenação Provisória da UNI. No futuro, 
ocasiões como essas não deveriam ser novamente desperdiçadas, e outras devem ser especificamente criadas 
pela SEPROF e a GEFLO, para que seus representantes e técnicos apresentem pessoalmente a documentação, 
forneçam informações e orientações e possam esclarecer dúvidas e perguntas das organizações e lideranças. 
A capacitação dos técnicos da SEPROF nas gerências regionais deve também ser priorizada, de maneira que 
estabeleçam canais de diálogos com as organizações e possam fornecer-lhes documentos e informações. 
Seminários e oficinas nos munícípios, reunindo representantes de todas as organizações que constituem o 
público potencialmente beneficiado, também devem ser priorizadas e concretizadas em um futuro próximo. 

r: 

• Dentre os indicativos do ZEE/1999, visando orientar ações do governo estadual em relação aos 
povos indígenas, figurava a proposta de propiciar condições e assessoria técnica para que as comunídades e 
suas organizações realizassem zoneamentos socioambientais participativos de suas terras. A partir dos 
diagnósticos das formas de uso dos recursos naturais, esperava-se que essas organizações indígenas pudessem 
elaborar planos de uso desses recursos, projetos de gestão territorial e ações de vigilância, cuja implementação 
deveria também contar com apoio financeiro e técnico do governo estadual. O modelo então recomendado 
para viabilizar os diagnósticos e apoiar financeiramente os projetos foi a constituição de um fundo especial 
para os povos e associações indígenas58• 

O Programa BID não prevê a constituição de um fundo específico para apoiar projetos dos povos 
indígenas e de suas associações ou organizações. Diferentemente, o PF, um fundo concorrencial, tem como 

58 A criação do Fundo de Preservação e Desenvolvimento dos Povos Indígenas do Acre (FPDIAC), seguindo os moldes e 
os objetivos então propostos, é possibilidade contemplada pela Lei Ordinária Nº 1.492, de 19 de fevereiro de 2003, que 
criou o Conselho Estadual Indígena (CEI). A este respeito, ver a seção seguinte deste capítulo. 
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- - 
objetivo beneficiar um público mais amplo, ao incorporar outras populações tradicionais e de pequenos 
produtores rurais. Na medida que privilegia o apoio a atividades com fins primordialmente produtivos e 
comerciais, exclui, pelo menos por ora, a oportunidade de financiar outras ações, que constituem demandas 
antigas e necessidades atuais dos povos indígenas, por exemplo, a vigilância, controle e proteção dos limites 
de suas terras. Dado o perfil dos beneficiários do PF, ficam também excluídas, de um lado, organizações de 
representação regional, que desenvolvem atividades de articulação política nas aldeias e de mediação e 
canalização das demandas locais junto a vários instituições e nas sedes dos municípios e em Rio Branco. 
Exclui, de outro lado, as organizações não governamentais que desenvolvem atividades nas terras indígenas, 
inclusive na formação de recursos humanos, no caso dos AAFis, que há anos implementam, além de 
iniciativas de vigilância territorial, atividades agora passíveis de serem contempladas pelo PF. 

Com relação às quatro áreas temáticas do segundo componente do PF, é possível afirmar que 
especialmente as duas primeiras -Recuperação de Áreas Alteradas e Fomento à Agropecuária Orgânica 
convergem com recorrentes demandas das organizações e lideranças indígenas e com ações já em curso em 
muitas aldeias. A primeira, por oferecer alternativas para o fortalecimento de atividades agroflorestais e de 
silvicultura, podendo estas estar associadas à criação de animais domésticos, por meio de investimentos em 
insumos, equipamentos, assistência técnica e capacitação. A ênfase na recuperação de áreas alteradas, 
principalmente capoeiras, coincide com as ações realizadas pelos AAFis há anos, e pode contribuir para seu 
fortalecimento e potencialização. A segunda, por mencionar o apoio e a assessoria técnica para piscicultura. 
É digno de nota, todavia, que o regulamento não faz qualquer menção a possíveis atividades de manejo e 
criação de quelônios e fauna (à exceção do manejo de lagos, previsto na área temática Extração Sustentável 
de Recursos Florestais). 

-· 

- - 
À primeira vista, todavia, bem poucas são as associações indígenas hoje aptas a apresentar projetos 

nas duas outras áreas temáticas - Fomento à Cadeia Produtiva e Extração Sustentável de Recursos Florestais-, 
dado o aparente privilegiamento de atividades marcadas por uma maior escala de produção, infra-estrutura 
para a montagem de "pequenas indústrias rurais" e o pré-beneficiamento local de produtos, o licenciamento 
das respectivas atividades e as relações com nichos de mercado e redes de comercialização, tanto locais como 
mais abrangentes. 

- 
Ao que tudo indica, portanto, há um grande desafio à frente para que as áreas temáticas passíveis de 

financiamento pelo PF possam constituir alternativas efetivas para o atendimento das demandas históricas 
das comunidades indígenas. E para que possam ser adequadas às potencialidades hoje existentes nas suas 
terras, tanto em termos das formas específicas de organização familiar da produção, do uso dos recursos 
naturais, dos produtos já disponíveis e dos mecanismos pelos quais nos últimos anos têm operado a maioria 
das associações indígenas. 

- 
O desafio, todavia, não é apenas esse: há outros, igualmente cruciais para que povos e associações 

indígenas possam acessar os mecanismos de financiamento abertos pelo PF. Assim como quando do esboço 
inicial do Fundo Florestania, em 2001, a grande incógníta continua a ser como viabilizar assessoria técnica 

, para que as associações cumpram os requisitos técnicos e as exigências burocráticas. Apesar da importante 
iniciativa da SEPROF ao elaborar guias para auxiliar os beneficiários a formalizar as cartas de intenção e 
preencher os formulários dos projetos, é fato que a documentação ainda é excessivamente extensa e 
detalhada, a linguagem dos formulários é em muitos momentos de dificil assimilação e a sistematização dos 
dados em quadros exige familiaridade com o modelo: o preenchimento dos documentos, portanto, demanda 
uma dose considerável de capacidade técnica. 

- 
- 

Novamente de forma louvável, o PF contempla que os próprios beneficiários indiquem instituições 
ou assessores técnicos de sua preferência, desde que estes estejam cadastrados na GEFLO, tanto para a 
elaboração dos PDCs e de estudos específicos como dos próprios projetos. Contudo, um problema que 
surgirá, com toda certeza, é o da escassez de técnicos habilitados para esse fun. No Regulamento Operativo é 
estipulado que um técnico não poderá se responsabilizar ou estar envolvido na execução de mais de quatro 
projetos, número, por sinal, já bastante elevado. Estipula, ainda que, visando garantir "um maior 
comprometimento técnico", esses profissionais, além de estarem registrados e em dia em seus respectivos 
órgãos de classe e terem domicílio na região de execução do projeto, devem possuir a) conhecimentos 
específicos em questões de interesse local e regional; b) conhecimento e domínio do PF; e) experiência 

- - 
- - 
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r: 

comprovada na elaboração, execução e acompanhamento de projetos; e d) experiência em trabalhos com 
comunidades" (SEPROF, 2003: 19). 

r>. 

A conjugação de vários desses fatores, se, por um lado, pode brindar uma assessoria de maior 
qualidade, por outro, pode constituir fator adicional para configurar uma situação marcada pela escassez de 
técnicos para assessorar os povos e organizações indígenas. Não há, à primeira vista, possibilidade de 
mobilizar assessores e técnicos nem em Rio Branco, quanto menos em outras regiões e estados. Mesmo que 
isto fosse possibilitado pelas regras do regulamento, esta mobilização seria dificultada, especialmente no caso 
dos PDCs, pelo reduzido montante do financiamento destinado às propostas apresentáveis ao componente 
Formulação de Projetos59• 

O trabalho junto a povos indígenas, cabe frisar, exige capacitação particular da parte dos técnicos e 
ritmos específicos para a realização das discussões e a costura de acordos necessários à elaboração de 
produtos como os PDCs e os projetos produtivos. Um exemplo atual dos desafios e dificuldades inerentes a 
esse diálogo entre representantes das aldeias e das organizações, de um lado, e de assessores, de outro, são as 
atividades de etnozoneamento e de etnomapeamento hoje em curso em diferentes terras indígenas do Acre. 
Avanços e resultados têm sido logrados, mas ainda constitui importante desafio sua concretização em termos 
de instrumentos que sirvam ao planejamento de estratégias coletivas de gestão e conservação dos recursos 
naturais e ao delineamento de projetos para esse fim. 

r=, 

Há quatro anos, era possível afirmar que não havia, no governo estadual, órgãos ou quadros técnicos 
com capacidade de oferecer assistência técnica, serviços de extensão ou cursos de formação às populações 
indígenas na área da produção. Algwnas coisas mudaram desde então, mas talvez não de forma suficiente. É 
fato que há hoje uma Gerência Indígena estruturada na SEA TER, que têm nos últimos anos trabalhado nessas 
atividades. Seus quadros são, todavia, poucos e bastante atarefados com as atividades do próprio órgão. As 
ações da SEATER também contemplam outros grupos de potenciais beneficiários do PF, podendo demandar 
o envolvimento desses profissionais em projetos não necessariamente destinados aos povos indígenas. Na 
proposta apresentada pela FEM no âmbito do Programa BID, estava previsto que ela pudesse prestar 
assessoria às comunidades na elaboração de projetos a serem encaminhados ao então Fundo Florestania. Se à 
época era questionável a possibilidade que o Núcleo de Indigenismo prestasse esse tipo de assessoria, 
atualmente esta perspectiva também está distante da realidade, tendo em vista a sua gradual desmobilização 
ao longo do ano passado. A SEPI, por sua vez, tampouco conta com quadros suficientes ou habilitados para 
essas atividades, pouco conhecimento tem sobre Regulamento Operativo e os objetivos do PF até há pouco e, 
por sinal, nem assento tem no Conselho Executivo do PF. 

-- 
,,,-.. 

Na esfera não governamental, a principal entidade que tem se dedicado a atividades dessa natureza é 
o Setor de Agricultura e Meio Ambiente da CPI-Acre, por meio da formação continuada dos AAFis. A CPI 
Acre, todavia, conta com um quadro técnico reduzido, que continuará plenamente envolvida na formação 
desses agentes, assim como, pelo menos nos dois próximos anos, nos trabalhos de etnomapeamento em várias 
terras indígenas do Vale do Juruá. Dificilmente, portanto, poderá dedicar-se a prestar assessoria sistemática 
para a elaboração de PDCs ou projetos para que associações indígenas acessem recursos do PF. O Pesacre e o 
Parque Zoobotânico têm desenvolvido atividades de assessoria a comunidades Apurinã no Município de Boca 
do Acre, no Amazonas. O CIMI, por sua vez, têm atuado na linha da articulação política junto a comunidades 
e organizações indígenas no Vale do Juruá e no sul do Amazonas. Não é nada certo, todavia, que esteja nos 
planos dessas instituições disponibilizar técnicos para atender as demandas que surgirão, uma vez que ocorra 
uma maior divulgação e o efetivo deslancho do PF. 

Dois, portanto, são os principais desafios hoje configurados na atual conjuntura para que, uma vez 
deslanchado, o PF possa também beneficiar os povos e organizações indígenas. O primeiro é a promoção de 
ampla campanha de divulgação de seu Regulamento Operativo, seus objetivos, potenciais beneficiários, áreas 
temáticas e seus formulários. 

59 Por sinal, uma dúvida que fica ao ler o Regulamento é se o valor de US$ 1.5 mil estipulado para a elaboração de Planos 
de Desenvolvimento Comunitários (PDC's), Projetos Produtivos e Estudos Específicos inclui a remuneração do técnico ou 
instituição indicada para a prestação da assessoria, as despesas necessárias ao deslocamento e à manutenção durante as 
viagens de campo e os custos durante a etapa de sistematização dos dados e de edição dos produtos finais. 
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- 
O segundo, é viabilizar condições para que os povos e organizações indígenas, de fato, disponham de 

assessoria técnica para elaborar PDCs e projetos. Essa necessidade pode ser constatada, por exemplo, ao 
analisar os resultados relativamente pífios das propostas formuladas por associações e organizações indígenas 
do Acre para pleitear recursos do programa PDPI/PP-G7, mesmo depois de oficinas de informação e 
formulação de projetos terem sido realizadas no estado pela equipe técnica do programa. Segundo dados da 
equipe do PDPI, no triênio 2002-2004, 19 propostas foram apresentadas por 11 associações locais, duas 
organizações regionais, uma organização profissional (OPIAC), uma de mulheres (AP AMINKTAJ); a outra 
foi apresentada pelo Pesacre. Das 19 propostas, apenas cinco foram aprovadas e estão com atividades em 
curso; outras três ainda estavam em avaliação em fins de 2004; e as outras 11 foram reprovadas. Destas 
últimas, sete foram reprovadas na fase inicial de triagem, ou seja, não atendiam os requisitos mínimos de 
elegibilidade definidos no documento Informações Básicas e Formulário e no Manual de Operações do PDPI 
e/ou não apresentavam as informações básicas para possibilitar uma avaliação pelos consultores do Grupo de 
Análise de Projetos (GAP). 

Diferentemente, é possível vislumbrar que os seringueiros e os pequenos produtores rurais não 
deixarão de ter essa assessoria, tendo em vista, por um lado, o considerável número de órgãos públicos e 
organizações não governamentais que hoje já desempenham esse papel e, por outro, os resultados esperados 
com os investimentos priorizados com recursos do Programa BID nas atividades de manejo de recursos 
madeireiros e não-madeireiros, a partir da criação das florestas estaduais e do fortalecimento das atividades de 
manejo comunitário de madeira já em curso. Pelo menos nessa última linha de atividades, portanto, não deve 
faltar o apoio do governo para potencializar a participação das organizações e das comunidades locais. - Ambos desafios devem ser enfrentados de imediato pela SEPI, em articulação com a SEPROF e a 
GEFLO, mobilizando assessorias técnicas, tanto nos órgãos do próprio governo como pela mobilização de 
consultores e de organizações não governamentais. De outro lado, viabilizar formas de participação da SEPI 
no Conselho Executivo do PF parece ser recomendação adequada, com vistas a garantir uma atenção devida 
às demandas e propostas indígenas, o acompanhamento dos projetos indígenas financiados e participação na 
definição das políticas a serem priorizadas pelo PF no futuro próximo. 

- 
Cabe recordar, por fim, que durante todo o processo de revisão dos componentes indígenas dos EIA 

RIMA de ambas rodovias, o governo estadual assumiu, junto às comunidades e lideranças, compromísso no 
sentido de fortalecer as organizações indígenas, inclusive com cursos e assessoria técnica, para que estas 
ganhassem capacidade de elaborar de projetos a ser encaminhados a diferentes fontes de financiamento, 
dentre as quais, o Fundo Florestania. A obtenção desses recursos financeiros foi então vislumbrada pelo 
governo como alternativa para aprofundar e complementar as ações iniciadas com os T ACs e depois com os 
Planos de Sustentação. Atualmente, honrar esse compromisso continua a ser fundamental: garantir formas de 
acesso das organizações indígenas aos recursos do PF, por meio de sua ampla divulgação e a mobilização de 
assessorias habilitadas, é hoje alternativa concreta para caminhar nessa direção. 

- 
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Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (SEPI) 

No segundo semestre de 1998, nos meses que antecederam às eleições majoritárias, entendimentos e 
negociações foram mantidos entre o então candidato a governador, Jorge Viana, e representantes da UNI e de 
outras organizações indígenas. Uma demanda recorrente das lideranças foi a criação de uma secretaria 
específica para tratar das questões indígenas. Pouco após a eleição da Frente Popular, a UNI elaborou 
documento, entregue ao governador eleito, fazendo recomendações quanto à estrutura dessa secretaria, à sua 
localização no organograma da administração pública estadual e a um conjunto de políticas que deveria ser 
privilegiado através de suas ações. 

Nos primeiros meses do mandato, várias manifestações do governador e de representantes de sua 
equipe convergiram para o reconhecimento da legitimidade dessa demanda do movimento indígena. Ao 
longo de 1999, seguidas menções foram feitas pelo governador e pela senadora Marina Silva sobre o desejo 
político do governo estadual de viabilizar a criação de uma espécie de "parlamento indígena", instância na 
qual os diferentes povos do Acre teriam representação, políticas e programas seriam debatidos e definidos e 
as propostas coletivas resultantes seriam articuladas com as ações dos órgãos de governo. Com o início de 
estudos de legislação e o afunilamento dos entendimentos com as lideranças, a proposta de criação do 
"parlamento indígena" progressivamente saiu do centro dos discursos do governo, tendo a discussão sobre a 
revisão do componente indígena da BR-364 começado a centralizar os diálogos instaurados com o 
movimento e as organizações indígenas a partir de meados de 1999. 

A primeira proposta formalmente apresentada pelo governo foi a da criação de um Conselho 
Estadual de Política Indigenista (CEPI), composto por representantes indígenas, dos governos estadual e 
federal e das entidades indigenistas. Uma proposta preliminar de regimento interno chegou a ser discutido 
publicamente em uma série de reuniões coordenada pela SEPRO, que então começava a delinear o Programa 
Emergencial de Desenvolvimento das Comunidades Indígenas. 

As discussões resultaram, em fevereiro de 2000, em uma nova proposta do governo: a estruturação 
do Conselho Estadual de Apoio à Política Indígena (CEAPI), órgão consultivo e deliberativo, vinculado ao 
Gabinete Civil do governador, composto por representantes indígenas, governamentais e da sociedade civil, 
com o objetivo de planejar e elaborar projetos, programas e políticas públicas de âmbito estadual para os 
povos indígenas. Após um longo período de banho-maria nos entendimentos, essa mesma proposta foi 
apresentada perante cerca de duzentas lideranças em sessão solene na Assembléia Legislativa, na Semana do 
Índio de 2001. Nesta mesma ocasião, as lideranças foram informadas que o líder do governo na ALEAC, 
deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), apresentara proposta de emenda à Constituição Estadual visando a 
criação de um capítulo específico dos índios. 

Ambas iniciativas, todavia, não tiveram qualquer desdobramento imediato. Já próximo ao término 
do primeiro mandato do Governo da Floresta, em novembro de 2002, um projeto de lei foi apresentado na 
ALEAC, novamente pelo deputado Edvaldo Magalhães, propondo a criação do Conselho Estadual Indígena. 
Em grandes linhas, o projeto de lei retomava a composição, a vinculação institucional e os objetivos que já 
constavam na proposta anterior de criação do CEAPJ. r: 

Mais uma eleição majoritária passou e o governador Jorge Viana foi eleito para novo mandato. A 13 
de dezembro de 2002, atendendo convite do governador, uma comitiva de quase cem lideranças indígenas foi 
recebida no Palácio Rio Branco. Conforme divulgou a imprensa à época'", este tipo de convite acontecia pela 
primeira vez na história do Acre, como prova do reconhecimento pelo empenho do movimento indígena na 
campanha que levara à sua recente reeleição, da maciça votação recebida entre os povos indígenas e do desejo 
do governador de, no novo mandato, fortalecer a participação de diferentes segmentos da sociedade na 
definição e na implementação das políticas públicas. Nessa ocasião, as lideranças fizeram a entrega de um 
documento (UNI, 2002), no qual, dentre outros pontos, tornaram a reivindicar a criação de uma secretaria 

60 A este respeito, ver, por exemplo, a matéria "Índios não querem apito. Lideranças indígenas sobem a rampa do Palácio 
para reunião com Jorge Viana e pedem para participar do governo", publicada pelo jornalista Tião Maia, na edição de 15 
de dezembro de 2002 do jornal Página 20. A reunião foi também divulgada no site da FUNAI, em Brasília. no dia 
seguinte. 
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para tratar dos "assuntos indígenas", a criação do Conselho de Apoio Indígena do Estado do Acre (CAIAC) e 
da implantação do Fundo de Desenvolvimento dos Povos Indígenas. Ao deixar a audiência, as lideranças 
receberam a promessa do governador de que recomendaria à sua assessoria a inclusão dessas demandas no 
plano de governo então em formulação. 

O final do ano de 2002 ficou marcado pela aprovação, na ALEAC, de projetos de lei encaminhados 
pelo governo com objetivo de promover uma reorganização do organograma da administração pública, por 
meio da coordenação exercida por quatro "supersecretarias": Planejamento e Desenvolvimento Econômico 
Sustentável; Finanças e Gestão Pública; Desenvolvimento Humano e Inclusão Social; e Infra-Estrutura e 
Integração. 

A Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (SEPI) foi criada pela Lei Complementar N° 115, 
de 31 de dezembro de 2002, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Humano e Inclusão Social, chefiada 
pelo vice-governador, Arnóbio Marques (Binho ). Como parte da missão institucional da SEPI consta 
"organizar as ações relacionadas às comunidades indígenas, integrando os diversos agentes e comunidades, 
formulando e adequando as ações e políticas públicas para fortalecer e garantir a sustentabilidade dos povos 
indígenas", tendo por competências "desenvolver ações visando a proteção e promoção da cultura dos povos 
indígenas que habitam o território acreano"; "contribuir para a formulação de políticas sociais e de 
desenvolvimento sustentável do Governo, em harmonia com os saberes e tradições dos povos indígenas"; e, 
ainda, "assessorar e monitorar os programas e projetos das Secretarias e demais órgãos do Governo para 
promover impactos positivos e evitar possíveis impactos negativos aos povos indígenas" (SEPI, 2004a: 4). 

- 
Como sempre foi sinalizado pelo governador nos entendimentos anteriores com as lideranças, o 

cargo de Secretário Extraordinário dos Povos Indígenas veio a ser ocupado por um indígena. Candidato 
apoiado por ampla maioria das lideranças e organizações indígenas, e apenas em parte pela UNI, que chegou 
a indicar outro candidato, o escolhido acabou sendo Francisco da Silva Pinhanta Ashaninka, ex-presidente da 
Associação Ashaninka do Rio Amônia (APIWTXA), ex-Secretário Municipal de Meio Ambiente em 
Marechal Thaumaturgo e ex-Coordenador da Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá (OPIRJ). Sua 
nomeação foi formalizada pelo Decreto N° 7.070, de 15 de fevereiro de 2003. 

- 

Quatro dias depois, por meio da Lei Ordinária N° 1.492, de 19 de fevereiro, promulgada pelo 
governador, foi criado o Conselho Estadual Indígena (CEI). Com caráter consultivo e deliberativo, o CEI é 
composto por representantes de quatro órgãos estaduais (Gabinete Civil, SEE, SEPRO e SECTMA)61, três 
órgãos federais (FUNAI, FUNASA e UFAC), três organizações não governamentais (CPI-Acre, CIMI e 
COMIN), dez organizações indígenas62 e outros dois representantes dos povos indígenas (um do rio Purus e 
outro do rio Iaco): um total, portanto, de 22 membros, e seus respectivos suplentes. Conforme reza a referida 
lei, constam dentre as principais funções do CEI: assessorar o governo na elaboração de diretrizes e projetos 
de políticas públicas; analisar programas e projetos dos governos estadual e municipais; acompanhar a 
execução de projetos e fiscalizar os recursos utilizados; avaliar e monitorar ações de impacto ambiental e 
sócio-cultural derivadas de projetos de desenvolvimento regional e propor as respectivas medidas 
mitigadoras; receber e encaminhar propostas e demandas advindas das associações e comunidades; articular 
essas propostas visando a formulação de diretrizes e políticas para o conjunto dos povos indígenas do estado; 
e elaborar, aprovar e acompanhar a proposta orçamentária elaborada pelo governo estadual para as questões 
indígenas. 

- 

A Lei Ordinária também estabelece que, para viabilizar o funcionamento do CEI, ficava o governo 
estadual autorizado a criar o Fundo de Preservação e Desenvolvimento dos Povos Indígenas do Acre 
(FPDIAC). Os recursos do Fundo poderiam advir, dentre outras fontes, de receita líquida mensal proveniente 
do ICMS arrecadado pelo governo, de convênios firmados com órgãos oficiais e entidades nacionais e 
estrangeiras e, ainda, de doações feitas por órgãos das três esferas governamentais e por instituições privadas. 
Esses recursos seriam destinados a programas e projetos definidos como prioritários pelo CEI, cujas áreas de 

- 
61 Chama a atenção o fato da SEPI, recém criada, não ter assento no CEI. Indicação de que a Lei estava elaborada com 
antecedência é o fato de que dele faz parte a SECTMA, secretaria que nos anos anteriores desempenhara papel de 
articulação das políticas de governo em relação aos povos indígenas. 
62 São elas: UNI, OPIRE, OPITAR, OPIRJ, APIWTXA, ASKARJ, AAPB1, OAEYRG, GMI e OPIAC. 
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financiamento deveriam constar do respectivo Plano de Ação e ter duração de pelo menos três anos. Caberia 
ao Gabinete Civil do Governador também alocar em sua proposta orçamentária anual um percentual de 
recursos necessário à organização do CEI e à seu funcionamento (infra-estrutura fisica, pessoal de apoio, 
equipamentos, transporte, hospedagem e alimentação). 

O processo de estruturação da SEPI aconteceu de forma lenta e gradual ao longo de 2003. A sede 
escolhida para abrigá-la foi o Centro Cultural Kaxinawá63. Apesar de formalmente inaugurada em abril, junto 
com a Casa dos Povos da Floresta'", em solenidade que contou com a participação do governador, de 
secretários, políticos e da senadora e Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e de lideranças indígenas, a 
nova sede da SEPI ainda passou por grandes reformas estruturais. De março a dezembro de 2003, a SEPI 
funcionou em uma sala na sede da SEMA, contando com o apoio técnico e logístico da equipe da Gerência 
de Assuntos Indígenas desse órgão. A compra dos equipamentos e do mobiliário acabou acontecendo em 
dezembro, e somente em fevereiro de 2004 a SEPI efetivamente instalou-se em sua nova sede. 

r. 

Durante seu primeiro ano à frente da SEPI, o Secretário deu prioridade à realização de um grande 
número de reuniões com os secretários dos órgãos estaduais que, nos anos anteriores, vinham desenvolvendo 
ações nas terras indígenas, especialmente no âmbito da revisão do componente indígena e do Projeto do 
BNDES. O principal objetivo dessas reuniões foi um melhor conhecimento dos responsáveis pelas 
secretarias, bem como das ações já implementadas. Concebida não como instância executiva, mas sim de 
planejamento, coordenação e acompanhamento, a SEPI procurou, com tímidos logras, avançar na articulação 
das políticas públicas dispersas nas secretarias e concatenar a definição de estratégias comuns de ação, de 
maneira a atender a particularidade das situações, demandas e expectativas das comunidades e organizações 
indígenas e romper com a "padroniza~ão" que, em seu entender, marcara vários dos projetos implementados 
desde 2002 pelo Projeto do BNDES 5• Esse processo culminou com a realização do "1 Seminário sobre a 
atuação das instituições governamentais e não-governamentais junto às terras indígenas do Estado do Acre", 
em dezembro de 2003, e do "1 Seminário de Avaliação do Plano de Ações Mitigadoras - Componente 
Indígena das BRs 364 e 317", em fevereiro de 2004, promovidos pela SEPI para subsidiar seu planejamento 
estratégico e atuação no ano seguinte. 

Um conjunto de outras atividades foi realizado pela SEPI em seu primeiro ano de funcionamento. 
Além de viagens do Secretário a um bom número de terras indígenas, com objetivo de divulgar a existência e 
as estratégias das SEPI, um conjunto de seis encontros realizado no segundo semestre de 2003, tanto nas 
aldeias como nas sedes municipais de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó, com a participação de associações 
locais, da UNI e órgãos dos governos estadual e federal, visou subsidiar o planejamento da OPIRJ, OPITAR 
e OPIRE, principais organizações indígenas de abrangência regional'", 

Inserida em diferentes articulações interinstitucionais, a SEPI participou e exerceu relevante papel 
polarizador em debates que, em muitos casos, se desdobraram também em 2004. Dentre esses, podem ser 
destacados os conflitos entre índios e as populações do entorno das Tis Campinas/Katukina e Arara do Rio 
Amônia; as invasões promovidas por madeireiras peruanas na TI Kampa do Rio Amônia e no PNSD; as 
ações de etnomapeamento e etpozoneamento em curso em várias terras indígenas, por meio dos programas 
gerenciados pela CPI-Acre e a SEMA; as articulações dos AAFis e da AMAAIAC para criar critérios para o 
reconhecimento da profissão dos agentes agroflorestais, bem como da OPIAC e dos professores para 
fortalecer a educação diferenciada nas escolas indígenas e criar maior articulação com as políticas da SEE; a 
"regionalização", com o fornecimento pelas próprias comunidades, da merenda consumida nessas escolas; a 

63 Desde início dos anos 1980 e por pouco mais de uma década, funcionou nesse local um famoso restaurante e bar, o 
Kaxinawá, ligado à Fundação Cultural do Estado, freqüentado pela intelectualidade e a boemia de Rio Branco, palco de 
encontros políticos, manifestações culturais e boa música ao vivo. Já nos primeiros anos do século XXI, desativado como 
restaurante, sediou as três primeiras edições dos Encontros de Cultura Indígena do Acre e Sul do Amazonas. 
64 Localizado no Parque da Maternidade, no centro de Rio Branco, esse espaço, vinculado à SEPI, conta com biblioteca, 
show-room e sala de vídeo com materiais diversos sobre os "povos da floresta" do Acre, atraindo turistas e especialmente 
turmas de estudantes da rede pública e privada de Rio Branco. No primeiro ano de funcionamento da Casa o número de 
visitantes foi estimado em tomo de 1 7 mil pessoas. 
65 A respeito desta estratégia, consultar, por exemplo, a entrevista "Secretário dos povos indígenas do Acre fala sobre a 
criação da Secretaria Estadual", divulgada no site da FUNAI em 17 de novembro de 2003. 
66 Sobre essas organizações, sua criação e suas principais linhas de atuação, ver o capítulo seguinte. 
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presença de famílias Jaminawa em várias sedes municipais dos Vales do Acre e Purus; e a implementação do 
Plano de Manejo do PNSD e o funcionamento de seu Conselho Consultivo67. 

A mudança para a sede no Centro Cultural Kaxinawá, em início de 2004, constituiu um marco no 
processo de crescente autonomia da SEPI. Desde então, a SEMA deixou de coordenar, em nome do governo 
estadual, como fazia desde 1999, os programas voltados para os povos indígenas, optando por respeitar um 
espaço institucional gradualmente construído pela SEPI desde sua criação. Este movimento coincidiu com a 
conclusão da primeira fase do Projeto do BNDES, em cuja implementação, é necessário afirmar, a SEPI se 
envolveu de maneira apenas tangencial. Em ato com forte componente simbólico, foram repassados à SEPI o 
computador e boa parte da documentação acumulada pela Gerência de Assuntos Indígenas da SEMA durante 
aquela coordenação, ou seja, a memória da atuação do governo estadual no âmbito do Projeto do BNDES68• 

Nesse mesmo movimento, contudo, a própria equipe da Gerência acabou transferida para os quadros da 
SEPI, sob a alegação da relevância de aproveitar a experiência desses técnicos para apoiar, em especial, as 
atividades de secretaria e de planejamento estratégico da SEPI. 

. ..,.., 

Boa parte dos esforços da SEPI no primeiro trimestre de 2004 esteve direcionada para a organização 
do IV Encontro de Culturas Indígenas do Acre e Sul do Amazonas, promovido por meio de articulação com 
outros órgãos estaduais e do movimento indígena. Realizado pela primeira vez em Cruzeiro do Sul, de 19 a 
23 de abril, o Encontro teve como tema "Povos Ressurgidos: Diversidade e Resistência'v", e constituiu um 
importante momento de mobilização política e cultural, do qual participaram cerca de trezentas lideranças 
indígenas, representando os povos de todas as terras indígenas do Acre. Importantes reuniões aconteceram 
em Rio Branco, em março de 2004, juntando órgãos federal e estadual, organizações indígenas e instituições 
de apoio, visando delinear estratégias para viabilizar o funcionamento do CEI e a efetiva criação do FPDIAC. 
O ano de 2004 marcou o início de um ciclo de viagens do Secretário às terras indígenas, previsto para durar 
até final de 2006, com a intenção de colher subsídios para a elaboração de projetos que venham atender 
demandas específicas, voltadas para a gestão e vigilância territorial. 

No segundo semestre de 2004, a SEPI teve importante papel na mediação das questões relacionadas 
com a situação de crise vivida pelo movimento indígena, após a destituição da Coordenação da UNl, decidida 
em julho, durante Assembléia Geral Extraordinária convocada pelos membros do Conselho Fiscal e 
Deliberativo da entidade"; A partir de então, a SEPI constitui importante respaldo da Coordenação 
Provisória tirada na assembléia e contribuiu para manter abertos os canais de diálogo com o Gabinete do 
Governador, que, por sua vez, procurou acompanhar as discussões voltadas para a definição de um renovado 
perfil do movimento indígena no estado. Na atual conjuntura, a realização da assembléia que definirá os 
novos rumos do movimento indígena na região, inicialmente prevista para abril de 2005, mas não realizada, 
bem como os acordos posteriores, são de suma importância, para uma clara definição das atribuições da 
Secretaria, do movimento indígena e mesmo da FUNAI, hoje também dirigida por um indígena, Antônio 
Ferreira da Silva Apurinã, ele próprio coordenador da UNl durante quase quinze anos e, no biênio 2003- 
2004, Diretor de Assistência da Funai. 

Os dois primeiros meses de 2005 vieram a consolidar o processo de crescente autonomia da SEPl. 
Foi então que ocorreu uma considerável reorganização dos quadros da entidade, com a saída da equipe de 
técnicos oriundos da Gerência de Assuntos Indígenas da SEMA e de outros cedidos pelo governo estadual. 

67 Para uma relação detalhada das atividades da Secretaria até meados de 2004, consultar SEPI (2004, 2004a). 
68 Este fato pode ser constatado durante as atividades de pesquisa e coleta de informações para a redação do presente 
relatório. Em várias oportunidades, ao solicitar na SEMA documentos e informações a respeito de determinados assuntos 
e ações, a resposta invariavelmente recebida foi de que essa documentação está hoje sob guarda da SEPI. Tendo em vista 
que nos primeiros meses de 2005, a SEPI passava por um processo de reorganização institucional e de seu quadro de 
técnicos, nem todas as informações solicitadas puderam ser coletadas e reproduzidas. Por outro lado, foi apontada uma 
dificuldade enfrentada pela SEMA na prestação de contas ao BNDES dos recursos aplicados no projeto, responsabilidade 
daquela Secretaria, tendo em vista que a documentação não se encontrava mais em seu arquivos, mas sim nos da SEPI. 
69 O tema fez referência às lutas dos Arara do Rio Amônia e, principalmente, dos Nawa, pelo seu reconhecimento étnico e 
pela regularização de sua terra indígena, num ano em que se comemorava o centenário de fundação da cidade de Cruzeiro 
do Sul. 
70 A respeito deste acontecimento e da atual situação do movimento indígena, consultar o capítulo seguinte. 
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Pela primeira ano desde sua criação, a SEPI teve um orçamento próprio estipulado no plano orçamentário 
anual do governo estadual. 

O planejamento esboçado pela SEPI para 2005 (SEPI, 2005) dá prioridade a um extenso roteiro de 
viagens, previsto para abranger todas as terras indígenas do Acre, visando levantar demandas locais, com 
vistas ao delineamento de projetos específicos, à elaboração de planos gestores de cada terra e à definição 
conjunta de responsabilidades na execução dos projetos propostos e ao fortalecimento das organizações e 
associações indígenas. É intenção da SEPI avançar no processo de articulação com outras secretarias de 
estado, órgãos federais (FUNAI e FUNASA), organizações indígenas e indigenistas para implementar pelo 
menos parte desses projetos. Outras ações vislumbradas para os próximos dois anos dão seqüência às 
articulações já iniciadas com as secretarias, através do planejamento, coordenação e acompanhamento das 
ações nas terras indígenas, nos campos da saúde, educação, cultura, produção e meio ambiente. Dentre as 
atividades previstas constam também colaborar com a execução das ações de etnozoneamento (SEMA) e 
etnomapeamento (CPI-Acre), definir novos modelos para o sistema sanitário nas aldeias (DEAS/FUNASA), 
participar de ações para fortalecer a educação escolar diferenciada (SEE/OPIAC), implementar a 
regionalização da merenda nas escolas (SEE), promover discussão sobre os critérios de elegibilidade dos 
AAFis (SEATER/AMAAIAC/CPI-Acre), articular o grupo técnico já criado para discutir a situação das 
familias Jaminawa, acompanhar e propor iniciativas para minimizar os problemas transfronteiriços, elaborar 
a segunda fase do projeto "Apoio às Populações Indígenas Impactadas pelas BRs 364-317-BNDES" e 
avançar na configuração do que a SEPI tem chamado um "Programa de Etnodesenvolvimento dos Povos 
Indígenas do Estado do Acre". 

•:• Desafios e recomendações 

Os desafios, portanto, são múltiplos para a SEPI nos próximos dois anos. Para a Secretaria, está em 
pauta a ágil constituição de uma nova equipe, mais afinada com os planos esboçados pelo Secretário, e a 
definição das formas de implementação desse planejamento já esboçado. A proposta de particularização das 
demandas construídas em conjunto com as comunidades e associações, procurando evitar, assim, uma 
padronização e homogenização das ações do governo, que caracterizou os planos de sustentação iniciados na 
primeira fase do Projeto do BNDES, exigirá, de outro lado, avanços na coordenação das ações com outras 
secretarias e no delineamento de políticas públicas mais ágeis. 

.--- 

Algumas recomendações podem ser elencadas para avançar nessa direção. Apesar da relevância da 
promoção pela SEPI do "1 Seminário sobre a atuação das instituições governamentais e não-governamentais", 
em dezembro de 2003, os resultados posteriores, em termos de definição de políticas públicas comuns e de 
articulação entre as várias secretarias, foram relativamente incipientes. A proposta de visitar todas as terras 
indígenas no estado pode, de outro lado, vir a dispersar as forças e o foco de atuação da SEPI e dificultar a 
composição de uma equipe articulada e com maior poder de execução. Pareceria relevante, antes de iniciar 
esse roteiro de viagens, fazer uma avaliação das ações já implementadas pelo governo no âmbito do projeto 
do BNDES. O "I Seminário de avaliação do Plano de Ações Mitigadoras", realizado em fevereiro de 2004, 
teria sido suficiente nesse sentido? Um levantamento das avaliações realizadas por cadp secretaria a respeito 
dessas ações parece constituir importante ponto de partida para ter um diagnóstico das ações do governo no 
último ano, para subsidiar um planejamento das ações da SEPI nas terras indígenas. Esta medida teria sido 
também estratégica tendo em vista que, ao longo do mês de abril, o secretário dedicou-se a formatar, junto 
com a equipe do governo, as ações da SEPI no âmbito da segunda etapa do Projeto do BNDES, no qual, cabe 
lembrar, suas atribuições de coordenação serão bastante amplas". 

Se uma das intenções é avançar na construção de planos de gestão de cada terra indígena, visando 
apoiar projetos específicos, referenciados a esses planos, há também iniciativas em curso que devem ser 
levadas em conta e articuladas com as ações previstas pela SEPI. A primeira iniciativa são as ações de 
etnozoneamento e etnomapeamento, promovidas pela SEMA e a CPI-Acre. Há atividades já concluídas em 
quatro terras e uma outra está em processo de finalização. Em 2005, estão previstas novas ações em outras 
seis terras indígenas. Seria possível aproveitar os resultados já alcançados, inclusive na forma de Planos de 

71 A respeito dessas atribuições, consultar a seção "Breves considerações sobre o Projeto do BNDES e uma possível 
segunda fase", neste capítulo. 
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Gestão Ambiental e Territorial, como subsídios e, nessa próxima etapa, articular os levantamentos a serem 
realizados como parte relevante da definição de novos planos de uso e da elaboração de projetos de gestão 
ambiental a serem apoiados pelo governo estadual, por meio da coordenação da SEPI? Uma iniciativa 
relevante, nesse sentido, é avançar nas discussões com a SEMA para que os resultados do etnozoneamento 
venham a constituir, não apenas levantamentos, como tem sido a tônica até agora, mas sim instrumentos 
efetivos de planejamento e definição de propostas de gestão para as respectivas terras indígenas. No caso dos 
etnolevantamentos, promovidos pela CPI, cabe aproveitar os resultados já alcançados na forma de planos de 
uso, fazendo com que estes sejam a base para a definição e implementação de projetos. 

De outro lado, parece estar aberta, no âmbito do Pró-Florestania, uma perspectiva relevante para o 
apoio a projetos elaborados por comunidades e associações indígenas. Conforme afirmado anteriormente, um 
desafio substancial para a implementação do PF será disponibilizar assessoria técnica para que essas 
comunidades e organizações possam elaborar seus próprios projetos e acessar os fundos disponíveis. Uma das 
áreas temáticas do PF é elaboração de Planos de Desenvolvimento Comunitário, iniciativa que, em grandes 
linhas, parece guardar similitude com a proposta da SEPI de potencializar a confecção de planos de gestão. 
Assim sendo, parece relevante que a SEPI, via gestões junto à SEPROF e à GEFLO, logre mobilizar essas 
assessorias técnicas, tanto nos órgãos do próprio governo como na sociedade civil, para garantir a elaboração 
dos PDCs e de projetos compatíveis com as demais áreas temáticas que integram o segundo componente do 
PF (Projetos de Produção Sustentável e Geração de Renda). Outra recomendação pertinente, também já feita 
acima, diz respeito à participação da SEPI no Conselho Executivo do PF, de maneira a assegurar que as 
demandas indígenas sejam contempladas pelo PF e que uma eventual redefinição futura das áreas temáticas 
incorporem ações em sintonia com demandas históricas e atuais das comunidades e associações indígenas, por 
exemplo, o apoio a projetos de vigilância e garantia dos limites das terras indígenas. 

,w1' 

É fundamental, ainda, que a SEPI consolide alternativas para uma maior institucionalização de 
instâncias interinstitucionais para a definição e o planejamento de políticas públicas em relação aos povos 
indígenas, bem como para garantir fontes de recursos específicas para seu financiamento. Nesta direção, 
através da coordenação de fóruns de debate e de gestões junto ao governador e ao Gabinete Civil, deve a SEPI 
assegurar a efetiva implantação do Conselho Estadual Indígena (CEI), bem como a criação e funcionamento 
do Fundo de Preservação e Desenvolvimento dos Povos Indígenas do Acre (FPDPIAC). O primeiro pode vir a 
constituir uma outra instância crucial de debate, definição e coordenação das políticas públicas. O segundo 
possibilitará a disponibilização de recursos orçamentários para o apoio a projetos e programas definidos como 
prioritários pelo Conselho, no qual a SEPI deve ter assento garantido. Não é mais desejável que os projetos e 
ações do governo para os povos indígenas continuem a ser custeados exclusivamente com recursos de 
projetos temporários e pontuais, marcados por ações homogenizadoras, emergenciais ou meramente 
mitigadoras de obras de infra-estrutura. Diferentemente, é necessário definir rubricas e recursos orçamentários 
obrigatórios para custear essas políticas e os programas e projetos a elas atrelados. 

- 
Nessa mesma direção, outra discussão deve ser priorizada pela SEPI, mobilizando outros atores do 

campo indigenista, do governo e da classe política: a efetiva operação da Lei nº 1.530, de 22 de janeiro de 
2004, promulgada pelo governador, que instituiu o "ICMS Verde". A lei estabelece que serão destinados 
cinco por cento da arrecadação total do ICMS no Acre aos municípios que abriguem unidades de conservação 
e terras indígenas, sendo esses recursos aplicados em projetos de desenvolvimento sustentável. Tendo em 
vista a considerável presença de terras indígenas e unidades de conservação em metade dos municípios 
acreanos, o efetivo funcionamento da lei poderá abrir adicionais alternativas concretas para financiar a 
implementação de projetos formulados pelas comunidades e associações, tanto indígenas como das 
populações tradicionais que ali vivem. 
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VIII- O "movimento indígena" no Acre 

A criação de uma entidade de representação política dos índios do Acre e sul do Amazonas começou 
a ser discutida nas assembléias de lideranças indígenas, que desde 1983 passaram a ser realizadas anualmente 
em Rio Branco, contando com o apoio da CPI-Acre e do CIMI, entidades índigenistas que haviam se 
estruturado no estado em final dos anos 1970. Além desse fluxo de lideranças, que via de regra demandavam 
a demarcação das terras indígenas, essa mobilização pela criação do "movimento indígena" foi engrossada por 
um considerável número de jovens indígenas, de vários povos, chegados das aldeias em busca de estudar em 
escolas da capital. Em 1986, representantes dos povos Kaxinawá, Yawanawá, Katukina, Jaminawa, Kulina, 
Kampa, Nukini, Poyanawa, Manchlneri, Arara, Apurinã e Kaxarari presentes à III Assembléia Indígena 
decidiram pela criação da União das Nações Indígenas do Acre e Sul do Amazonas (UNI) 1• Sua legalização 
formal veio a acontecer apenas cinco anos depois, em 1991, num contexto em que a UNI declarou sua 
autonomia em relação à coordenação da União das Nações Indígenas, que, desde meados dos anos 1980, 
articulava o movimento indígena em nível nacional. 

Hoje, a situação do chamado ''movimento indígena" no Acre é bastante diferente daquela que marcou 
a sua inicial estruturação. Nesse período de duas décadas, a UNI desempenhou papel focal na articulação e 
representação política do conjunto dos povos indígenas do Acre e sul do Amazonas, intermediou ações no 
âmbito de grandes programas de desenvolvimento regional (PMACI) e programas promovidos pelos governos 
estadual e federal e implementou programas de regularização e fiscalização de terras indígenas em parceria 
com o PPTAL, com recursos de agências e da cooperação internacionais. Nos últimos cinco anos, a UNI 
progressivamente envolveu-se na execução de políticas públicas, tendo coordenado a implantação e gestão de 
dois Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEis) no Acre e sul do Amazonas. A exemplo do ocorrido em 
outros estados e regiões do Brasil, as conseqüências desta atuação acabaram sendo desastrosas para a saúde 
financeira da UNI e mesmo para sua legitimidade perante grande número de comunidades, lideranças e 
associações. Após um longo processo que resultou na exoneração da coordenação e na nomeação de uma 
coordenação executiva provisória, decisões tomadas pelo Conselho Fiscal da UNI em reunião realizada em 
julho de 2004, há quase nove meses um conjunto amplo de lideranças discute, além da criação de uma 
renovada entidade de representação política, as prioridades futuras de atuação dessa nova organização, os 
mecanismos necessários à uma mais efetiva participação das associações indígenas, bem como os rumos a 
serem adotados pelo "movimento indígena", aí incluído o tipo de relacionamento a ser estabelecido para a 
interlocução e o estabelecimento de parcerias com o governo estadual. 

,,,..... 

De outro lado, desde final dos anos 1980, ocorreu no Acre um progressivo crescimento da criação e 
legalização de "associações indígenas". Tendo por base de articulação as famílias que habitam em terras 
indígenas específicas/, as associações têm logrado, além da representação política desses povos, implementar 
um conjunto de iniciativas para a gestão e vigilância de seus territórios. Para tal, têm canalizado recursos de 
agências humanitárias para "projetos econômicos", participado de programas da cooperação internacional 
(PPTAUFUNAI e PDPI/PP-G73), se inserido em políticas e programas tocados pelos governos federal e 
estadual, estabelecido linhas conjuntas de atuação com organizações da sociedade civil e, inclusive, firmado e 
gerenciado contratos e parcerias comerciais com empresas nacionais e estrangeiras. Desde início dos anos 
1990, consolidaram-se, ainda, três organizações de base regional, que têm procurado articular agendas e a 
representação política dos povos que vivem em diferentes bacias hidrográficas (Juruá, Tarauacá e Envira). 
Nos últimos anos surgiram também organizações de representação de categorias profissionais (professores 
bilíngües e AAFls), bem como de mulheres e estudantes indígenas. 

r: 

- 
Em meio aos desdobramentos políticos e legais da crise configurada na UNI em 2004, as lideranças 

afirmaram em várias reuniões e debates políticos: "O movimento indígena não morreu, o movimento indígena 
somos nós", fazendo referência às associações e a essas outras organizações, hoje vistas como principais 
entidades de articulação e execução local, das quais devem emanar as posições e políticas defendidas pela 

r- 1 Para diferentes históricos e interpretações sobre o surgimento do movimento indígena no Acre e a criação da UNI, ver 
lglesias, 1993; lglesias & Aquino, 1996a; Fomeck, 1997; Pimenta, 2001, 2003. 
2 A exceção é a Associação dos Seringueiros Kaxinawá do Rio Jordão (ASKARJ), que hoje representa as populações 
Kaxinawá que moram em três terras indígenas no Município de Jordão. 
3 Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas/Ministério do Meio Ambiente. 
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- 
instância centralizada do movimento indígena sediada em Rio Branco. São algumas dessas questões que serão 
tratadas neste capítulo. 

A UNI: representação política, planos de desenvolvimento regional e políticas públicas 

Desde sua criação, em meados dos anos 1980, a UNI atuou pressionando a FUNAI e outros órgãos 
governamentais para a execução de políticas públicas voltadas à demarcação e regularização das terras 
indígenas e à implementação de programas econômicos, educacionais e sanitários. Na segunda metade dos 
anos 1980, durante a primeira fase do PMACI, teve, junto com as organizações indigenistas, importante papel 
numa intransigente oposição às determinações oriundas do Conselho de Segurança Nacional, que pretendiam 
diminuir a extensão de terras indígenas já reconhecidas pela FUNAI, bem como dificultar o reconhecimento 
de outras". Junto com o Conselho Nacional dos Seringueiros, no âmbito da "Aliança dos Povos da Floresta", 
defendeu a regularização de terras indígenas, a criação das reservas extrativistas e políticas públicas para a 
economia da borracha. Na primeira metade dos anos 1990, executou uma série de ações no âmbito do Plano 
Definitivo do PMACI, dentre as quais: a construção de escolas e postos de saúde em terras indígenas do sul 
do Amazonas, a construção de "açudes comunitários" nas Tis Apurinã do Km 45/Br-317, Katukina/ 
Kaxinawá de Feijó e Kaxinawá da Colônia 27 e a intermediação do "Projeto Integrado de Apoio ao Povo 
Kaxarari" e de pequenos projetos de apoio às produções agrícola e extrativista e à pecuária em comunidades 
Apurinã do sul do Amazonas. 

- -· 
Na última década, a UNI exerceu importante papel no processo de regularização das terras indígenas 

no sul do Amazonas, implementando estratégias que garantiram maior participação das comunidades 
indígenas nas demarcações. De 1993 a 1998, coordenou a autodemarcação da TI Kulína do Médio Juruá', 
terra com extensão de pouco mais de 730 mil hectares, situada nos Municípios de Eirunepé, Ipixuna e Envira, 
no sul do Estado do Amazonas. Viabilizada por meio de um convênio entre a UNI, as comunidades Madijá e 
a FUNAI, a autodemarcação foi executada pelas comunidades Madijá, assessoradas por técnicos e membros 
da coordenação da UNI, contando com a parceria dos escritórios da Operação Amazônia ( OP AN) e da Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) na cidade em Eirunepé/Am, e com recursos financeiros 
da Pão para o Mundo6. A experiência de autodemarcação Madijá foi incluída dentre as 20 finalistas do 
Programa Gestão Pública e Cidadania - 1997, organizado pela Fundação Getúlio V argas/SP. A terra indígena 
foi homologada por decreto presidencial em dezembro de 1998. 

- 
- 

A participação mais efetiva do movimento indígena na definição das terras prioritárias para 
demarcação e na fiscalização dos trabalhos em campo feita por empresas de agrimensura contratadas pela 
FUNAI figura dentre as inovações e os avanços positivos do PPTAL, cuja Comissão Paritária Consultiva a 
UNI integrou desde sua implantação, em 1997. Nesse mesmo ano, a convite do PPTAL, a UNI coordenou o 
acompanhamento e a fiscalização dos trabalhos de demarcação fisica, feitos pela FUNAI via "administração 
direta", em nove terras indígenas (a maioria Apurinã) nos Municípios de Lábrea, Pauini e Boca do Acre, no 
sul do Amazonas7• 

Com fundos do componente "Vigilância e Fiscalização de Terras Indígenas (Ações de Vigilância)", 
do PPT AL, e a parceria do Programa Rádio Amazônia, de Amigos da Terra, a UNI implbtou, em início de 
1999, uma ampla rede de radiofonia, com quatro freqüências, que permitiu a comunicação de sua sede com 
comunidades Apurinã do sul do Amazonas, aldeias em terras indígenas do Acre, as sedes das organizações 
nos principais municípios do estado e outras organizações indígenas em diferentes pontos da Amazônia 
Legal. Esta rede, por sua vez, foi interligada a outra que já existia em terras indígenas do estado, sob gerência 

4 Sobre os desdobramentos do PMACI para os povos indígenas no Acre nesse período, ver Aquino, 1987 e 1991; lglesias 
& Aquino, 1996a, bem como o capítulo que neste relatório trata da regularização das terras indígenas no Acre. 
5 Sobre a autodernarcação da TI Kulina do Médio Juruá, ver UNI, 1997; Beltrão, 1998; Iglesias & Aquino, 1999a: 136- 
137; e Programa Gestão Pública e Cidadania, 2004. Para a importância dessa iniciativa no posterior delineamento pelo 
PPTAL de projetos de "demarcação participativa", ver Iglesias, 2000b; e Iglesias & Oliveira, 2002. 
6 Essa agência humanitária da igreja luterana alemã teve, desde a fundação da UNI, importante papel como financiadora 
da entidade, mantendo o quadro permanente da Coordenação, sua sede e algumas de suas principais linhas de ação. Em 
nível local, o CIMI e a IECLB foram importante fonte de inspiração e respaldo político para a UNI ao longo dos anos 
1990. 
7 Ver Iglesias, 2000b e Iglesias & Oliveira, 2002. 
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da ASKARJ, instalada em 1996, com recursos da União Européia, por meio de parceria dessa associação 
com o mesmo Programa Rádio Amazônia8• 

Esta extensa rede de rádios gerenciada pela UNI viabilizou uma cotidiana, ágil e barata circulação de 
informações entre as aldeias, as sedes municipais e a capital do estado, mobilizando lideranças locais, o 
movimento indígena, os órgãos oficiais e as organizações não governamentais de apoio. Seu uso na vigilância 
das terras indígenas, na organização de assembléias e encontros e no apoio a ações de educação e saúde, 
também foi importante fator de fortalecimento das populações locais, suas organizações de representação e do 
movimento indígena. Novas estações de rádio, articuladas a esta mesma rede, foram implementadas pelo 
governo do estado em outras terras indígenas, como resultado das negociações com as comunidades Katukina 
e Kaxinawá, no bojo da revisão do componente indígena do EIA-RIMA da BR-364. 

r: 

Como parte do convênio UNI-FUNASA para a saúde indígena, ocorreu, a partir de 2001, a 
implantação de pouco mais de 60 aparelhos de radiofonia nas terras indígenas do Acre e sul do Amazonas, 
que permitiu a comunicação das aldeias com os pólos base das sedes municipais e com a sede do convênio 
em Rio Branco. A manutenção em funcionamento dessa rede de rádios é ação que deve ser buscada pela UNI 
e apoiada tanto pela FUNASA como pelo governo estadual, dado o valor estratégico que esse meio de 
comunicação possui para as comunidades e organizações indígenas, bem como para a execução de atividades 
locais de saúde, de fiscalização dos territórios e de projetos de desenvolvimento. 

Ainda no campo da fiscalização e vigilância de terras indígenas, a UNI deu início, em 2003, a dois 
projetos financiados por programas da cooperação internacional, no âmbito do Programa Piloto (PP-G7). O 
primeiro, "Programa de Capacitação das Comunidades para Fiscalização das Terras Indígenas do Acre e Sul 
do Amazonas" (UNI, 2002), financiado pelo PDPI/PP-G7, tem por objetivo a formação de "agentes de 
fiscalização" indígenas, e teve início em fevereiro daquele ano, por meio de cursos pontuais realizados em 
conjunto com a gerência do lhama-Acre. Inserido no componente Ações de Vigilância do PPTAL, o segundo 
projeto visa dar condições para que comunidades de seis terras indígenas Apurinã no sul do Amazonas 
fiscalizem os limites de seus territórios, e começou em fins de 2003. Ainda em fase inicial de implementação, 
ambos projetos tiveram seus desembolsos e suas atividades paralisadas a partir de meados de 2004, quando da 
destituição da Coordenação da UNI e do bloqueio das contas bancárias da entidade". 

r> 

Desde sua legalização, uma relevante forma de atuação da UNI esteve marcada pela organização de 
periódicos encontros de seu Conselho Geral Deliberativo, contando com a participação de grande número de 
lideranças, agente de saúde, professores e vereadores indígenas do Acre e sul do Amazonas. Além do objetivo 
de prestar contas e de colher subsídios para nortear as ações da entidade, desde final dos anos 1990, esses 
encontros serviram à discussão, através de assessoria jurídica prestada pelo Conselho de Missão entre Índios 
(COMIN/IECLB), de outros temas relacionados aos direitos indígenas, no âmbito de ações voltadas para a 
"formação política" das lideranças. Dentre os temas discutidos nas reuniões do Conselho Deliberativo 
constaram o projeto do "Estatuto das Sociedades Indígenas" em tramitação no Congresso Nacional desde 
1991, as perspectivas abertas com a possível ratificação da Convenção 169 da OIT pelo governo brasileiro, 
bem COil}O os vários projetos então em estudo para normatizar o acesso aos recursos genéticos e a repartição 
dos beneficios decorrentes dos conhecimentos tradicionais a eles associados. A política partidária também fez 
parte dessa agenda de discussões e teve como desdobramento um alinhamento da coordenação da UNI com 
políticos do PCdoB, bem como iniciativas que resultaram em orientações e posicionamentos tomados em 
seguidos pleitos eleitorais e em maciças filiações ao partido em várias comunidades indígenas, principalmente 
nos Municípios de Santa Rosa e Tarauacá. 

r> 8 Para uma descrição da extensão das várias redes de radiofonia existentes nas terras indígenas do Acre em 1999, então 
sob gerenciamento das próprias organizações indígenas, da FUNAI e dos missionários da Missão Novas Tribos do Brasil, 
ver lglesias & Aquino, 1999a: 151-159; sobre a rede da ASKARJ, ver lglesias, 1996a; e lglesias & Sales Kaxinawá, 1997. 
A rede das Missões Novas Tribos do Brasil foi desmontada quando da saída dos missionários das duas últimas terras 
indígenas (Rio Gregório e Mamoadate) onde operavam, e a rede da ASKARJ acabou gradualmente desmobilizada nos 
últimos dois anos, após a entrada no ar das redes de rádio dos dois DSEis, no âmbito do convênio UNI-FUNASA. 
9 Em 2005, o projeto financiado pelo PPTAL foi retomado pela Organização das Comunidades Indígenas Apurinã e 
Camadeni (OCIAC), sob o nome "Vigilância das Terras Indígenas do Médio Purús - Região de Pauini". 
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- 
Nestas reuniões, os conselheiros passaram a delinear estratégias para influenciar as diretrizes da 

política indigenista postas em prática pela FUNAI local e, mais recentemente, de certas ações de outros 
órgãos, federais e estaduais, no Acre. Desde final dos anos 1990, a UNI tomou-se importante atriz na 
execução de programas e ações estabelecidos em parceria com órgãos de ambos governos. Em convênio com 
a Secretaria de Produção, do governo estadual, colaborou na formatação e execução do Programa 
Emergencial para o Desenvolvimento das Comunidades Indígenas do Acre, que beneficiou, de forma pontual, 
em 2000, boa parte da população indígena do Acre e do sul do Amazonas'º. Teve participação no 
encaminhamento das discussões para a revisão do componente indígena do EIA-RIMA da BR-364, indicou os 
consultores para a revisão do EIA-RIMA da Br-317, assinou dois convênios com o governo estadual para 
viabilizar repasses de recursos para a contratação dessas consultorias, participou ativamente das audiências 
públicas e colaborou, em ocasiões variadas, na execução das ações inseridas nos Termos de Ajustamento de 
Conduta (TACs) e depois no Plano de Sustentação do Projeto do BNDES. Participou ativamente, ainda, da 
elaboração das propostas e discussões que levaram à criação da SEPI, bem como à formatação e à criação do 
Conselho Estadual Indígena e do Fundo de Preservação e Desenvolvimento dos Povos Indígenas do Acre. 

- 
- 

Desde final dos anos 1990, a UNI optou por assumir maior protagonismo na implementação das 
políticas públicas federais na região. Em abril de 1999, após reunião do Conselho Deliberativo, quase uma 
centena de líderanças, professores e agentes de saúde indígena ocupou pacificamente a sede da FUNAI em 
Rio Branco, forçando a destituição do administrador regional e significativas mudanças na gestão do órgão. 
Foi neste contexto que surgiu a reivindicação da nomeação de um indígena para o cargo de administrador da 
AER-RBR. A demanda acabou não sendo atendida pela presidência da FUNAI nessa ocasião. Mas, o novo 
administrador, o antropólogo Antônio Pereira Neto, atuou em sistemática sintonia com o movimento 
indígena, numa gestão na qual se fez sentir um considerável avanço nas ações do órgão, na regularização das 
terras indígenas, na defesa dos povos indígenas "isolados" e nas articulações com outros órgãos dos governos 
federal e estadual, estas últimas, principalmente, em tomo da revisão dos EIA-RIMAs das BRs 364 e 317 e 
das ações que dela decorreram. Nesse período, um conjunto de cargos da AER-RBR foi preenchido por 
membros da UNI e outros indígenas expurgados da coordenação dessa organização após desavenças internas 
havidas em 2000, por ocasião de mais uma eleição da coordenação. Assim foi nos casos do preenchimento do 
cargo de administrador substituto da FUNAI e de sete, dos oito, chefes dos postos indígenas situados nas 
sedes municipais (apenas o de Tarauacá continuou a ser ocupado por um branco). 

- 
-· 
- 

No início do Governo Lula, com a transferência de Pereira Neto para a Diretoria de Assuntos 
Fundiários da FUNAI em Brasília, novas gestões foram iniciadas pela UNI para exigir a nomeação de um 
indígena para o cargo de administrador regional da FUNAI no Acre. Foi nesse contexto também que Antônio 
Ferreira da Silva Apurinã, ex-coordenador da UNI, segundo suplente da Senadora Marina Silva, filiado ao 
PCdoB, foi indicado pelo movimento indígena, acreano e amazônico, como candidato a presidência do órgão 
em Brasília. Apesar das intensas pressões das organizações e lideranças indígenas, Antônio Apurinã acabou, 
após articulação do PCdoB, nomeado Diretor de Assistência da FUNAI, cargo que ocupou de fevereiro de 
2003 a dezembro de 2004, quando foi exonerado pela presidência do órgão. 

Após um período de indefinição que se estendeu por quase três meses, em final de maio de 2003, foi 
nomeado administrador Manoel Gomes da Silva Kaxinawá, até pouco antes vice-coordenador da UNI; Júlio 
Barbosa, nomeado dois meses depois como administrador substituto, já pertencia aos quadros da FUNAI, e 
fora coordenador da OPIRE e membro da Coordenação da UNI; a maior parte dos postos indígenas continuou 
ocupada por ex-membros da UNI. Marcada por certa letargia administrativa, motivada pela inexperiência do 
coordenador e sua equipe próxima, mas também por um boicote deliberado de funcionários com interesses 
contrariados, a gestão de Manoel Gomes durou até setembro de 2004. Esse período esteve marcado ainda pela 
evidente instrumentalização do órgão por interesses político-partidários, realizada pelo próprio administrador, 
fazia anos filiado ao PCdoB, e alguns assessores mais próximos, também filiados ao partido, e resultou em 
uma crescente rota de colisão com representantes de algumas organizações indígenas e com a própria SEPI. 

- - - 
Em setembro, Vânia Albano de Lucena, ex-funcionária da AER-RBR, foi nomeada "interventora", 

tendo assumido com o encargo de "fazer a máquina andar", tendo em vista que quase 80% da dotação 

10 A este respeito, consultar o capítulo anterior que analisa as políticas e programas implementados pelo governo estadual 
para os povos indígenas nos últimos cinco anos. - - -· 155 - - - 



orçamentária da Administração ainda não fora gasta e havia um risco real dos recursos serem devolvidos à 
sede da FUNAI em Brasília e distribuídos por administrações de outros estados. Para tal, foi nomeada a 
Comissão Permanente de Licitação e a interventora, junto com antigos funcionários, alguns dos quais haviam 
colocado obstáculos à administração anterior, tiveram delegada a competência de ordenar despesas e 
movimentar as contas bancárias da AER-RBR. 

r>. 

A intervenção durou até 21 de janeiro de 2005, quando foi nomeado Antônio Ferreira da Silva 
Apurinã, com respaldo de lideranças e organizações indígenas envolvidas no processo de reestruturação da 
UNI e da própria SEPI e outros secretários do governo estadual. O Gabinete Civil do governador e o gabinete 
do Senador Tião Viana (PT) fizeram gestões junto à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério 
da Justiça para tornar sem efeito uma portaria que, dois dias antes, nomeara outro administrador regional. A 
nova portaria, emanada do Ministério da Justiça, foi assinada a contragosto pelo presidente substituto da 
FUNAI, pois, após a sua exoneração da Diretoria de Assistência, o próprio Antônio Apurinã fizera gestões 
anteriores, sem sucesso, junto à presidência para ser nomeado administrador da AER-RBR11• 

,-. 

r> É de se esperar que a nova administração regional logre conquistar respaldo político e orçamentário 
na FUNAI em Brasília para viabilizar suas ações. Por outro lado, é também de se desejar que as gestões feitas 
pelo governo do Acre para lograr essa nomeação não tenham como desdobramento uma efetiva subserviência 
dos rumos da FUNAI local às políticas traçadas pelo executivo estadual. O que está em jogo para a FUNAI e 
o próprio movimento indígena em relação ao governo estadual é a construção de uma pauta ampla de 
relacionamento com vistas à formulação de políticas que venham a beneficiar as comunidades e associações 
indígenas. Ao invés de avançar nessa direção, mais trabalhosa, o governo parece ter optado, nesse contexto, 
por empenhar seu cacifo político no atendimento de uma única demanda: colocar na FUNAI um indígena 
indicado pelas "lideranças". Atendida essa demanda, estará o movimento indígena e o próprio administrador 
da FUNAI agora em dívida perante o governo? Refletiria esta forma de atuação uma diretriz mais geral, pela 
qual o governo estaria pautando negociações, indicando dirigentes em órgãos federais e dando certos 
direcionamentos às iniciativas em curso para a reestruturação do movimento indígena regional? 

DSEis e políticas para a saúde indígena: convênios UNI-FUNASA 

A "ocupação" de cargos e espaços de decisão na gestão da AER-RBR a partir de final dos anos 1990 
não foi, todavia, a única iniciativa tomada pela UNI para influenciar, delinear e executar políticas públicas 
para os povos indígenas no Acre e no sul do Amazonas. Possibilitada pela assinatura de convênios com a 
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) em 1999, outra frente de atuação ganhou forma por meio da 
participação da UNI, de 2000 a 2004, na implantação de dois Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEls) 
nessa região, no gerenciamento dos recursos repassados pelo órgão federal e na prestação de serviços básicos 
de saúde aos povos indígenas. 

A presente seção pretende fazer uma breve análise desse processo de gestão dos DSEis pela UNI e, 
com base nos principais objetivos dos convênios, dos resultados alcançados e das dificuldades enfrentadas 
para um efetiva melhoria nas condições de vida e de saúde na) comunidades. Por fim, pretende-se avaliar 
certos desdobramentos do convênio UNI-FUNASA para a configuração da situação em que o "movimento 
indígena" encontra-se hoje, bem como comentar alguns de seus desafios ao traçar seus rumos futuros 12• -· 
11 De outro lado, a forma como se deu essa nomeação fez surgir desentendimentos pontuais entre o novo administrador e 
membros das bancadas federal e estadual do PCdoB, partido ao qual é filiado há anos e pelo qual se candidatou a 
deputado federal (sem sucesso) em 1998, e foi indicado como segundo suplente de senador em 2002. O partido não 
aceitara a forma como acontecera a exoneração de outro de seus filiados, Manoel Gomes da Silva Kaxinawá, e tinha 
esperanças de vê-lo reconduzido ao cargo e exigiu que Antônio Apurinã abrisse mão de assumir a AER-RBR, o que foi 
recusado. 
12 Para descrições dos programas de saúde implementados pela própria UNI, a CPI-Acre e outros órgãos do governo 
federal previamente à implantação dos dois DSEis, ver lglesias & Kahn, 1991; Lewis, 1993; Menegola, 1994; UNI, 
1999; e Iglesias & Aquino, 1999: 129-131. Para um quadro epidernológico e um diagnóstico dos principais problemas de 
saúde enfrentados pelos povos indígenas no Acre pouco antes do início da implantação dos DSEls, que escassas 
modificações sofreram nos últimos anos, consultar lglesias & Aquino, 1999a: 122-127; e UNI, 1999. 
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Os dois DSEls - Alto Puros e Alto Juruá - com abrangência no Acre e sul do Amazonas foram 
criados pela Portaria nº 852/MS, de 30/9/1999. O DSEI do Alto Puros tem como área de jurisdição, no Acre, 
os Municípios de Santa Rosa do Puros, Sena Madureira, Manoel Urbano e Assis Brasil, em Rondônia, o 
Município de Extrema, e no sul do Amazonas, os Municípios de Boca do Acre e Pauini. Com sede em Rio 
Branco, este distrito tem pólos base instalados em três municípios de referência (Sena Madureira, Boca do 
Acre e Pauini). O DSEI do Alto Juruá, por sua vez, tem abrangência nos municípios acreanos de Rodrigues 
Alves, Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Jordão e Feijó. Com 
sede em Cruzeiro do Sul, este distrito tem como municípios de referência Tarauacá e Feijó. 

Durante Seminário Regional e reunião realizados em Rio Branco, em maio e agosto de 1999, com a 
participação de agentes de saúde indígenas, lideranças e membros das organizações indígenas do Acre e sul 
do Amazonas, bem como de representantes dos órgãos federais e das organizações não-governamentais que 
então trabalhavam com a saúde indígena, ficou definido que a UNI seria a executora dos convênios a serem 
assinados com a FUNASA. Na reunião de agosto desse ano, a UNI apresentou o "Projeto de formação de 
agentes indígenas de saúde e implantação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas do Alto Purus e Alto 
Juruá" (UNI, 1999), e, em outubro, assinou o primeiro de uma série de convênios com a FUNASA. 

-· 
- 

Com vistas à melhoria das condições de vida e de saúde nas comunidades indígenas, a implantação 
de ambos DSEis tinha por objetivos específicos: "organizar as ações de atenção básica à saúde em terras 
indígenas com ênfase na atuação dos agentes indígenas de saúde (AIS); implantar programa de capacitação de 
recursos humanos e formação de AIS para implementação das ações; organizar infra-estrutura, meios de 
transporte e comunicação para execução das ações; contribuir com a implantação de um sistema de vigilância 
em saúde articulado com o nacional; fortalecer mecanismos de participação e controle social sobre as ações 
desenvolvidas; organizar sistema de gerência e administração do projeto; promover o fortalecimento dos 
conhecimentos e práticas da medicina indígena e integração com os AIS; e efetuar diagnóstico de 
abastecimento de água e saneamento ambiental e elaboração de proposta de melhorias sanitárias". (UNI, 
1999). A execução de parte destas ações estava prevista por meio de "reuniões para mobilização das 
comunidades pela saúde; visitas domiciliares; cursos de capacitação de profissionais, parteiras e conselhos 
distritais; formação, acompanhamento e supervisão de 162 AIS; atenção básica à saúde nas comunidades e 
encaminhamento de casos à rede regional do Sistema Único de Saúde (SUS)" (ibid). Era objetivo, ainda, do 
projeto apresentado pela UNI a redução da mortalidade infantil e, através de campanhas de vacinação, da 
incidência das doenças imuno-preveníveis e o controle das principais endemias. 

-· 
- - 

Dentre os objetivos do convênio estava prevista, nas aldeias, a construção de postos de saúde, a 
compra de barcos e motores, a capacitação dos agentes de saúde indígenas e a remuneração destes agentes. 
Em cada pólo base, conforme previsto, ocorreu a estruturação de uma casa de apoio, com infra-estrutura, 
equipamentos e equipes de saúde para receber os doentes vindos das aldeias. Esta casa passou a servir como 
local para o atendimento inicial e a triagem desse pacientes, bem como local de articulação com o respectivo 
hospital municipal, onde deveria ser garantido atendimento aos doentes, com recursos do Sistema Único de 
Saúde, repassados pela FUNASA a essas instituições. Em casos mais graves, o convênio previa a remoção 
dos doentes para a cidade de Rio Branco, para exames mais aprofundados e tratamento na Fundação 
Hospitalar. Prevista estava ainda a implantação e funcionamento de Conselhos Distritais e dos Conselhos 
Locais de Saúde, bem como a formação dos conselheiros, indígenas e membros de órgãos governamentais e 
entidades de apoio. 

- 
- 

Para garantir a prevenção e tratamento no DSEI do Alto Purus, estava inicialmente contemplada a 
instalação de três pólos base e 30 postos de saúde nas aldeias, bem como, até o ano de 2002, a contratação e 
qualificação de 114 profissionais de saúde: 6 médicos, 7 enfermeiros, 13 auxiliares de enfermagem, dois 
dentistas, 81 AIS e 5 Agentes Indígenas de Saneamento. No DSEI do Alto Juruá estava prevista a instalação 
de outros três pólos base e 40 postos de saúde nas aldeias, bem como a contratação e qualificação, até 2002, 
de 113 profissionais de saúde: 5 médicos, 6 enfermeiros, 10 auxiliares de enfermagem, dois dentistas, 85 AIS 
e 5 Agentes Indígenas de Saneamento. - 

Em inicio de 2000, em Rio Branco, ocorreu a estruturação da sede do convênio UNI-FUNASA, com 
a compra de equipamentos e contratação de uma equipe de contabilidade para gerenciamento dos recursos 
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dos dois DSEis. Foram estruturadas Casas de Apoio nos pólos base nas sedes dos municípios de referência e 
contratadas equipes de profissionais para o atendimento e o encaminhamento dos doentes à rede pública. 

No período de junho de 2000 a outubro de 2003, pouco mais de R$ 11,8 milhões foram repassados à 
UNI através de quatro convênios (0430/99, 0052/01, 0590/01 e 0364/02) assinados com a FUNASA, 
conforme pode ser visto no quadro abaixo, montado a partir de dados obtidos, em dezembro de 2004, em 
consulta ao Sistema de Informações de Aplicações de Recursos (SIAR)13 da órgão: 

Beneficiário Objeto Valores Valores Pagos Período de 
Empenhados Desembolsos 

Estr. ações d~ Ações básicas de 3.358.756,00 3.358.756,00 Junho/2000- 
UNIÃO DAS Saúde em Areas Indígenas Fevereiro/200 I 
NAÇÕES Estr. ações de Ações básicas de 4.369.835,12 4.369.835,12 Fevereiro/2001- 

Saúde em Áreas Indígenas Fevereiro/2002 
INDÍGENAS Abastecimento de Agua 189.277,78 189.277,78 Abril-Junho/ 

em Área Indígena 2002 
do ACRE e Funcionamento do Distrito 2.492.059,00 2.492.059,00 Julho- 
SUL do Sanitário Indígena Novembro/2002 

AMAZONAS Funcionamento do Distrito 2.283.716,84 1.483.716,84 Setembro- 
Sanitário Indígena Outubro/2003 

TOTAL 12.693.644.74 11.893.644,74 

Mesmo com o significativo montante de recursos repassados ao longo de três anos e quatro meses, as 
dificuldades na operacionalização das ações previstas na parceria UNI-FUNASA foram de diversas ordens, 
levando a uma gradual deterioração dos serviços prestados às comunidades e nos pólos base. A seguir, à luz 
dos objetivos que pretendiam ser atendidos com a implantação e gerência dos dois DSEis, serão apontados 
alguns dos resultados e problemas constatados. 

Apesar dos bons salários oferecidos e da abertura de uma série de concursos, um entrave constante à 
prestação de serviços regulares e boa qualidade nas aldeias surgiu como decorrência da dificuldade da UNI 
cumprir uma de suas atribuições nos convênios, a saber, a composição e manutenção de uma equipe de 
profissionais por pólo base. Originalmente, cada equipe previa a participação de pelo menos um médico, um 
odontólogo, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, cinco AIS e um agente indígena de saneamento. Os 
médicos e demais profissionais contratados ao longo de 2000, a maioria oriunda de fora do Acre, acabaram 
demitidos em início de 2001, em função de desentendimentos crescentes com a coordenação da UNI. Este 
processo veio a reeditar uma polaridade que marcara e dificultara a continuidade das ações do convênio UNI 
Health Unlimited/UK (Saúde Sem Limites)", na primeira metade dos anos 1990: de um lado, um discurso e 
práticas da Coordenação da UNI preconizando a autonomia e a flexibilidade nos planejamentos, nas decisões 
e nas formas de gestão, e, de outro, visões e posturas do corpo de profissionais contratados (especialmente os 
médicos), defendendo uma gestão técnica das ações e o cumprimento de planejamentos feitos de antemão. 

Na tentativa de superar o impasse provocado pela ausência de médicos e outros profissionais nos 
pólos base, e mesmo na sede em Rio Branco, em agosto de 2001, a FUNASA firmou acordos com as 
prefeituras de nove municípios, no âmbito dos quais estas últimas começaram a receber repasses mensais de 
recursos. Passou a ser atribuição dessas prefeituras a contratação e a remuneração dos profissionais 
responsáveis pela atenção à saúde indígena, bem como a prestação de serviços básicos aos indígenas nos 
postos de saúde locais e nas aldeias. Sem que o problema fosse devidamente solucionado por meio desse 
novo modelo, a UNI abriu novo concurso em fevereiro de 2002, mas logrou preencher apenas parte das vagas 
oferecidas15• A carência de profissionais perdurou mesmo após um novo concurso aberto em setembro: 
apenas três médicos foram contratados, dos quais nenhum permanecia em atuação nove meses depois. Em 

13 Disponível para consulta pública na internet, no endereço https://sis.fimasa.gov.br/siar/ 
14 A este respeito, ver Menegola ( I 994, e especialmente o documento anexo, entitulado "Proposta de Reestruturação do 
Setor de Saúde da UNI/Acre, elaborada pelos técnicos das equipes de campo de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó"). 
15 Das 42 vagas abertas para contratação imediata de 13 médicos, 11 odontólogos, 1 O enfermeiros e 8 auxiliares de 
enfermagem, em fevereiro de 2002, logrou-se preencher as vagas de 7 enfermeiros, 2 odontólogos e I O auxiliares de 
enfermagem. 
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fins de 2004, apenas três equipes, de um total origínalmente previsto de 14, ainda atuavam em três 
municípios, chefiadas por enfermeiros (não mais por médicos). 

Constatou-se, desde meados de 2001, um processo de "municipalização" e de "tercerização" dos 
serviços de atenção à saúde indígena, possibilitado pelo repasse da FUNASA às prefeituras municipais de 
recursos da rubrica "Apoio à População Indígena". Apenas três Prefeituras (Sena Madureira, Feijó e Rio 
Branco) também receberam, no período de maio a novembro de 2001, pequenos montantes de recursos da 
rubrica "Incentivo (MAC) à População Indígena": este valor é, todavia, praticamente desprezível face ao 
volumoso montante repassado sob a rubrica "Apoio à População Indígena". 

No período junho de 2000 a março de 2005, do total de R$ 25.957.299,74 aplícados pela FUNASA 
às políticas de atendimento à saúde indígena no Acre, pouco mais de R$ 14,0 milhões (ou 54,2%) foram 
destinados a 13 Prefeituras acreanas, enquanto que os outros R$ 11,8 milhões (45,8%) foram direcionados 
diretamente à UNI. Os recursos repassados às 13 prefeituras por meio dessas duas rubricas, no período de 
maio de 2001 a março de 2005, está discriminado no quadro abaixo16• 

Prefeituras Municipais Período Reoasses (em R$) 
Assis Brasil 08/200 l-03/2005 1.150. 750,00 
Cruzeiro do Sul 09/2003-03/2005 289.000,00 
Feiió 05/2001-03/2005 1.432.620,00 
Jordão 08/2001-03/2005 1.411.850,00 
MâncioLima 08/2001-03/2005 1.245.930,00 
Manoel Urbano 08/2001-03/2005 1.237.850,00 
Marechal Thaumaturzo 08/2001-03/2005 1.411.850,00 
Porto Walter 03/2002-03/2005 968.000,00 
Rio Branco 05/2001-03/2005 148.687,00 

09/2004-03/2005 223.800,00 
Rodrigues Alves 02/2004-03/2005 4.040,00 
Santa Rosa do Puros 08/2001-03/2005 1.476.490 00 
Sena Madureira 05/2001-03/2005 1.545.089,00 
Tarauacá 05/2001-03/2005 1.517.699 00 
Totais = 13 14.063.655.00 

- 
-· Os recursos recebidos pela Prefeitura de Rio Branco no segundo semestre de 2001 foram investidos 

na infra-estrutura da Casa do Índio, principal centro de referência para onde continuaram a convergir, vindos 
dos demais municípios, os pacientes com doenças mais graves, local onde permanecem hospedados enquanto 
realizam exames e são atendidos na rede de hospitais públicos da capital. Mais recentemente, as prefeituras de 
Rio Branco e Cruzeiro do Sul passaram a receber recursos, num momento em que estava conflagrada a crise 
na gestão dos DSEis pela UNI, ou seja, a partir de outubro de 2003, quando a FUNASA finalmente deixou de 
fazer desembolsos à organização indígena. No caso de Cruzeiro do Sul, os recursos de pequena monta (R$ 
14,5 mensais) foram destinados à prefeitura para manutenção do pólo base situado na cidade. No caso da 
Prefeitura <le Rio Branco, os recursos repassados (R$ 37,3 mil mensais) estiveram destínados à remuneração 
dos quadros e à manutenção do serviços da Casa do Índio. Em janeiro de 2005, tiveram início obras de 
reforma nas instalações dessa Casa, sucateada nos anos anteriores, orçadas em R$ 300 mil, com conclusão 
prevista para março desse ano. 

-· 
- Nos outros onze municípios, o repasse dos recursos passou a ser feito pela FUNASA diretamente às 

prefeituras a partir de meados de 2001, e perdura até os dias de hoje. Pelo menos até outubro de 2003, as 
prefeituras devolviam à UNI uma percentagem do valor recebido mensalmente (que, em alguns casos, 
chegava a 30%), recursos esses que a organização indígena deveria aplicar em serviços e bens nos respectivos - - 
16 Outras duas Prefeituras (Boca do Acre e Pauini), no sul do Amazonas, também receberam repasses da FUNASA como 
parte do DSEI Alto Purus, parte do convênio assinado com a UNI: a primeira, pouco mais de R$ 922 mil, no período de 
maio de 2001 a março de 2005, oriundos das rubricas "Incentivo (MAC) à População Indígena" e "Apoio à População 
Indígena"; e Pauini, quase R$ I ,3 milhão, da rubrica "Apoio à População Indígena", no período de março de 2002 a março 
de 2005. 
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municípios. Isto, todavia, raramente veio a acontecer, tendo os recursos ficado na sede em Rio Branco e sido 
gastos com outras finalidades, muitas vezes não devidamente especificadas. 

,--. 

Conforme estabeleciam os convênios assinados com a FUNASA, o montante efetivamente 
gerenciado pelas prefeituras deveria ser investido na manutenção de equipes permanentes de profissionais, a 
aquisição de medicamentos e o atendimento aos indígenas, tanto nas aldeias como nas sedes municipais. O 
que se constatou, porém, foi uma dinâmica radicalmente distinta: carentes de recursos próprios, as prefeituras 
acabaram utilizando esses recursos para prestar serviços básicos de saúde, em geral bastante deficientes, nos 
postos das sedes municipais. Médicos raramente chegaram a ser contratados. Quando isto aconteceu, os 
cargos foram preenclúdos por meio de critérios clientelistas, da contratação de correligionários políticos, 
parentes, afins e/ou de "profissionais" na maioria das vezes pouco qualificados, desconhecedores da realidade 
indígena, às vezes estrangeiros (peruanos e bolivianos) e avessos a potencializar uma efetiva participação dos 
AIS nas ações implementadas. Apesar de custeadas com recursos destinados à saúde indígena, o atendimento 
nos postos municipais de saúde continuou marcado, via de regra, por altas doses de preconceito e descaso em 
relação aos pacientes indígenas, o que também pôde ser constatado, em muitos locais, em relação aos demais 
habitantes da floresta. 

Esse quadro foi bastante agravado pela ausência de mecanismos de controle social mais efetivos por 
parte dos beneficiários indígenas, seja nos municípios, seja junto às instâncias centrais de planejamento e 
execução dos convênios. Neste caso, contribuiu também a quase total falta de transparência e de divulgação 
de dados quantitativos e qualitativos pela FUNASA e a UNI, que permitissem uma avaliação dos serviços 
prestados e de seus resultados na melhoria, ou não, da saúde e da qualidade de vida das populações atendidas. 

Conforme estabelece a legislação, duas são as instâncias previstas para o exercício desse controle no 
âmbito dos DSEls implantados no Acre e sul do Amazonas: de um lado, os dois Conselhos Distritais ( cada 
um formado, de forma paritária, por representantes indígenas, da FUNASA, da FUNAI, de secretarias 
municipais de saúde, de hospitais públicos e de organizações indigenistas) e, de outro, os Conselhos Locais 
(sete no DSEI Alto Juruá e três no DSEI Alto Puros). Se é fato que reuniões dos Conselhos Distritais 
ocorreram anualmente no período 2001-2004, com o objetivo formal de apreciar as prestações de contas 
apresentadas pela UNI e a FUNASA e de definir prioridades, a mesma assiduidade não aconteceu em relação 
às atividades de capacitação e à disponibilização das informações necessárias para que os conselheiros 
distritais e locais (principalmente os indígenas) pudessem, de fato, exercer suas atribuições'", 

,'. 

Durante o "1 Seminário de Avaliação do Processo de Controle Social nos DSEI", ocorrido em 
Curitiba, em abril de 2002, os presidentes dos Conselhos Distritais dos dois DSEis em funcionamento no 
Acre destacaram uma série de fatores que confirma essa avaliação anterior. Dentre esses, estiveram a falta de 
recursos financeiros e meios de transporte para mobilização dos conselheiros distritais; a dificuldade de 
acesso pelos conselheiros às prestações de conta; a recorrente desconsideração das demandas dos conselheiros 
distritais e locais; a não implementação das decisões e planejamentos formulados pelos Conselhos; e a 
ausência de participação dos conselheiros indígenas no planejamento e nas ações dos órgãos federais e 
municipais, bem como na definição dos critérios utilizados pelas prefeituras nas contratações e demissões de 
profissionais 18• 

Obstáculos igualmente significativos marcaram a atuação dos conselhos locais, agravados em função 
do nível de formação dos conselheiros ser geralmente menor, as reuniões terem acontecido em menor número, 
as atividades de formação terem sido extremamente limitadas e descontinuadas no tempo, e, ainda, as pautas e 
discussões terem sido, na maioria das vezes, controladas por funcionários das prefeituras locais. Esta perversa 

·" 
17 A título de exemplo, segundo dados da FUNASA/DESAI/CGPAS/COPAS, no ano de 2002, aconteceu apenas uma 
reunião e nenhuma capacitação nos sete conselhos locais do DSEI Alto Juruá e nenhuma reunião ou capacitação nos três 
conselhos locais do DSEI Alto Puros. No que diz respeito aos Conselhos Distritais, uma reunião foi realizada em cada e 
apenas uma capacitação aconteceu no DSEJ Alto Puros. 
1 A respeito das dificuldades para a operacionalização desses conselhos nos DSEis do Acre e a atuação dos conselheiros, 
tanto indígenas como não indígenas, ver, por exemplo, o resumo da fala do então gerente dos convênios UNI-FUNASA 
no Acre, José Souza da Silva, Zezinho Kaxarari, que acumulava o cargo de único representante indígena no Conselho 
Nacional de Saúde, por ocasião da "Reunião Nacional para definir diretrizes para a capacitação de conselheiros de 
saúde", promovida pelo Departamento de Saúde Indígena, da FUNASA, em Brasília, em agosto de 2001. 
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Nas aldeias, os serviços tampouco apresentaram melhoras significativas, apesar dos DSEis terem 
viabilizado a remuneração de pouco mais de 160 AIS, com um salário mínimo mensal, no período de 2001 
até o começo do último trimestre de 2003. Os cursos de formação dos AIS, contudo, ocorreram sem qualquer 
periodicidade, mas, sim, por meio de atividades esporádicas, breves e ministradas, em muitas ocasiões, por 
profissionais com escassa experiência na realidade indígena acreana19• Com exceção dos AIS que, durante os 
anos 1980 e início dos 1990, participaram de cursos de formação oferecidos pela CPI-Acre e, em menor 
número, pelo projeto UNI-Saúde Sem Limites, os AIS que passaram a atuar nas aldeias tinham apenas esse 
nome, mas não eram portadores de qualquer formação ou experiência profissional que permitissem considerá 
los dessa forma. 

combinação de fatores resultou em dificuldades a um maior controle social e a uma efetiva participação por 
parte dos beneficiários indígenas, bem como em uma deficiente fiscalização das atividades realizadas pelas 
prefeituras e pelos próprios núcleos dos pólos base em funcionamento nas sedes municipais. 

Nenhum dos 70 postos de saúde inicialmente previstos no convênio UNI-FUNASA foi construído 
nas aldeias, assim como tampouco ocorreu a distribuição de medicamentos básicos, há quase um século de 
uso comum nos seringais e terras indígenas. Essa, aliás, foi uma das principais e mais recorrentes queixas 
ouvidas dos AIS e das familias durante o período de vigência dos convêníos'", Reclamações dos AIS 
convergem para as despesas que muitas vezes se obrigaram a fazer, com recursos próprios ou das famílias dos 
doentes, para transportá-los até as sedes dos municípios onde funcionavam os pólos base, quase sempre sem 
contar com embarcações adequadas ou combustível para esse fim, conforme também era objetivo do 
convênio. Outra reclamação recorrente, já citada, foi o preconceito sentido pelos AIS e pelos doentes nos 
postos de saúde e hospitais nos municípios, desconsideração essa que muitas vezes se estendia aos próprios 
profissionais que formavam as equipes contratadas pelos convênios para atuar nas aldeias e nos pólos. Estes 
últimos operaram, muitas vezes, segundo uma lógica colonial, ao incorporar os saberes e serviços dos AIS 
apenas em atividades logísticas, como guias, motoristas e intérpretes, por exemplo. 

- - 
Se nos últimos quatro anos ocorreu, é fato, um efetivo "fortalecimento dos conhecimentos e práticas 

da medicina indígena" e sua integração com as atividades desempenhadas pelos AIS, isto deve ser creditado 
tanto ao interesse e aos esforços destes últimos, junto com os pajés e curandeiros, em preservar, utilizar e 
disseminar conhecimentos tradicionais, e não às ações deliberadamente motivadas pelos profissionais 
contratados pela FUNASA ou implementadas no âmbito dos convênios. Outras razões que contribuíram para 
o processo de valorização e de crescente uso dos "remédios da mata", e dos conhecimentos e práticas a eles 
associados, foram exatamente a total falta nas aldeias de "remédios da farmácia", bem como as dificuldades 
enfrentadas para acessar os serviços de saúde que deveriam ser garantidos pelos convênios e a rede pública. 

Obras de infra-estrutura para a implantação de sistemas de abastecimento de água e de melhoria 
sanitária foram realizadas em várias aldeias no Acre, consideradas pela FUNASA como fator crucial no 
combate à mortalidade infantil, às verminoses e às doenças de pele. Para tal, dois convênios foram assinados 
entre o órgão federal e o Departamento Estadual de Água e Saneamento (DEAS)21: o primeiro, em 2001, de 
R$ 1,8 milhão, e o segundo, no ano seguinte, de R$ 1,4 nplhão. Dados do SIAR/FUNASA dão ciência da _,· - 
19 Entendimentos iniciados entre a coordenação da UNI e a Secretaria de Estado de Educação, em meados de 2001, com 
vistas à realização de cursos de 1° e 2° graus, dirigidos aos AIS, com vistas a formá-los como auxiliares ou técnicos em 
enfermagem, não tiveram qualquer desdobramento concreto, por exemplo. 
20 Essa ausência de remédios nas aldeias chama a atenção, ainda, visto que uma das irregularidades hoje investigadas pelo 
Ministério Público Federal e a Polícia Federal diz respeito a volumosas aquisições de medicamentos, a preços 
aparentemente superfaturados e por meio de esquemas viciados de licitação, que favoreciam empresas coadunadas com 
desvios de recursos públicos e rendiam comissões a aqueles envolvidos na gestão do convênio. 
21 Conforme informações técnicas que constam em DEAS (2004: 3), "o sistema de abastecimento de água é composto de 
poço de captação, equipamento para geração de energia, sucção e adução de água, bem como reservatório e chafariz". Por 
sua vez, "o sistema de melhoria sanitária conta com Módulo Sanitário Comunitário, equipado com banheiros e boxes 
sanitários divididos em masculino e feminino, sendo executada ainda a construção de fossas sépticas e sumidouros para 
atender os respectivos módulos sanitários". 
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liberação até o presente de um montante de pouco mais de R$ 2,2 milhões, distribuídos em três rubricas22, 
para o custeio dessas atividades nas aldeias. 

Em início de 2001, durante as audiências para a apresentação dos Planos de Sustentação nas terras 
indígenas da BR-364, a FUNASA anunciou suas intenções de dar início a essa linha de ação. Tanto os 
projetos fisicos quanto a forma prevista para sua implantação foram, em várias ocasiões, questionados por 
lideranças indígenas e por técnicos de diferentes formações profissionaís. As principais críticas estiveram 
direcionadas à visão dessa intervenção enquanto obra de engenharia, planejada por meio de modelos 
padronizados e sem qualquer adaptação às realidades culturais dos vários povos e às práticas sociaís nas 
aldeias. Por outro lado, apontaram que novo modelo proposto implicaria em desconsiderar uma prática 
sanitária difundida em grande número de aldeias, as "privadas" familiares, construídas na beirada dos 
terreiros das casas: prática que, por sinal, fora incentivada pela própria FUNASA em várias terras indígenas 
em anos anteriores e/ou que resultara de iniciativas implementadas por AIS e AAFis formados em cursos da 
CPI-Acre. 

Segundo dados do DEAS (2004), até final de 2003, no âmbito do convênio 592/01 (Abastecimento 
de Água - DENSP), obras de abastecimento de água e de melhoria sanitária foram implantadas em 27 aldeias 
das Tis Mamoadate, Alto Purus, Katukina/Kaxinawá, Kaxinawá do Nova Olinda, Kulina do Rio Envira e 
Kampa e Isolados do Rio Envira; outras quatro ainda tinham início previsto. Em final de 2003, no âmbito do 
convênio 1.502/02 (P A - Saúde Indígena - Água e Melhoria), de um total de 25 obras planejadas para 13 
terras indígenas, quatro tinham sido concluídas na TI Campinas/Katukina23, nove ainda estavam sendo 
executadas e outras 12 não tinham sido licitadas, e seu início dependia de nova liberação de recursos, prevista 
para início de 2004. 

,-. 

As obras contemplaram apenas aldeias específicas dessas terras indígenas, deixando outras de lado. 
Mesmo se os sistemas tivessem sido todos construídos, funcionassem e as novas práticas sanitárias e culturais 
fossem adotadas pelas famílias das aldeias, portanto, os resultados maís amplos não poderiam ser alcançados, 
visto que as aldeias dos arredores, não "beneficiadas" com as obras, continuaram sendo focos de irradiação 
dos mesmos males que a FUNASA procurava combater. 

Os problemas, todavia, foram de outras magnitudes e ordens. Nas aldeias onde as obras foram 
concluídas e funcionaram (outro problema recorrente), sua utilização permaneceu restrita aos sistemas de 
abastecimento de água potável. Uma lacônica nota publicada recentemente na imprensa de Rio Branco, 
transcrevendo a opinião de um anônimo servidor da FUNASA, retrata com adequação o resultado da 
implantação dos sistemas de melhoria sanitária na maioria das aldeias. Sob o título "No mundo da lua", diz a 
nota: "Servidor da FUNASA reclamava ontem de alguns (sic) lideranças indígenas. Questionava que o órgão 
gastou um absurdo de dinheiro construindo, em alvenaria, 46 banheiros e sanitários comunitários nas aldeias, 
mas ninguém usa. Preferem fazer suas "precisões" e tomar banho na forma tradicional"24• 

Apesar das críticas e dos avisos, antes feitos pelas lideranças, assessores e técnicos, o comentário do 
servidor da FUNASA parece reforçar a idéia etnocêntrica de que seriam os índios os "culpados" pelos gastos 
efetuados pelo órgão e, em especial, pela não utilização dos modernos sanitários e chuveiros, preferindo se 
apegar a práticas irracionaís e atrasadas que seriam responsáveis pelos males a serem combatidos pela ação 
redentora do Estado. De outro lado, partindo dos fundamentos tecnocráticos e científicos que fundamentam 

,-. 

22 As rubricas são: "Abastecimento de água em área indígena" (R$ I ,8 milhão), "Melhorias sanitárias em áreas indígenas" 
(R$ 100,5 mil) e "Sistema de abastecimento de água - Índio" (R$ 359,5 mil). 
23 Essas obras tiveram início no âmbito dos planos de mitigação e compensação resultantes da revisão do EIA-RIMA da 
BR-364. Em março de 2002, a imprensa acreana, anunciou com grande alarde a conclusão das obras nas quatro aldeias da 
TI Campinas/Katukina, resultado de investimento de R$ 400 mil, bem como a cerimônia de inauguração, à qual teriam 
comparecido o gerente regional da FUNASA no Acre e vários secretários de estado. Dados do DEAS (2004), todavia, 
indicam que essas obras foram efetivamente concluídas em novembro de 2003, um ano e oito meses depois, portanto. 
Este fato exemplifica a maciça propaganda feita pelas assessorias de imprensa do governo e da própria FUNASA, e sua 
repercussão na imprensa local, a respeito dos autores das emendas parlamentares, da eminente liberação dos recursos, dos 
supostos inícios e términos das obras e, ainda, dos benefícios que adviriam dos convênios da FUNASA, sem que os 
trabalhos locais muitas vezes tivessem sido, de fato, concretizados e muito menos avaliados. 
24 A nota foi publicada na Coluna Poronga, do jornal Página 20, a 8 de abril de 2005. 
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esse tipo de ação, cabe recordar que, ao contrário do estipulado no convênio e do que seria recomendável para 
que os objetivos almejados pudessem ter possibilidade de sucesso, nem a FUNASA nem a UNI promoveram 
cursos regulares para a capacitação de "agentes indígenas de saneamentov'", -· -· A avaliação dos resultados dessas ações sanitárias, aliada às críticas recebidas das lideranças e de 
profissionais de saúde, parecem ter resultado em mudanças na orientação da FUNASA. Em matéria publicada 
na imprensa de Rio Branco26, em abril de 2005, o diretor da DEAS reconheceu o não "funcionamento" dos 
banheiros coletivos e anunciou que o órgão procurará adequar suas ações, de forma a respeitar os costumes e 
tradições dos indígenas, realizando discussões prévias com as lideranças, AIS e comunidades locais. O novo 
modelo priorizará a instalação de "privadas" familiares, ao invés de banheiros coletivos, feitas com madeira e 
palha (a exceção será o "vaso turco", trazido da cidade), bem como a perfuração de poços artesianos em 
aldeias onde o acesso à água constitui problema. 

-· 
- 

Uma outra situação, com graves conseqüências para população em geral de vários municípios, pode 
ser constatada na aplicação de recursos repassados pela FUNASA às Prefeituras, no período de 1997-2001, 
para implantação de sistemas de saneamento básico e abastecimento de água. A ausência de um ágil controle 
por parte da FUNASA na aplicação dos recursos e na efetiva concretização dessas obras pode ser constatada 
pelo fato que, em início de 2002, nove prefeituras encontravam-se inadimplentes, em função de obras 
inacabadas e irregularidades constatadas nas prestações de contas dos respectivos convênios. 

As precárias condições de saneamento e de acesso à água potável nas sedes dos municípios do 
interior, agravadas pelo inchaço populacional ocorrido nos últimos quinze anos de crise na economia da 
borracha, constituem uma constante ameaça às populações que residem no perímetro urbano e suas cercanias. 
Configuram também uma situação de risco para as muitas pessoas e famílias moradoras da floresta quando 
vêm a essas cidades e, muitos vezes, hospedam-se em barcos nos portos à beira dos rios. Além de recorrentes 
casos de diarréias, dores de barriga, hepatites e doenças de pele, têm surgido com freqüência, nos últimos 
anos, na cidade e em colônias, seringais e terras indígenas, surtos epidêmicos de febre tifóide, retrovírus e 
"salmonella" (esta muitas vezes confundida com o "cólera11}27, resultando em considerável número de óbitos e 
em pessoas com seqüelas graves e permanentes. Assim foi no caso dos Kaxinawá do Jordão, em 1998, 2000 e 
2002, e dos Yawanawá do rio Gregório e dos Madijá e Ashaninka do rio Envira em 2003 e 200428• Muitos 
desses surtos ganham força em períodos imediatamente posteriores às eleições, quando as populações da 
floresta voltam às suas casas após ter votado nas urnas das cidades. Uma triste realidade, portanto: índios e 
outros habitantes da floresta vão à rua para exercer direitos e obrigações, e acabam por encontrar epidemias e 
a morte, como resultado da histórica omissão e falta de cumprimento das responsabilidades legais pelos 
órgãos dos governos federal, estadual e municipais. 

- 
- - - -· 
- 

A doença na saúde indígena: "derrame" na UNI - 
As deficiências constatadas nos serviços de saúde aos povos indígenas no Acre durante a vigência 

dos convênios UNI-FUNASA não podem ser creditados à escassez de recursos específicos, que estiveram à 
disposição tanto da responsável pelos convênios, a UNI, pelo menos até 2003, como das prefeituras, que até o 
presente recebem desembolsos mensais da rubrica "Apoio à População Indígena". Devem ser creditadas, - 
25 Provavelmente face à constatação dos resultados negativos dessas ações, em novembro de 2004 a FUNASA anunciou a 
realização de um curso visando a formação de agentes "multiplicadores do conhecimento sanitário". O curso, com um 
mês de duração, foi ministrado para 15 indígenas por um "inspetor de saneamento" da Superintendência do órgão no RS. 
26 A matéria "Mudança de hábito. Banheiros regionalizados estão sendo construídos em aldeias indígenas para evitar 
contaminação da água", foi publicada na edição de 26 de abril de 2005 do jornal Página 20. O titulo parece indicar que a 
mudança fundamental está sendo vivida pelos povos indígenas, quando, na realidade, corresponde a uma significativa 
transformação de "hábitos", enraizados em diagnósticos, políticas, planejamentos e ações, da FUNASA e do DEAS. 
27 Para um histórico das epidemias envolvendo populações indígenas nos anos 1990, e sua relação com as péssimas 
situações de saneamento nas sedes municipais, ver Iglesias, 1998a; 1998b; e lglesias & Aquino, 1999a: 124-129; 1999b. 
28 Nessas situações, que via de regra resultaram em missões de emergência de equipes da FUNASA às aldeias, vê-se 
aflorar de forma recorrente, mais um preconceito das autoridades, políticos e da própria FUNASA, ao negarem de 
antemão suas responsabilidades e causas objetivas, procurando, ao contrário, atribuir esses surtos e as mortes ao uso de 
tingui pelos índios em suas pescarias. Prática tradicional, caso efetivamente constituísse a causa desses males, o tingui, no 
limite, já teria causado a dizimação das populações indígenas há muito tempo. 

-· - 
- 
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portanto, à gestão implementada tanto pela UNI, como pela FUNASA, órgão responsável pelo repasse dos 
recursos e a fiscalização das ações. Desavenças entre a coordenação da UNI e a Coordenação Regional 
(CORE) da FUNASA começaram a despontar ainda em 2001 e desenvolveram-se em forma crescente nos 
anos seguintes. Dentre as causas e provas cabais dessas desavenças estiveram a decisão da FUNASA, à 
contragosto da UNI, de dar início ao processo de municipalização dos serviços de saúde, bem como os 
recorrentes atrasos na liberação de recursos de parcelas dos convênios, que, em várias ocasiões, prejudicaram 
o andamento dos serviços e implicaram em demorados atrasos nos pagamentos dos profissionais contratados, 
dos funcionários e dos AIS. 

r=. 

Os seguidos questionamentos feitos pela CORE-FUNASA às formas de gestão e aplicação de 
recursos dos convênios, bem como os arranjos e acordos a que se chegou para viabilizar sua continuidade, 
refletiram também processos de abrangência estadual e nacional, que culminaram, no terceiro trimestre de 
2003, na paralisação do desembolso de recursos e, em meados do ano seguinte, no rompimento unilateral do 
convênio pelo órgão federal. Em nível estadual, períodos de confronto explícito e de louvação da parceria 
foram administrados de 1999 até meados de 2002 pelo paraibano Aílton Oliveira, Coordenador Regional que 
acompanhou a implantação dos DSEis, trabalhou alinhado com o governo estadual na implementação de 
programas de saneamento e abastecimento de água e se relacionou de forma cordíal, mas autônoma, com o 
movimento indígena regional. Após sua morte, em um acidente aéreo em agosto de 2002, o Coordenador da 
CORE durante a transição dos governos FHC e Lula não envidou esforços para manter relações de diálogo 
tão próximas com o movimento indígena. Esta situação poderia ter ganho novos contornos a partir de março 
de 2003, já no novo governo, quando assumiu a CORE o médico infectologista Eduardo Farias, indicado pelo 
PCdoB, partido que nos anos anteriores mantinha relações simbióticas com a UNI. Em abril, a UNI escolhera 
uma nova coordenação e o PCdoB iníciara as gestões que, em maio seguinte, levariam o vice-presidente da 
UNI e seu filiado, Manoel Gomes Kaxinawá, ao cargo de administrador regional da FUNAI em Rio Branco. 
Por que, ao contrário, as relações da FUNASA com a UNI sofreram um forte abalo ao longo de 2003, quando 
a CORE era ocupada por um indicado pelo PCdoB? 

r: 
r 
r: 

r: 

r 

r: 
Novas correlações de força ganharam forma na FUNASA, em nível nacional, desde o início do 

Governo Lula, com articulações do órgão no sentido de retomar as ações da saúde indígena e os DSEls, que 
em anos anteriores vinham sendo geridos por organizações indígenas, principabnente nas regiões norte e 
centro-oeste. Num período de fortes restrições orçamentárias na administração federal, a saúde indígena 
passou a ser considerada como filão, pelos montantes que mobilizara em anos anteriores. A isto, deve ser 
acrescentada a possibilidade de promover nomeações políticas para o preenchimento dos cargos de direção e 
execução, num órgão cuja capilaridade permite alcançar os mais longínquos rincões do país, quando, em 
2004, estariam em pauta as eleições municipais. Nesse movimento, ao longo de 2003, a FUNASA tentou, sem 
sucesso, impor às conveniadas indígenas o modelo Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(Oscip), pelo qual estas meramente cumpririam papel de prestadoras de serviço. Intensificou, ainda, um 
cronograma de auditorias29, priorizando os convênios firmados com as organizações indígenas, cujos 
resultados prelimínares passaram a ser divulgados na imprensa, integrando uma sistemática campanha de 
difamação e deslegitimação. Após meses de forte fechamento pelo governo das instâncias de diálogo e 
negociação, em janeiro de 2004, a FUNA~A publicou as Portarias de nº 69 e 70, centralizando no órgão as 
ações relativas à saúde indígena e deixando às organizações índígenas e indigenistas e às prefeituras a 
possibilidade de executar "ações complementares". 

,. 

r: 

,,.-. 

r: 

r: 

No Acre, esses processos em curso em nível nacional ganharam coloridos e dínâmicas locais. Poucas 
foram as mudanças introduzidas na gestão dos DSEis depois que o médico Eduardo Farias assumiu a CORE: 
a continuidade da política de descentralização das ações via prefeituras, anúncios da intenção de inserir as 
comunidades indígenas no Programa de Bolsa Alimentação, a escolha de uma nova coordenação da UNI, a 
desistência dos poucos médicos previamente contratados, a definição do planejamento estratégico da CORE 
feita tardiamente em agosto, obras de melhorias sanitárias e abastecimento de água em aldeias ( estendidas 
agora às reservas extrativistas), negociações com as lideranças de Mâncio Lima para liberar a sede do órgão e 
obrigar a prefeitura local a pagar salários atrasados de quatro meses e um fórum para debater proposta de 

~9 Enquanto que duas auditorias haviam sido realizadas em 2001 e outras duas no ano seguinte, este número chegou a I 3 
em 2003, primeiro ano do Governo Lula. Em 2004, auditorias foram feitas em I O das 26 COREs existentes no país. 
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"atenção à saúde da mulher indígena". Em outubro de 2004, por fim, o último desembolso feito à UNI pelo 
convênio e, no mês seguinte, uma auditoria nas contas da UNI promovida por uma equipe da FUNASAIBSB. 

O ano de 2004 teve início bastante movimentado, e assim permaneceu, com profundas implicações 
para a UNI e, por extensão, para o movimento indígena. Em janeiro, aconteceu reunião de conselheiros dos 
DSEis e a CORE, tendo sido definido o planejamento das ações e os orçamentos relativos ao ano, seguida da 
realização do II Encontro de Mulheres Indígenas do Acre e do Sul do Amazonas, promovido pelo Grupo de 
Mulheres (GMI/UNI). Em fevereiro foi divulgada a primeira matéria de jornal dando ciência dos resultados 
das auditorias promovidas pela FUNASA, citando dados e montantes de supostas irregularidades cometidas 
pela UNI e as prefeituras'", logo negadas pela CORE na imprensa, na mesma matéria em que a UNI publicou 
"Direito de Resposta", atestando a correta aplicação dos recursos, gastos incorridos no atendimento de 
emergências no periodo de meses que a FUNASA demorara a repassar recursos da terceira parcela do 
convênio 364/2002, a expiração do convênio em outubro e pendências relativas ao pagamento de seis meses 
de salários atrasados e à quitação de encargos sociais e trabalhistas. A vinda do presidente da FUNASA ao 
Acre nesse mês resultou na assinatura de convênios com o governo estadual para obras de saneamento, mas 
nenhuma resolução em relação à saúde indígena. No primeiro dia de junho, em seu site, a FUNASA publicou 
a "Nota de esclarecimento acerca de convênios em Saúde Indígena", em que o convênio com a UNI constava 
na relação de sete organizações indígenas e indigenistas em que as auditorias realizadas em 2003 teriam 
detectado "irregularidades". 

-· 
_;, 

No Acre, Eduardo Farias, ainda em fevereiro de 2004, anunciou na imprensa que as prestações de 
conta dos convênios UNI-Funsa continham apenas erros de pequena monta, a documentação já fora devolvida 
à UNI para os necessários ajustes e que investigações mais rigorosas somente seriam solicitadas caso as 
contas não fossem aprovadas. Em março, surgiram as primeiras notícias sobre a intenção do PCdoB indicar 
Eduardo Farias ao cargo de vice-prefeito na chapa da Frente Popular do Acre, formada em coligação com o 
PT. Os rumores sobre a provável descompatibilização do coordenador da FUNASA se intensificaram em 
maio e acabaram confirmadas no mês seguinte, com a realização da convenção do PCdoB e o lançamento da 
chapa da Frente à prefeitura municipal. Na imprensa de Rio Branco, em início, repercussão da Nota publicada 
pela FUNASA em nível nacional e notícia indicando que o Ministério da Saúde decidira bloquear qualquer 
novo desembolso à UNI. 

A 18 de junho, a UNI publicou esclarecimento31 no site da Coordenação das Organizações Indígenas 
da Amazônia Brasileira (COIAB), em que fazia um histórico de sua atuação em defesa dos povos indígenas, 
afirmava que a FUNASA não brindara qualquer aporte para preparar às organizações indígenas para a 
execução das ações em saúde e elaborar as prestações de conta e denunciava a campanha difamatória 
promovida pelo órgão contra as organizações indígenas. Como ponto importante, destacava que a UNI não 
poderia ser, apenas ela, responsabilizada por eventuais problemas na gestão dos convênios, pois o órgão 
federal sempre fora co-responsável e partícipe das ações ocorridas no Acre: acompanhara sua execução, seus 
servidores faziam parte da coordenação do convênio e sempre ocuparam a chefia dos dois DSEis, o 
Ministério da Saúde firmara contrato com a Unesco para contratar consultorias e assessorias não realizadas de 
maneira satisfatória e, após constatadas as primeiras dificuldades, a sede do convênio fora intemalizada pela 
própria CORE. E a nota concluía: "Por fim, vale lembrar que a UNI sempre foi uma entidade respeitada nessa 
região, e a nível nacional e internacional, por suas propostas políticas sérias e consistentes. As comunidades 
indígenas vêem a UNI como sua legítima representante, que tem denunciado incessantemente as violências 
praticadas contra os povos indígenas, as agressões aos seus direitos e ao mesmo tempo lutado para 
transformar as reivindicações dessas comunidades em políticas públicas". 

- - 

- - - - Um conjunto de acontecimentos imediatamente posteriores não veio a confirmar essa afirmação de 
que as comunidades indígenas, através de suas lideranças, nessa conjuntura específica, consideravam aquela 
coordenação da UNI como "sua legítima representante". Em junho de 2004, membros do Conselho Fiscal da 
UNI começaram articulações para a realização de uma reunião extraordinária, para a qual convocaram outras 
lideranças e organizações indígenas, órgãos dos governos federal e estadual, os presidentes dos conselheiros 

- 
30 A matéria "Farra no interior. Nove municípios e direção da UNI deixam rombo de R$ 9 milhões", publicada no jornal A 
Tribuna, a 20 de fevereiro de 2004. 
31 http://www.coiab.eom.br/jornal.php? id=219 - - - 165 
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distritais e a CORE. Para viabilizá-la, solicitaram à coordenação da UNI dados e documentos que atestassem 
as formas de gestão e aplicação de recursos dos convênios. Face a recusa da UNI de prestar qualquer 
colaboração para as atividades de seu Conselho Fiscal, seus membros buscaram apoio financeiro junto à SEPI 
e outros órgãos. 

A reunião, que aconteceu no dia 22 de julho, foi precedida por uma série de reuniões na sede do 
convênio, onde tiveram acesso a documentos, notas fiscais e relatórios das auditorias realizadas pela 
FUNASA. A 20 de julho, por meio do Oficio nº 126, o Diretor da Departamento de Saúde Indígena, da 
FUNASAIBSB, comunicou ao coordenador da UNI que, diante da "impossibilidade de continuidade na 
parceria com a UNI, a direção do órgão estava providenciando "Termo de Denúncia Unilateral" para o 
encerramento do convênio. 

r: 

À reunião do Conselho Fiscal compareceram cerca de 35 lideranças, representantes de organizações 
e comunidades indígenas e ocupantes de cargos públicos, bem como o Procurador da República no Acre, que 
jogou importante papel ao explicar a situação em que a UNI se encontrava e as responsabilidades legais e 
jurídicas que ela implicava para a instituição e para todos o coordenadores e gestores, passados e atuais, 
indígenas e brancos, dos convênios firmados com a FUNASA. 

r: Dois documentos foram lavrados ao término da reuníão32• A Ata da Reunião especifica que, após 
discussão do resultado das auditorias, nas quais ficavam comprovadas "inúmeras irregularidades na aplicação 
dos recursos financeiros" dos convênios da UNI com a FUNASA e as prefeituras33, a maioria absoluta dos 
conselheiros deliberou por exonerar a coordenação executiva da UNI, conforme permitido pelo artigo 12 de 
seu estatuto social, nomear uma coordenação executiva provisória, composta de três membros34, até a 
realização de uma "assembléia extraordinária" onde as lideranças discutiriam o "futuro do movimento 
indígena", requisitar a documentação administrativa e financeira relativa aos convênios e demandar que as 
investigações também incluíssem a atuação da FUNASA. O documento "Resolução" acrescenta que a 
coordenação provisória assumiria a representação do movimento nas futuras discussões, contrataria assessoria 
jurídica para responder pelas ações trabalhistas levantadas contra a UNI, e finaliza afirmando: "O Movimento 
Indígena não morreu, ele passa apenas por uns ajustes necessários na condução dos trabalhos e da política 
interna das lideranças indígenas que compõe a UNI. O Movimento Indígena renasce mais forte, aprendendo 
com os erros do passado. Preparando seu caminho para a sua autodeterminação como povos indígenas 
conscientes dos deveres e obrigações com nosso povo e com o Estado". 

r 

No dia 23 de julho de 2004, os membros do Conselho Fiscal apresentaram representação na 
Procuradoria da República-Acre, requerendo "a instauração de Inquérito Civil e Criminal, para a apuração das 
denúncias e a conseqüente Ação Civil Pública", e uma investigação que se estendesse à "Direção da 
FUNASA no Estado do Acre e em Brasília-DF". Uma nova rodada de auditorias foi iniciada pela 
FUNASA/Brasília nas contas da UNI. Os meses seguintes estiveram marcados por uma profunda divisão no 
movimento indígena, de um lado, a antiga coordenação da UNI, se defendendo das acusações e procurando 
mobilizar apoios, e, de outro, um amplo número de organizações e lideranças indígenas, exigindo que o 
Ministério Público Federal desse inicio às investigações, na UNI e na FUNASA, pp-a identificar os 

r> 

32 "Ata de Reunião do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da União das Nações Indígenas do Acre e Sul do 
Amazonas", de 23 de julho de 2004, e "Resolução da última reunião do Conselho Deliberativo e Fiscal da União das 
Nações Indígenas do Acre e Sudoeste do Amazonas- UNI/AC", do dia 25 seguinte. 
33 Dentre as irregularidades citadas na ata, constam "despesas realizadas sem comprovante e/ou justificativa; atrasos em 
folhas de pagamentos de pessoal; não pagamentos de contribuições previdenciárias e fiscais, não pagamentos de 
fornecedores; acordos judiciais trabalhistas não cumpridos; desconto em folha de pagamento referentes às contribuições 
previdenciárias e fiscais dos empregados sem o devido recolhimento a quem de devido, caracterizando apropriação 
indébita por parte dos administradores da UNI (sic)". Há aí praticamente uma reprodução dos argumentos técnicos que 
resultaram das auditorias da FUNASA ( que também caracterizam a omissão da fiscalização mais cotidiana por parte do 
órgão e aparentemente uma conivência de seus servidores que participavam da coordenação). 
34 Essa coordenação ficou composta por Joaquim Luís Tashkã Yawanawá (Coordenador Executivo Provisório) Humberto 
Araújo da Silva {Tesoureiro Provisório) e José Roberto Gonçalves da Silva (Secretário Provisório). 
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"verdadeiros culpados", e assim abrisse caminho para a "moralização" do movimento indígena e a definição 
de suas novas formas de organização e atuação35• 

Os debates ganharam a imprensa, polarizando posições de políticos, membros da Coordenação 
Provisória e da antiga coordenação e funcionários da própria FUNASA, e chegaram aos blogs, onde viraram 
tema de comentários de populares. Foi nesse contexto que surgiram os primeiros sinais oriundos do governo 
estadual, demonstrando preocupação com possíveis desdobramentos negativos que essas polêmicas poderiam 
ter sobre a candidatura da Frente Popular à Prefeitura de Rio Branco, visto que o candidato a vice ocupara o 
cargo de coordenador regional da FUNASA até pouco antes. À coordenação provisória, um pedido para que 
evitasse a exposição das divergências por meio da imprensa, enquanto as investigações da MPF estavam em 
curso, e a promessa de apoio futuro para a realização da assembléia extraordinária que decidiria os novos 
rumos do movimento. Aos políticos da base de sustentação do governo, a recomendação de se abster de tomar 
posições públicas em enfrentamentos através da mídia36 e de interferir nos debates e nas decisões a serem 
tomadas pelas lideranças. 

A trégua foi respeitada até as eleições de 2004, quando a Frente Popular reconquistou a Prefeitura 
perdida em 1996. Em fins de outubro, AAFis, professores e lideranças Indígenas, reunidos no I Fórum de 
AAFis do Acre, enviaram documento ao MPF, expressando seu apoio às decisões e aos encaminhamentos 
tomados pela coordenação provisória da UNI e solicitando agilidade nas investigações. Notícias e debates 
voltaram aos jornais e aos blogs. Em janeiro, o IBGE divulgou resultados de um estudo, relativo ao triênio 
2001-2003, demostrando que a mortalidade infantil dos índios no Acre permanece 20 vezes superior aos 
recomendados pela Organização Mundial de Saúde. As investigações avançaram no âmbito do MPF, que, em 
novembro encaminhou à Polícia Federal os resultados, para serem anexados ao inquérito 125/04, cuja 
conclusão hoje depende do fim dos trabalhos deslanchados pela Polícia Federal. Em fevereiro, agentes da PF 
reviravam arquivos da UNI e da sede dos convênios e estava previsto inicio da fase de coleta de depoimentos 
dos ex-coordenadores e gestores, indígenas e brancos, arrolados no corpo da ação. 

- - - 
"0 movimento não morreu": "as organizações indígenas são o movimento" 

Em documentos resultantes de reuniões e fóruns organizados pela coordenação provisória da UNI, 
com a participação de um amplo conjunto de organizações indígenas, consolidou-se um conjunto articulado 
de discursos, externado por lideranças, professores, AIS, AAFis e representantes de organizações regionais e 
associações locais, que converge em tomo de certos temas e bandeiras de mobilização. Dentre essas: o 
movimento indígena não poderia ser identificado, ou reduzido, à Coordenação exonerada, o "movimento não 
morreu" e "o movimento somos nós". 

Mas que movimento é esse, cabe se questionar? Além da UNI, existem atualmente no Acre um total 
de 32 organizações indígenas, criadas e formalmente legalizadas: 23 associações, duas cooperativas, quatro 
organizações regionais, duas representativas de categorias profissionais (AAFls e professores), duas de 
mulheres e uma de estudantes (sediada em Rio Branco). Do total de associações, 19 (ou 83%) representam 
povos que vivem em terras indígenas do Vale do Juruá e as outras quatro, todas criadas em 2004, em terras no 
Vale do Puros. Juntas, essas associações representam 11 diferentes povos, que habitam em 22 terras indígenas 
no Acre. 

35 Ver, por exemplo, a Carta Aberta "O Futuro do Movimento Indígena no Acre", assinada em 3 de agosto por 65 
professores, AIS, AAFls lideranças e representantes de associações e organizações indígenas que participavam do VI 
Seminário de Políticas Públicas, em Rio Branco. 
36 Nesse sentido, ver o artigo "Índios denunciam: 'Os corruptos não estão nas aldeias"', publicado a 22 de junho no Diário 
Vermelho, site de divulgação do PCdoB, pelo deputado estadual Moisés Diniz. A 9 de agosto, em seu blog O Deputado 
Aprendiz, Diniz divulgou outro artigo, "Os ladrões não estão nas aldeias". Em ambos defende que a responsabilidade pelas 
supostas irregularidades nos convênios da saúde não poderia ser atribuída aos membros da coordenação da UNI (que 
denomina os "caciques limpos"), mas que investigações sobre a atuação dos "brancos" na gestão dos recursos deveriam 
ser priorizadas. Em nenhum momento questiona, todavia, que vários desses "brancos" trabalhavam há anos na 
administração da UNI ou eram servidores da CORE-FUNASA, a qual, de março de 2003 a junho de 2004, tivera como 
coordenador o médico Eduardo Farias, indicado pelo seu partido. - -· 167 



A seção seguinte, pretende, de forma sumária, retratar esse amplo universo de organizações (locais, 
regionais, profissionais e de gênero) indígenas hoje atuando no Acre. São seus representantes que, nos fóruns 
de debates configurados nos últimos dez meses, têm reforçado o princípio de que o renovado movimento 
indígena deve incorporar, refletir e representar as mobilizações e demandas dessas organizações, procurando 
apoiá-las e potencializá-las, ao invés de constituir uma representação centralizada que coloque obstáculos a 
essa diversidade e se envolva diretamente na execução de ações e políticas, que são atribuições dos governos. 

•:• As primeiras associações indígenas 

As associações indígenas pioneiras surgiram no Acre em final dos anos 1980 e na primeira metade 
dos anos 1990, numa conjuntura em que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 232, reconhecera, pela 
primeira vez, o direito das organizações indígenas representarem suas comunidades. Por outro lado, muitas 
agências financiadoras começavam a priorizar a alocação de fundos para projetos diretamente às organizações 
e comunidades locais. A desarticulação da economia da borracha, por sua vez, resultara na interrupção dos 
programas governamentais para o setor e a CPI-Acre não lograva mais, a exemplo do que fazia desde final 
dos anos 1970, angariar recursos para as cooperativas indígenas. 

r Por meio dessas novas modalidades de representação e de organização política, lideranças desses 
povos lograram, ao longo dos anos 1990, negociar diretamente com órgãos governamentais, entidades não 
governamentais, agências humanitárias, instituições de pesquisa aplicada e empresas, abrindo alternativas 
para a continuidade do funcionamento das cooperativas, a capacitação de recursos humanos locais e a 
execução de projetos econômicos, de vigilância territorial, educação bilíngüe e fortalecimento cultural". 

Nome Si2la Fundação Terras Indíaenas Município 
Associação dos Seringueiros ASKARJ 1988 Kaxinawá do Rio Jordão, do Baixo Jordão 
Kaxinawá do Rio Jordão Rio Jordão e Seringai lndeoendência 
Associação Agro-Extrativista AAPBI 1988 Poyanawa Mâncio Lima 
Poyanawa do Barão e Ipiranga 
Associação Comunitária Shanenawa A COSMO 1988 Katukina/Kaxinawá Feijó 
de Morada Nova 
Associação Ashaninka do Rio APIWTXA 1992 Kampa do Rio Amônia Marechal 
Amônia Thaumaturgo 
Organização dos Agricultores 
Extrativistas Y awanawá do Rio OAEYRG 1993 Rio Gregório Tarauacá 
Gregório 
Associação Kaxinawá do Rio Breu AKARIB 1995 Kaxinawá-Ashaninka do Rio Breu Marechal 

Thaumaturgo 

Nos últimos anos, a maior parte dessas organizações tem desenvolvido importantes experiências 
econômicas e de gestão territorial. Há anos, a APIWTXA tem constituído exemplo inspirador, em Marechal 
Thaumaturgo, junto ao movimento indígena e a órgãos dos governo estadual e federal, em função de 
propostas e ações concretas de manejo agroflorestal, criação de animais silvestres e pesquisa de produtos 
florestais passíveis de uso e venda. Outra relevante linha de atuação perseguida pela APIWTXA tem sido a 
valorização das manifestações culturais, através de uma "escola tradicional", a comercialização de artesanato 
e a produção do CD "Homãpani Ashaninka", de músicas tradicionais, e de vários vídeos. Em novembro de 
2003, as lideranças criaram a Cooperativa Agroextrativista Ashaninka (AYÕPARI), separando as relações 
comerciais das ações de representação política, que continuam a ser exercidas por meio da APIWTXA. Duas 
de suas lideranças, Francisco e Benki, já ocuparam o cargo de Secretário de Meio Ambiente na Prefeitura de 
Marechal Thaumaturgo e hoje ocupam postos de coordenação em organizações mais amplas (OPIAC e 
AMAAIAC), além da própria SEPI. A partir de intensas mobilizações e articulações de diferentes escalas, a 
APIWTXA tem logrado graduais conquistas no sentido de exigir dos governos federal e estadual ações 
efetivas para combater às invasões promovidas por madeireiras peruanas, bem como de fiscalizar o trecho 

37 Não cabe aqui retomar um histórico da criação e das principais formas de atuação dessas associações no decorrer da 
década de 1990. Para essa descrição de caráter mais histórico, ver Iglesias & Aquino, 1996a, J 999a: 138-149; lglesias, 
2001: 23-25. A respeito da ASKARJ, ver Iglesias & Aquino, 1994; lglesias, 1993, 1996, 1999 e 2003; e Aquino, 1996, 
1999. Sobre a AAPBI, ver Iglesias, 1999a, 1999b e 2000. Sobre a APIWTXA, ver Mendes, 1991, 2000, 2002; e Pimenta, 
2002. Para a OAEYRG, ver Naveira, 1999, e, principalmente, OAEYRG & COOPY A WA, 2004. 
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mais ocidental da fronteira internacional no Vale do Juruá. Como fruto dessas mobilizações e de atividades de 
etnomapeamento de sua terra, esta última em parceria com a CPI-Acre, as lideranças da APIWTXA têm 
começado a estabelecer relações de intercâmbio e articulação com comunidades Ashaninka do lado peruano. 

Estratégia bastante similar tem sido seguida pela OAEYRG, dos Yawanawá. Criada em 1993 como 
instância de representação política, deu início às suas atividades por meio de negociações e acordos 
comerciais com a empresa norte-americana de cosméticos A veda Corporation, para a produção de urucum, 
beneficiado nos últimos anos por meio de parceria com a empresa Formil. Nos últimos três anos ampliou suas 
parcerias no campo econômico, com órgãos de governos federal e estadual e empresas privadas, que 
resultaram na implantação de uma usina de beneficiamento de andiroba na cidade de Tarauacá. Significativas 
iniciativas têm acontecido no fortalecimento cultural: localmente, com a valorização dos saberes e usos 
associados à medicina, a formação de novos pajés e a realização de festivais anuais; em diálogo com redes 
mais amplas, por meio da produção do CD "Saíti Munti-Mariri Yawanawá", do DVD "Yawa-História do 
Povo Yawanawá" e de uma coleção de roupas estampadas com desenhos e pinturas corporais tradicionais, 
cuja divulgação tem brindado ampla visibilidade ao povo, suas organizações e seus trabalhos e possibilidades 
de novas parcerias. Em fevereiro de 2002, criaram a Cooperativa Agro-Extrativista Yawanawá (COPYAWA), 
entidade que tem avançado na elaboração de planos de negócios e tratado dos aspectos comerciais desse 
conjunto de iniciativas. Em 2003, face às transformações em curso no Vale do Tarauacá, com o avanço da 
pavimentação da BR-364, a criação de reservas extrativistas, florestas estaduais e a eminente chegada de 
grupos madeireiros e empresariais, as lideranças Y awanawá lograram, junto ao Ministério da Justiça, a 
constituição de grupo técnico da FUNAI para proceder com a revisão dos limites da TI Rio Gregório38• Como 
reconhecimento por esse conjunto de importantes trabalhos desenvolvidos pelo seu povo, a 24 de dezembro 
de 2004, Joaquim Tashka Yawanawá, coordenador da OAEYRG, foi agraciado, na categoria "iniciativa de 
origem estadual/florestal", com o Prêmio Chico Mendes de Florestania, criado pouco antes pelo governo 
estadual. 

- 
- 

Ao longo dos anos 1990, a AAPBI implementou importantes iniciativas econômicos e de vigilância 
territorial, no âmbito de programas financiados pelo PP-G7 e a cooperação internacional. Com recursos do 
PD/A, de 1997 a 1999, geriu o projeto "Aproveitamento de Áreas Desmatadas e Degradadas", que permitiu 
preparar áreas de lavoura de maneira mecanizada, reutilizar áreas degradadas e de capoeira e evitar 
desmatamentos na floresta nativa (Little, 1998, 2004). Essa iniciativa resultou na produção de uma 
considerável quantidade de farinha de ótima qualidade, feita em escala familiar, e assim comercializada no 
mercado de Cruzeiro do Sul. De 1999 a 2001, a AAPBI implementou o "Projeto de Acompanhamento e de 
Consolidação da Demarcação Física da TI Poyanawa", no âmbito do PPTAL, dando condições para que a 
comunidade se mobilizasse e fiscalizasse a demarcação física de sua terra, feita por empresa contratada pela 
FUNAI39• Além da construção da sede e do fortalecimento institucional da APPBI, nas áreas de logística, 
administração e relações interinstitucionais, o projeto permitiu o delineamento de um conjunto de estratégias 
para a futura fiscalização dos limites da terra demarcada, que resultou, a partir de 2002, em um "projeto de 
vigilância" apoiado com recursos do PPTAL. 

-· 

De 1992 a 1996, a ASKARJ recebeu fundos da WWF-USA para o "Programa de Desenvolvimento 
Sustentado da TI Kaxinawá do Rio Jord!o", que incentivou o extrativismo da borracha, a diversificação de 
roçados e quintais e estimulou a melhoria da qualidade e o aumento da produção das tecelagens de algodão, 
com oficinas ministradas por mestras artesãs. Por meio de parceria com a Prefeitura de Rio Branco, esse 
programa permitiu a construção do "Kupixawa Kaxinawá", pequena loja que até hoje constitui, na capital, um 
local de exposição e venda de artesanato, Kaxinawá e de outros povos, além de artesãos urbanos. A partir de 
1995, a ASKARJ mantém acordo de cooperação com a empresa Couro Vegetal da Amazônia S.A. para a 
produção de lâminas de couro vegetal, o que abriu alternativa para a manutenção dessa tradicional atividade 
extrativista. Os produtores envolvidos nessa produção também acessaram recursos do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento do Extrativismo (Prodex), financiados pelo Banco da Amazônia. As iniciativas mais 
importantes viabilizadas pela ASKARJ, nos últimos anos, estiveram direcionadas à ampliação, garantia e 
vigilância do território hoje composto por três terras indígenas contínuas. Densos processos de reorganização 

38 Para uma descrição detalhada dessas e outras atividades, e dos planos futuros dos Yawanawá e suas organizações, ver 
OAEYRG & COOPY A WA, 2004. 
39 A respeito do projeto de demarcação da TI Poyanawa, ver lglesias, 1999a, 2000, 2002; e Lima Poyanawa, 2002. 
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tenitorial ocorreram a partir da ocupação de dois seringais e da compra de outros dois, resultando na criação 
de duas terras indígenas: a Kaxinawá do Baixo Rio Jordão, regularizada pelo PPTAL, e a Kaxinawá do 
Seringai Independência, autodemarcada, em 2001, pelos AAFis40• Em 2003, a ASKARJ teve projeto para a 
revitalização da produção de borracha financiado pela SCAIMMA. Desde meados dos anos 1990, prestou 
importante apoio aos processos de criação da Reserva Extrativista do Alto Tarauacá e da associação de 
representação dos seringueiros e agricultores local. Atualmente, um importante desafio da ASKARJ é 
participar da administração do vice-prefeito José Osair Sales (Siã Kaxinawá), presidente da associação por 
mais de uma década, bem como dos trabalhos hoje realizados em parceria com a prefeitura, nos campos da 
saúde e da educação, por lideranças, professores e AIS Kaxinawá. 

•!• As organizações regionais 

0 

A consolidação da UNI como instância centralizada de representação dos povos indígenas do Acre, 
sul do Amazonas e noroeste de Rondônia motivou o gradual surgimento dessas organizações de âmbito 
regional. A primeira das organizações que veio a articular diferentes povos indígenas de uma mesma bacia 
hidrográfica, foi a Organização dos Povos Indígenas do Rio Envira (OPIRE), surgida a partir de mobilizações 
promovidas principalmente pelas lideranças Shanenawa e Kaxinawá, cuja terra fica nas proximidades de 
Feijó, e do apoio prestado pelo CIMI. A partir de início dos anos 1990, a UNI tentou estabelecer 
representações nas sedes dos Municípios de Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Neste último, surgiram reações das 
lideranças locais, que optaram, em 1991, por fundar o Movimento dos Povos Indígenas do Vale do Juruá 
(MPVIJ), abrangendo também os rios Tarauacá, Murú, Gregório e Jordão, e trabalhar em articulação com a 
Regional Vale do Juruá do CNS, no âmbito dos projetos financiados pelo BNDES para a implantação da 
Reserva Extrativista do Alto Juruá e o desenvolvimento comunitário das terras indígenas circunvizinhas. Com 
a extinção do MPVIJ em meados de 1994, o movimento indígena custou a se rearticular em tomo de uma 
instância centralizada, o que acabou por acontecer somente em 2000, com a criação da Organização dos 
Povos Indígenas do Rio Juruá (OPIRJ). 

Mobilizações das lideranças Kaxinawá dos Municípios de Tarauacá e Jordão, iniciadas nos anos 
1990, na tentativa de estruturar uma representação da UNI, resultaram, em 1994, na criação da Organização 
dos Povos Indígenas de Tarauacá e Jordão (OPITARJ). Seis anos depois, em 2000, após um longo período de 
intensas divergências com a coordenação da OPIT ARJ, várias lideranças Kaxinawá dos rios Tarauacá, Murú, 
Humaitá e Gregório, com apoio da UNI, decidiram criar a Organização dos Povos Indígenas de Tarauacá 
(OPITAR), que gradualmente se estabeleceu como canal privilegiado no município para as parcerias com a 
UNI e o governo estadual, e passou a atuar em articulação com Posto da FUNAI, onde, até fins dos anos 
1990, funcionou sua sede informal. 

r 

Organizações Sie.Ia Fundação Sede 
União das Nações Indígenas do Acre e Sul do Amazonas * UNI 1986 Rio Branco 
Organização dos Povos Indígenas do Rio Envira O PIRE 1988 Feiió 
Movimento dos Povos Indígenas do Vale do Juruá ** MPVIJ 1990 Cruzeiro do Sul 
Organização dos Povos Indígenas de Tarauacá e Jordão OPITARJ 1994 Tarauacá 
Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá OPIRJ 1999 Cruzeiro do Sul 
Organização dos Povos Indígenas de Tarauacá OPITAR 2000 Tarauacá 
Organização dos Povos Indígenas do Acre, Sul do OPIN 2005 Rio Branco 
Amazonas e Noroeste de Rondônia 
* Formalmente legalizada em 1991 ** Extinta em 1994 

Apesar de registradas e legalizadas, as organizações sediadas nos municípios do interior, via de 
regra, sofreram constantes dificuldades para estruturar suas próprias sedes, contar com quadros permanentes e 
canalizar recursos que permitissem sua manutenção, a articulação de projetos comuns a todas as terras 
indígenas sob sua abrangência e a realização de visitas às comunidades. As assembléias periódicas, para 
discussão de temas de interesse comum e a escolha das respectivas coordenações, promovidas com apoio da 
UNI, serviram de fonte periódica de legitimação e renovação institucional para as organizações regionais. 

r 
r: 40 A este respeito, ver lglesias, 1993, 1996, 1998 1999, 2000b, 2002, 2002a; 2003; Aquino, 1996, 1999; e o capítulo VIII 

deste relatório. 
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Geralmente estabelecidos, de forma permanente ou temporária, nas cidades ou em terras indígenas vizinhas, 
seus representantes deram vida a essas organizações como mediadores das discussões do movimento indígena 
em Rio Branco, participando de iniciativas tocadas pela UNI e outras organizações indígenas e indigenistas, e, 
mais recentemente, de políticas e ações dos governos federal e estadual. Assim aconteceu ao longo do 
convênio UNI/Saúde Sem Limites, a distribuição dos kits do "Programa Emergencial de Desenvolvimento" 
do governo estadual, a inserção dessas organizações nos conselhos distritais e locais do DSEI Alto Juruá, bem 
como no processo de consultas e audiências em torno da revisão do EIA-RIMA da BR-364 e da elaboração e 
implementação dos respectivos planos de sustentação". Essas organizações têm também realizado gestões 
junto às secretarias municipais de educação, saúde e produção, na busca de canalizar recursos e ações para as 
terras indígenas. Em várias conjunturas, têm trabalhado de forma alinhada com chefes dos Postos Indígenas 
da FUNAI nos municípios e, no caso de Cruzeiro do Sul e Feijó, com os escritórios locais do CIMI. Nos 
últimos dois anos, têm, em Tarauacá e nos municípios banhados pelo Juruá, participado dos debates e ações 
promovidas pela OPIAC e a AMAAIAC. Especialmente em Tarauacá e Feijó, suas lideranças têm, na década 
passada, se envolvido na política partidária, negociando apoio a candidaturas e campanhas, indígenas ou não, 
geralmente com agremiações de esquerda. 

•!• As novas associações (1998-2004) 

Desde 1998, ocorreu um vigoroso crescimento do número de associações indígenas no estado: 17 
novas associações foram criadas nos últimos sete anos. Inspirados pelas iniciativas e avanços das associações 
mais antigas, pelos intercâmbios de experiências durante os fóruns do movimento indígena e cursos de 
formação, e pelas oportunidades ou exigências abertas pelas políticas públicas federais e estaduais, lideranças, 
professores, AIS e AAFis se mobilizaram para criar e registrar organizações de representação de seus 
respectivos povos. Tem sido através dessas associações que aqueles atores têm buscado, por sua própria 
conta, ou assessorados pelo movimento indígena e organizações não governamentais, acessar recursos para a 
implementação de diferentes projetos. 

Nome Sil!la Fundacão Terras Indíaenas Municípios 
Associação do Povo Arara do Igarapé Humaitá APAIH 1998 Arara do I zarané Humaitá Porto Walter 
Associação do Povo Indígena Nukini da República AIN 1999 Nukini Mâncio Lima 
Associação dos Povos Indígenas Kaxinawá do Rio ASPIH 1999 Kaxinawá do Rio Humaitá 
Humaitá Feijó 
Associação dos Produtores Kaxinawá da Aldeia APROKAP 1999 Katukina/Kaxinawá 
Paroá 
Associação Katukina do Campinas AKAC 1999 Camninas/Katukina Cruzeiro do Sul 
Associação Katukina de Sete Estrelas - Rio AKSERG 2000 Rio Gregório 
Gregório 
Organização dos Agricultores Kaxinawá da Terra AOKAT127 2000 Kaxinawá da Colônia 27 
Indígena Colônia 27 Tarauacá 
Associação dos Produtores e Agroextrativistas APAHC 2000 Igarapé do Caucho 
Hunikui do Caucho 
Associação dos Produtores e Criadores Kaxinawá ASKPA 2000 Kaxinawá da Praia do 
da Praia do Caraoanã Caraoanã 
Organização Comunitária Agroextrativista OCAEJ 2001 Jaminawa do Rio Caeté , Sena 
Jaminawa Madureira 
Associação do Povo Jaminawa Arara (Chave do 2002 Jaminawa-Arara do Rio Bagé Marechal 
Futuro) Thaumaturzo 
Manxineryne Ptohi Kajpa Hajene MAPKAHA 2004 Mamoadate 
(Oraanizacão do Povo Manchineri do Rio Iaco) Sena 
Associação Agroextrativista Manchineri da Aldeia AAEMRY 2004 Mamoadate Madureira 
Jatobá - Rio Jaco 
Associação Jaminawa e Jaminawa Arara da TI AJJAIP 2004 Jaminawa do Igarapé Preto Cruzeiro 
Jaminawa do Izarané Preto do Sul 
Associação do Povo Hunikuin do Alto Puros APHAP 2004 Alto Puros 
Associação Agroextrativista dos Kaxinawá - Novo 2004 Alto Purus Santa Rosa 
Luzar 
Associação de Cultura Indígena do Rio Humaitá ACIRH 2004 Kaxinawá do Rio Humaitá Feííó 

41 Foi por meio de programas e projetos do governo estadual que, por sinal, tanto a OPITARJ corno a OPIRE conseguiram 
construir e estruturar sedes próprias. A construção da sede da OPJRJ está prevista na segunda fase do Projeto do BNDES, 
no segundo semestre de 2005. 
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Diferentes processos devem ser levados em consideração e entrelaçados ao tentar explicar motivos 
que, nos últimos sete anos, levaram à criação dessas associações: alguns dizem respeito a mobilizações das 
próprias lideranças, que assim vislumbravam melhores oportunidades de representação política e de acesso a 
recursos disponíveis no "mercado de projetos" (Albert, 1997, 2000) configurado a partir dos anos 1990 pelos 
programas de agências e da cooperação internacional; outras surgiram da necessidade crescente de relacionar 
se com diferentes esferas de governo no âmbito de políticas oficiais. 

,,,.... 

A AP AIH resultou, por um lado, de relações iniciadas pelas lideranças Arara (Shawãdawa) com a 
Prefeitura de Porto Walter em meados de 1996, por meio das quais lograram obter motores, barcos, a 
contratação de professores e a construção de escolas, e com o Banco da Amazônia, junto ao qual procuraram 
acessar financiamentos do Prodex para o fortalecimento das atividades agroflorestais. Por outro lado, sua 
consolidação foi fiuto das mobilizações dos Shawãdawa pela regularização e ampliação dos limites de sua 
terra. Coroando este processo, em 2004, a APAIH executou projeto de "acompanhamento e consolidação da 
demarcação física" da terra Arara, financiado pelo PPTAL, junto ao qual assinou novo contrato, em 2005, 
para deslanchar um plano de vigilância dos limites do território recém demarcado. A AIN foi criada por 
lideranças Nukini como desdobramento de processos de reivindicação para a ampliação de sua terra indígena 
e de conflitos com o lbama e organizações ambientalistas em tomo da regularização do Parque Nacional da 
Serra do Divisor e do reconhecimento de uma terra indígena para a população Nawa. A ASPIH, por sua vez, 
foi criada por iniciativa da família da antiga liderança Kaxinawá, Vicente Sabóia, cujos membros faz quase 
trinta anos controlam os principais canais a representação externa da comunidade, a cooperativa local e boa 
parte dos cargos de professores, agentes de saúde e AAFis. O descontentamento com este controle, levou os 
moradores da aldeia Novo Futuro a registrar a ACIRH, em 2004, procurando, com a criação de uma 
"associação de cultura", abrir canais próprios de representação e de negociação e diferenciar-se face às ações 
priorizadas pela ASPIH, voltada para projetos econômicos. 

O processo de revisão do componente indígena do EIA-RIMA da BR-364, e de intensificação das 
negociações com órgãos dos governos estadual e federal, coincidiram com o surgimento de considerável 
número de associações indígenas no Vale do Juruá no biênio 1999-2000. Assim foi no caso das duas 
associações Katukina (AKAC e AKSERG) e de três associações Kaxinawá (AOKA TI 27, AP AHC e 
APROKAP), cujas lideranças participaram ativamente do processo de revisão do EIA-RIMA, da definição 
dos planos de mitigação e compensação e, a partir de 2000, da implementação dos planos de sustentação. As 
duas primeiras associações Kaxinawá tiveram posteriormente projetos aprovados pelo PDPI: o da AP AHC 
teve início em fevereiro de 2004 e o da AOKA TI 27 ainda está para ser deslanchado. 

r: 

O caso da ASKAP A difere desses últimos, apesar de algumas aldeias da Praia do Carapanã terem 
sido incluídas nos planos de sustentação que resultaram da revisão do EIA-RIMA. Após um período 
relativamente longo de maturação, que envolveu lideranças, professores e AAFis, a criação dessa organização 
ocorreu num contexto em que estava em curso a demarcação da terra indígena e começavam a ser discutidos 
planos futuros de gestão e vigilância do território. Com dois projetos financiados pela Coordenação de 
Agroextrativismo, da SCA/MMA, foram ali priorizadas ações voltadas para o incremento das atividades 
agroflorestais, f criação de quelônios e estudos para manejar óleo de copaíba em uma área de florestas já 
mapeada por uma associação que agrupa famílias de posseiros brancos antes residentes na terra indígena 
agora demarcada. r: 

A revisão do componente indígena do EIA-RIMA da Br-317, e as ações do governo estadual que 
dele resultaram, contribuíram para o surgimento de novas associações no Vale do Puros. A criação e 
legalização da OCAEJ pelo grupo de famílias Jaminawa que passou a morar no rio Caeté guarda relação 
também com outros processos, dentre os quais, as discussões deslanchadas no âmbito "GT Jaminawa", 
envolvendo órgãos federais e estaduais, a UNI e sociedade civil; as reivindicações pelo reconhecimento das 
terras indígenas Jaminawa do Rio Caeté, Guajará, São Paulino Kayapucá, ainda não regularizadas pela 
FUNAI; as ações do "Projeto de Gestão Ambiental em Terras Indígenas"; e, ainda, a ocupação por membros 
desse povo de cargos na coordenação da UNI e no Posto Indígena da FUNAJ em Sena Madureira. Ações da 
SEATER e da FEM, como parte do Projeto do BNDES, estiveram direcionadas ao fortalecimento 
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- 
institucional e de gestão dessa assocíação". No âmbito das ações do Projeto do BNDES, as lideranças da 
OCAEJ demostraram intenção de assumir a representação das demais comunidades Jaminawa, moradoras das 
Tis Mamoadate e Cabeceira do Acre. As lideranças e famílias desta última terra, todavia, não aceitando essa 
proposta, optaram por se mobilizar com vistas a criar a sua própria associação, ora em processo de registro e 
legalização. 

- 
-· 

A fundação da MAPKAHA, organização dos Manchineri, em 2004, refletiu processos pelos quais 
suas lideranças têm, nos últimos três anos, intensificado relações com os governos estadual, federal e 
municipal, organizações da sociedade civil e pesquisadores. As ações promovidas pelo governo estadual 
(revisão do EIA-RIMA da BR-317, audiências públicas, plano de sustentação e etnozoneamento da TI 
Mamoadate ), combinadas com as iniciativas de lideranças Manchineri radicadas há quase vinte anos em Rio 
Branco, onde estiveram inseridas no movimento indígena e depois na FUNAI, convergiram para a avaliação 
de que uma instância própria de representação passara a ser importante. Nessa nova conjuntura, a 
disponibilidade de assessoria antropológica prestada pela pesquisadora Pujo Virtanen, da Universidade de 
Helsinki, também contribuiu para dar concretude aos anseios de captar recursos para projetos, por ora 
voltados ao "resgate, revitalização e registro da cultura". Propostas foram encaminhadas à Embaixada da 
Finlândia, em Brasília, e ao PDPI/MMA, ambas com sucesso. As ações dos dois projetos, que convergem em 
seus objetivos, estão em execução inicial, prevendo, inclusive, viagens de intercâmbio entre os Manchineri do 
alto rio Iaco e comunidades Piro do Departamento de Madre de Dios, do lado peruano. Também em 2004 
ocorreu a criação da AAEMRY, resultado da decisão das famílias Manchineri que vivem na aldeia Jatobá, 
protestantes, que constituem um grupo coeso, com projetos políticos, econômicos e culturais específicos". 

- 
- - 

Em 2004, outras duas associações foram criadas pelos Kaxinawá que vivem na TI Alto Puros: a 
Associação Agroextrativista dos Kaxinawá, que representa as famílias que vivem na aldeia Bom Lugar, e a 
APHAP. Esta última surgiu como resultado de mobilizações de lideranças ligadas à família extensa de uma 
dos mais antigos líderes locais, Mário Domingos. Para esse processo contribuíram os intercâmbios dos 
professores e AAFis durante os cursos da CPI-Acre, a participação das lideranças em fóruns de discussão do 
movimento indígena e na coordenação da UNI e, ainda, as assessorias locais prestadas pela SEATER em 
"reuniões de associativismo" e em atividades de incentivo à criação de quelônios, ao manejo do óleo de 
copaíba, à confecção de produtos de higiene e limpeza e ao melhoramento da qualidade da farinha. 

- - 
Ainda em 2004, a AJJAIP foi criada após a chegada de famílias Jaminawa-Arara à TI Jaminawa do 

Igarapé Preto, uma das menos assistidas pelas políticas federais e estaduais. Mobilizações para a vigilância 
dos limites dessa terra, há anos invadida por caçadores vindos dos projetos do Incra localizados nas 
vizinhanças, iniciativas voltadas para a revitalização e comercialização de artesanato, fortalecidas após visita 
de uma equipe da FEM ao igarapé Preto (FEM, 2004), a possibilidade de publicação de uma revista sobre a 
história e as tradições culturais desses povos, e, ainda, o encaminhamento de um projeto, não aprovado, ao 
PDPl, constituíram as primeiras ações concretas dessa associação, que tem procurado exercer a representação 
dos dois povos (Jaminawa e Jaminawa-Arara) que coabitam nessa terra. Já em fevereiro de 2005, o comitê do 
PDPI aprovou projeto, na linha de "Apoio à articulação institucional indígena", para a realização da primeira 
assembléia da AJJAIP. 

- 

A identificação dos povos indígenas que não possuem associações próprias de representação política, 
formalmente constituídas, também revela aspectos da situação em que estes vivem e outras modalidades de 
mobilização política. Os casos dos povos Kaxinawá do Seringai Curralinho, Nawa e Arara do Rio Amônia 
mostram semelhanças, devido a seus processos de mobilização relativamente recentes, que datam de final dos 
anos 1990, visando a legitimação de suas identidades étnicas e o reconhecimento pela FUNAI das terras que 
tradicionalmente ocupam. Esses casos demonstram com clareza que a ausência de associações não implica, de 
forma alguma, a ausência de mobilizações políticas. Todos esses povos têm se inserido em intrincadas arenas 
e conflitos para tentar assegurar seus direitos, enfrentando e negociando com órgãos dos governos federal, 
estadual e municipais, associações e sindicatos de seringueiros e agricultores, políticos locais, organizações - ~2 A este respeito ver a seção" Instrumentalização de Organizações de Apoio e Comunidades Indígenas", no capítulo que, 
neste relatório, são analisadas as políticas públicas do governo estadual para os povos indígenas. 
43 Foi nesse aldeia que os missionários da Missão Novas Tribos do Brasil permaneceram por quase três décadas e 
obtiveram maior sucesso em sua missão evangelizadora, tendo formado pastores entre os Manchineri. - 
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ambientalistas, além das famílias de posseiros ainda estabelecidas nas terras reivindicadas. Gradualmente 
lograram ser reconhecidos como povos e tem se inserido em programas governamentais, que resultaram no 
inicial reconhecimento de seus territórios (PPTALJFUNAI), na formação de professores e construção de 
escolas (SEE), em contratação de AIS e ações de saúde em suas aldeias (UNI-FUNASA) e em beneficios 
pontuais dos planos de compensação pela pavimentação da BR-364 (no caso Kaxinawá), assim como em sua 
participação em iniciativas mobilizadas pelo movimento indígena e por entidades indigenistas de apoio. 

É necessário ressaltar que, à exceção do rio Amônia, nenhuma das coletividades Ashaninka que 
habitam os rios Breu, Envira e Tarauacá possui hoje uma organização formalmente constituída. A morte de 
lideranças focais (no Breu e no Envira) em meados dos anos 1990, as constantes migrações, conflitos entre as 
famílias que vivem nessas terras, modos menos informados de inserção nos municípios, um relacionamento 
esporádico com o movimento indígena e a deficiência dos serviços de assistência prestados pelos governos 
federal e estadual constam dentre as razões que podem explicar essa ausência. Iniciativas esboçadas pelos 
Ashaninka do rio Amônia em começo dos anos 1990, com a intenção de articular essas coletividades no que 
então chamaram da Associação Ashaninka do Brasil, pouco avançaram. No caso do rio Envira, por sua vez, 
pesa também a precária articulação política promovida pela OPIRE, uma das mais antigas organizações 
regionais, controlada há anos por lideranças oriundas das terras indígenas próximas à cidade de Feijó44• Não 
surpreende, portanto, que também os Madijá que vivem nesse rio se encontrem hoje em uma situação difícil e 
tampouco tenham logrado construir um relacionamento mais intenso com o movimento indígena. Os Madijá, 
moradores de quatro terras indígenas (três em Feijó e uma no rio Purus), que nos últimos vinte anos contaram 
com apoio do CIMI e de outras igrejas de confissão luterana, estão dentre os povos que por ora não 
registraram qualquer associação e continuam a participar, de forma apenas tangencial, das articulações 
promovidas pelo movimento indígena. 

•!• Outras organizações de representação 

·""' Organizações representativas de estudantes, mulheres, artesãs indígenas e de categorias profissionais 
(professores e AAFis) foram criadas e legalizadas no Acre na última década, constituindo uma novidade em 
relação às organizações regionais e às associações indígenas. 

Abrane:ência Sede Nome Síala Fundacão 
Acre e Rio Branco Movimento dos Estudantes Indígenas do Acre e Sul MEIACSAM 1996 
Sul do do Amazonas 

Amazonas Rio Branco Grupo de Mulheres Indígenas da UNI GMI/UNI 1998 
Tarauacá e Tarauacá Associação das Produtoras de Artesanatos das APAMINKTAJ 1999 
Jordão Mulheres Indígenas Kaxinawá de Tarauacá e Jordão 
Acre Rio Branco Organização dos Professores Indígenas do Acre OPIAC 2000 
Acre Rio Branco Associação do Movimento dos Agentes AMAAIAC 2002 

Azroflorestais Indízenas do Acre 
Acre e Sul do Rio Branco Organização das Mulheres Indígenas do Acre, Sul SITUAKURI 2005 
Amazonas do Amazonas e Noroeste de Rondônia 

Í' 
' Tanto o MEIACSAM como o GMI surgiram à sombra e com apoio da UNI, como fruto da crescente 

participação de jovens estudantes e de mulheres moradores em Rio Branco. Por meio desses mecanismos de 
representação, esses grupos procuraram avançar com demandas e pautas específicas de mobilização e atuação. 

A presença de estudantes indígenas na capital do estado não constitui novidade: a maior parte dos 
coordenadores da UNI, alguns representantes de organizações indígenas e funcionários da FUNAI, assim 
como um considerável número de indígenas que depois retornaram às aldeias como lideranças, professores, 
agentes de saúde, chegaram pela primeira vez a Rio Branco atrás de estudar em escolas públicas. O processo 
de migração de famílias indígenas para Rio Branco intensificou-se nos últimos vinte anos'": dados 

44 Em fevereiro de 2005, a OPIRE teve aprovado um pedido no PDPl, na linha de "Apoio à Articulação Institucional 
Indígena", para a realização de um seminário de planejamento. 
45 Dados bastante díspares entre si permitem ter uma visão impressionista desse crescimento. Os dados dos Censos 
Demográficos, do IBGE, indicam 857 índios urbanizados no Acre em 1991 e 1.098 dez anos depois. Em abril de 2002, 
dados da GMI/UNJ indicavam a existência de cerca de 900 indígenas vivendo em Rio Branco; dados da FUNAI, 
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preliminares do MEIACSAM, de junho de 2003, indicavam que havia cerca de 380 famílias indígenas 
morando na capital e que 200 jovens Apuriiía, Kaxinawá, Manchineri, Madijá, Shawãdawa, Jaminawa, 
Katukina e Kaxarari estudavam, a maior parte em escolas públicas e cursando o ensino médio. Criado em 
meados de 1990, e instrumentalizado por lideranças mais antigas, o Movimento dos Estudantes não logrou 
consolidar um espaço próprio de articulação e atuação em seus primeiros anos de vida institucional. 
Desativado por alguns anos, foi rearticulado em 2003 e passou a defender, junto ao governo estadual e à 
FUNAI, programas de apoio a jovens e adultos estudantes, residentes em Rio Branco. Além da estruturação 
de uma sede própria, constam das demandas formuladas: a construção de um alojamento para abrigar 
estudantes cujas famílias vivem nas aldeias, bolsas de estudos, auxílio transporte e alimentação, recursos para 
a compra de material escolar e formas de acompanhamento específico para que os estudantes tenham 
condições de concluir o ensino médio e ingressar em cursos de ensino superior. 

Foi também em 1996, a partir de um grupo de mulheres residentes em Rio Branco, a maioria casadas 
com lideranças do movimento, que nasceu a idéia de construir um espaço próprio de representação. A 
iniciativa foi amadurecida, no ano seguinte, a reboque de visitas feitas por essas mulheres às sedes dos 
Municípios de Tarauacá, Feijó e Cruzeiro do Sul e terras indígenas próximas. Este processo desembocou, em 
novembro de 1998, no I Encontro de Mulheres do Acre e Sul do Amazonas, na eleição da coordenação do 
GMI, que passou a funcionar em uma sala da UNI, e na definição de uma pauta própria de articulação e 
atuação, centrada nos temas do direito das mulheres à saúde, do fortalecimento do trabalho das parteiras, 
educação, alternativas econômicas, fortalecimento e valorização da cultura e das práticas artesanais, combate 
à violência, participação no movimento indígena e de uma representação política autônoma. Nos últimos 
anos, o GMI promoveu oficinas para a revitalização e a melhoria do artesanato, acompanhou equipes da FEM 
nas visitas às aldeias durante o Projeto do BNDES e produziu feiras para sua divulgação. Em parcerias com a 
FUNASA, participou de ações pontuais de capacitação de mulheres para diagnóstico de doenças sexualmente 
transmissíveis e de valorização das atividades das parteiras e promoveu a primeira "oficina de atenção integral 
à saúde da mulher indígena", depois realizada em outros estados. Por sua própria conta, ou em parceria com o 
Movimento Articulado de Mulheres da Amazônia (MAMA), organizou e participou de grande número de 
oficinas e fóruns de discussão, e logrou inserir-se em articulações tecidas por organizações das mulheres 
indígenas em escalas regional e nacional. O II Encontro de Mulheres Indígenas do Acre, Sul do Amazonas e 
Noroeste de Rondônia aconteceu em Rio Branco, de 15 a 20 de janeiro de 2004. 

- 

A AP AMINKT AJ nasceu em 1999 como iniciativa de uma família de Kaxinawá, nascida e criada 
nas terras indígenas Kaxinawá do rio Jordão e da Praia do Carapanã, chegada à Tarauacá alguns anos antes. 
Nos anos seguintes suas lideranças trabalharam na coordenação da OPITARJ. Nos anos seguintes, Judite 
Carlos progressivamente reuniu mulheres Kaxinawá, moradoras da cidade e de terras indígenas vizinhas, em 
torno da idéia de realizar oficinas para possibilitar o intercâmbio entre mestras artesãs, repassar técnicas 
artesanais, aumentar a produção e aprimorar a qualidade da tecelagem bordada com kenê e encontrar novos 
canais para sua comercialização. Contando com suas relações com as mestras tecelãs do Jordão, várias dessas 
oficinas foram realizadas com jovens mulheres Kaxinawá, ações que contaram com o apoio do Sebrae e 
recursos do projeto "Oficina de Treinamento e Produção Artesanal para as Mulheres das Tls Kaxinawá dos 
Municípios de Jordão e Tarauacá/Acre'', .financiado pela Secretaria de Coordenação da Amazônia/MMA. Em 
fins de 2003, novo projeto nessa mesma linha foi encaminhado ao PDPI/PP-G7. Aprovado, teve início quase 
um ano depois. Apesar de às vezes questionada por outras organizações indígenas de Tarauacá, e mais 
recentemente pelo GMI/UNI, pela centralização das ações e a alegada representação feita em nome de todas 
as mulheres Kaxinawá que vivem nesses dois municípios, a AP AMINKT AJ tem demostrado uma eficaz 
articulação externa, desenvolvido interessante atividades de repasse de conhecimentos e práticas culturais e 
logrado canalizar e comercializar boa parte da produção de tecelagem das terras Kaxinawá dos rios Jordão e 
Breu, produção que divide e disputa com os representantes do Kupixawa Kaxinawá, que funciona em Rio 
Branco. 

.._;, 

divulgados em setembro de 2002, indicavam a presença de pouco mais de 3, 7 mil índios em Rio Branco e outras sedes 
municipais do estado. Para um trabalho pioneiro de investigação das razões que levaram esses jovens indígenas a migrar 
para Rio Branco nos anos 1980, de suas trajetórias, formas de vida e de inserção no campo de ação indigenista e no 
mercado de trabalho da capital, ver Pinheiro, 1987. Para trabalhos mais recentes e teoricamente mais elaborados, ver 
Virtanen, 2004 e 2005. 
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A OPIAC e a AMAAIAC constituem as primeiras organizações de representação de duas categorias 
de "funcionários da floresta", os professores e os AAFis, que ganharam função social, atuação e peso político 
nas últimas décadas, como importantes atores das mobilizações locais e do movimento indígena na conquista 
do tempo dos direitos, de processos de escolarização e aquisição da escrita, de valorização das línguas e 
tradições e de gestão de seus territórios. Seus coordenadores e associados são indígenas formados nos cursos 
promovidos pela CPI-Acre, parceira nas discussões que levaram a decisão de criar e legalizar essas 
organizações, a sua crescente legitimação como atores políticos e a sua estruturação institucional. Ambas 
gozam hoje de reconhecimento perante os governos federal e estadual, têm influenciado outros movimentos e 
organizações semelhantes e participado na definição de políticas públicas em escalas estadual e nacional. Por 
meio do projeto "Valorização da Educação Tradicional Diferenciada em Terras Indígenas do Acre", 
financiado pelo PDPI/ PP-G7, a OPIAC iniciou, em abril de 2004, um conjunto de visitas a terras indígenas e 
de seminários, nos quais tem promovido discussões sobre o seu papel e as ações necessárias para o 
fortalecimento das especificidades da educação e das escolas indígenas, a valorização dos saberes e das 
línguas e uma maior articulação entre as atividades de lideranças, professores, AIS e AAFis nas aldeias". 

Apesar do movimento dos AAFls pelo reconhecimento profissional e o apoio às suas atividades na 
floresta datar já de vários anos, a caçula AMAAIC ainda dá hoje seus primeiros passos institucionais, após ter 
contado com decisivo apoio da CPI-Acre e da OPIAC em seus primeiros dois anos de existência. Em fins de 
2004, realizou o I Fórum dos AAFis do Acre, aprimorou seus estatutos sociais, reelegeu a coordenação e 
definiu como desafios cruciais para o futuro próximo estruturar-se fisicamente e lograr acessar fontes próprias 
de recursos. De forma coletiva, definiu como prioridades dar prosseguimento as ações de representação 
política, visando o reconhecimento dos AAFis enquanto categoria profissional e sua remuneração pelos 
serviços ambientais há anos prestados, a promoção de fóruns de articulação, o apoio às atividades locais de 
gestão ambiental e vigilância territorial e estreitar canais de intercâmbio com experiências semelhantes 
surgidas na Amazônia nos últimos anos47• 

Os indígenas, a política partidária e as administrações muníeípaís 

r. 

Nos últimos anos, articuladas com as múltiplas iniciativas das associações indígenas, organizações 
regionais e da UNI, e buscando aprofundar a cidadania conquistada no "tempo dos direitos", novas formas de 
mobilização e de participação indígena têm adentrado um outro campo, constituído por agremiações, grupos, 
atores, legislação, padrões culturais e éticos, normas e interesses próprios: a política partidária, especialmente, 
mas não apenas, aquela voltada para a escolha de mandatários e vereadores nos municípios. Se as negociações 
políticas e as campanhas eleitoriais foram até o presente as principais arenas nas quais essas novas formas de 
mobilização se desenrolaram, outro desafio tem progressivamente começado a se delinear: o da participação 
dos indígenas na administração pública municipal. 

~ 
' 

A participação dos índios na política partidária, todavia, é processo recente na história desses povos e 
do Acre, datando de meados dos anos 1990. Até então, fora marcada pela singularidade e expressiva votação 
da candidatura de Biraci Brasil Yawanawá a deputado federal na eleição para a assembléia constituinte em 
1986. Dois anos depois, candidatos indígenas concorreram em municípios com colégios eleitorais grandes, 
em iniciativas individuais, incentivadas por políticos e partidos interessados em capitalizar o voto dos índios . 

. r 

Em 1992, a criação de dez municípios no estado foi precedida de plebiscitos com as populações 
locais. Com a crise que se arrastava há anos na economia da borracha, membros das principais famílias de 
patrões seringalistas e comerciantes locais viram na política partidária oportunidade para renovar a matéria 
prima de sua dominação e estruturaram diretórios dos partidos tradicionais nas sedes dos municípios, dando 
novo colorido, ainda que pouco, às velhas dicotomias PSD-PTB, Arena-MDB, PDS-PMDB e, na última 
década, aos blocos partidários compostos pela Frente Popular do Acre (FP A) e o Movimento Democrático 
Acreano (MDA). 

46 Para informações mais detalhadas das atividades dos professores indígenas e da OPIAC, consultar o capítulo "Educação 
Indígena". 
47 A respeito das linhas de ação dos AAFls e da AMAAIAC ver o capítulo "Novas Alternativas Econômicas e de Gestão e 
Vigilância Territorial", 
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Nas primeiras eleições nesses novos municípios, os índios passaram ao largo do processo político 
partidário. A política foi novidade tão perto das aldeias. A dinâmica deste jogo político foi ainda um código 
desconhecido para os índios e suas lideranças, que não souberam dimensionar adequadamente os resultados 
que poderiam advir no futuro imediato a reboque da estruturação dos governos e dos poderes legislativos 
municipais. Muito menos índios tinham título de eleitor que hoje e pouquíssimos eram filiados a partidos 
Apenas quatro índios lançaram candidaturas nas eleições de 1992, todas frutos de decisões isoladas, que 
refletiam projetos de vida individuais, no máximo familiares. Um único vereador Kaxinawá foi eleito em 
Santa Rosa, município recém criado, onde, à época, 80% da população era indígena. Em municípios antigos, 
outros três não lograram se eleger: dois Poyanawa em Mâncio Lima e um Kaxinawá em Tarauacá. 

Nas eleições majoritárias de 1994, o antropólogo Terri Valle de Aquino, aliado de duas décadas dos 
povos indígenas do Acre, foi candidato a deputado federal pelo PV. Mesmo sem fazer campanha no interior, e 
sem que a maior parte das lideranças e chefes de família indígenas estivesse a par de sua candidatura, recebeu 
cerca de 350 votos, e a segunda maior votação no Jordão, município onde duas décadas antes iniciara suas 
pesquisas e seus trabalhos de intervenção social. 

- 
Uma participação indígena mais efetiva veio a acontecer nas eleições municipais de 1996. Em sete 

municípios48, por seis partidos" diferentes, 14 indígenas candidataram-se a vereador e um outro a prefeito, 
representando cinco povos'", Foram eleitos cinco vereadores: três em Santa Rosa do Puros, um em Jordão e 
um em Porto Walter. Não por coincidência, isto ocorreu em municípios criados quatro anos antes, onde os 
índios ainda hoje têm peso considerável na população total, os colégios eleitorais eram pequenos e a 
população branca tinha menor acesso à documentação. - 

Em Jordão, os Kaxinawá, à época com um terço dos votos no município, haviam fundado diretórios 
locais do Partido Verde e do Partido dos Trabalhadores, tiveram José Osair Sales, Siã Kaxinawá, como 
candidato a prefeito pelo PT e fizeram o vereador mais votado, Noberto Sales Tenê (PV), que puxou outros 
três candidatos brancos da Frente Popular, formada pelo PT, PCdoB e PV. Em Santa Rosa, três Kaxinawá se 
elegeram pelo PFL, também fruto da maior proporção, documentação e consciência política dessa população 
indígena, num colégio eleitoral então retratado pela imprensa nacional como o menor do Brasil. Em Porto 
Walter, os Shawãdawa fizeram um vereador, pelo PMDB, José Nogueira da Cruz (Anchieta), ex-seminarista 
que retomava ao município após vários anos morando em Cruzeiro do Sul. 

- 
- 

Nas eleições majoritárias de 1998, Antônio Ferreira da Silva Apurinã, que fora coordenador da UNI 
por uma década, legitimado como candidato oficial do "movimento indígena", pleiteou vaga a deputado 
estadual pelo PCdoB, no âmbito da Frente Popular do Acre. Obteve cerca de 250 votos, após um processo 
político que incluiu campanhas de difamação contra antigos aliados", dentre os quais, o sertanista Antônio 
Luiz Batista de Macêdo, cuja candidatura pelo PV também mobilizava apoio de certos povos indígenas no 
estado e de parte das populações tradicionais da Reserva Extrativista do Alto Juruá. 

Em 2000, um total de 23 candidaturas indígenas foi registrado nas eleições municipais. Comparado 
com o da eleição de 1996, houve um crescimento agregado, da ordem de 53%, no número total de candidatos. 
Manteve-se um úni~o candidato a prefeito, novamente Siã Kaxinawá em Jordão. Mas, houve novidade nas 
candidaturas de dois vice-prefeitos, ambos já vereadores, em chapas apresentadas em Santa Rosa e Porto 
Walter por coligações de partidos ligados à Frente Popular do Acre, assim como no crescimento do número 
de candidatos a vereador, vinte desta vez. O mesmo número total de povos, cinco, tinha representantes com 
candidaturas. Nessa eleição não houve qualquer candidato Ashaninka, mas houve um Nukini, uma novidade 
em termos de eleições municipais: por sinal, uma mulher, a única dentre todos os candidatos indígenas. Dos 
candidatos, 74% eram Kaxinawá, habitantes de quatro municípios. Houve candidaturas indígenas em cinco 
municípios, um a menos que na eleição anterior52• - 
48 Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima, Porto Walter, Tarauacá, Jordão, Feijó e Santa Rosa. 
49 PT, PC do B, PV, PPB, PMDB e PFL. 
50 Ashaninka, Poyanawa, Shawãdawa (Arara), Kaxinawá e Yawanawá. 
51 Sobre esses acontecimentos, ver Aquino, 1998a. 
52 Não houve candidato em Marechal Thaumaturgo, onde, em 1996, Francisco Pianko Ashaninka ficou como primeiro 
suplente de vereador na chapa vencedora do PMDB e depois assumiu o cargo de Secretário Municipal de Meio Ambiente. 

- 
177 - 

....., 
-----------------------. - -·· - ----- 



,. 

,,.,.._ 

Nessas eleições, apenas cinco dos dezoito partidos em disputa no Acre tiveram candidaturas 
indígenas. O PT e o PCdoB foram os que apresentaram mais candidatos, nove cada, seguidos do PMDB e do 
PTdoB, com dois cada, e do PPB, com apenas um. Ao contrário do ocorrido no ano de 1996, quando quatro 
índios foram eleitos sob suas siglas, o PFL e o PV desta feita não apresentaram indígenas como candidatos. O 
Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB) foi a novidade desta eleição em termos de índios candidatos. Dos 
quinze candidatos, indios e brancos, que apresentou em todo o estado, cinco concorreram em Santa Rosa: três 
foram eleitos, sendo dois Kaxinawá. 

Ficou evidente, portanto, uma nítida preferência dos candidatos indígenas pelos partidos pertencentes 
à Frente Popular do Acre, articulada pelo PT. Isto pode ser explicado como resultado, de um lado, dos 
beneficios, ainda que pontuais, que as populações indígenas haviam recebido, no biênio 1999-2000, por meio 
do "Programa Emergencial de Desenvolvimento das Comunidades Indígenas", de uma crescente estruturação 
do PT no interior e da candidatura majoritária de Siã Kaxinawá no Jordão. De outro, essa preferência foi fruto 
das maciças campanhas de filiação promovidas pelo PCdoB junto às populações e lideranças indígenas em 
certos municípios, notadamente Tarauacá e Santa Rosa, campanhas essas que contaram com o apoio e 
participação de membros da coordenação da UNI. 

Nas eleições de 2000 foram eleitos, todos do povo Kaxinawá, um vice-prefeito no Município de 
Santa Rosa do Purus, e sete vereadores, em três municípios: três em Santa Rosa, três em Jordão e um em 
Feijó. A ampla maioria (75%) elegeu-se por coligações partidárias lastreadas pela Frente Popular do Acre: um 
vice-prefeito e um vereador pelo PCdoB e quatro vereadores pelo PT. A exceção foram os dois vereadores 
eleitos pelo PTdoB em Santa Rosa53• 

Nas eleições majoritárias de 2002, duas candidaturas indígenas foram lançadas. Por indicação do 
PCdoB, Antônio Ferreira da Silva Apurinã, então funcionário da AER-RBR, concorreu como segundo 
suplente da senadora Marina Silva (PT), que logrou se reeleger. O nome de Antônio Apurinã foi indicado por 
parte do movimento indígena amazônico e nacional como virtual candidato à presidência da FUNAI. Com a 
nomeação de Marina como Ministra do Meio Ambiente e a posse do primeiro suplente, Sibá Machado (PT), 
pressões começaram a ser exercidas, especialmente pela UNI e o PCdoB, para que Antônio Apurinã 
assumisse, ao menos temporariamente, a vaga no Senado. Como resultado dessas mobilizações, Antônio 
acabou nomeado para o cargo de Diretor de Assistência, da FUNAI, em Brasília, onde permaneceu até fins de 
2004. 

A segunda candidatura indígena nas eleições majoritárias de 2002 foi a de José Osair Sales (Siã 
Kaxinawá), a deputado estadual pelo Partido Verde. Siã obteve um total de 742 votos, distribuídos por 12 
municípios, tendo ficado como candidato mais votado em seu município de origem, o Jordão, e o segundo 
mais votado em Santa Rosa do Purus, onde realizara campanha e a população Kaxinawá é significativa. 
Apesar de intensa contra-campanha de difamação promovida por lideranças ligadas à coordenação da UNI em 
vários municípios, Siã terminou como o 102º candidato mais votado, com 0,27% dos votos, dentre um total 
de 333 candidatos. Apesar de relativamente reduzida se considerada em termos estaduais, a votação obtida 
por Siã no Município de Jordão foi importante para fortalecer seu nome como potencial candidato a vice 
prefeito nas eleições que ali ocorreriam, dois anos depois, e assim desmobilizar gestões que começavam a ser 
delineadas pelo PCdoB local para lançar um de seus filiados a esse mesmo cargo. 

Em início de 2000, os Kaxinawá do rio Breu chegaram a se mobilizar para lançar um candidato, Edgar Sereno, neste 
município, o que acabou não se concretizando. 
53 A respeito dos perfis das candidaturas indígenas nas eleições municipais de 2000 no Acre, bem como das mobilizações 
indígenas, as campanhas eleitorais e os resultados em cada município onde houve índios candidatos, consultar Jglesias, 
2004. Sobre essas eleições no Município de Jordão, ver Jglesias, 2000 e Weber, 2000; para os desdobramentos da 
campanha eleitoral nos processos de demarcação da TI Kaxinawá do Baixo Jordão e de reconhecimento da TI Alto 
Tarauacá, então em curso nesse município, consultar lglesias 2000b, 2002a e 2003. 
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•:• As eleições municipais de 2004 

Nas últimas eleições municipais, foram registradas 21 candidaturas indígenas, de cinco povos 
diferentes54, em oito municípios55, concorrendo por quatro partidos56• A ampla maioria dos candidatos, 80% 
do total, era de Kaxinawá, povo de maior população indígena no estado, espalhado em 12 terras indígenas de 
seis municípios. À diferença da eleição anterior, não houve, em 2004, qualquer candidata mulher. Dentre as 
candidaturas, as principais novidades foram a participação, pela primeira vez, de um candidato Manchineri 
em Assis Brasil e de um Kaxinawá em Marechal Thaumaturgo. 

Municíoio Povo Candidato Partido Carao Votos 
Kaxinawá Francisco Lopes Auzusto Kaxinawá PCdoB Prefeito 430 
Kaxinawá José Domínzos * PT Vice-Prefeito 647 
Kaxinawá Paulo Lopes Kaxinawá * PCdoB Vereador 58 

Santa Rosa Kaxinawá José Lones Mateus * PCdoB Vereador 55 
do Purus Kaxinawá Jorge Luiz Nonato Mateus Kaxinawá PCdoB Vereador 52 

Kaxinawá Armando Auzusto Kaxinawá PCdoB Vereador 42 
Kaxinawá Peres João Bernardo Kaxinawá PCdoB Vereador 38 
Kaxinawá Roberto Feitosa Nascimento Kaxinawá PCdoB Vereador 28 

Assis Brasil Manchineri Antonio Geronimo Manchineri (S. Pedro) PT Vereador 143 
Feijó Kaxinawá Rubem Barbosa PT Vereador 279 

Kaxinawá Gerson Barbosa da Silva (Mário Kaxinaua) PCdoB Vereador 128 
Tarauacá Kaxinawá Francisco das Chazas Reinaldo Pereira PCdoB Vereador 356 

Yawanawá Aldaíso Luiz Vinnya PCdoB Vereador 127 
Kaxinawá José Osair Sales (Siã) * PV Vice-Prefeito 1345 
Kaxinawá Pedro Barbosa Sales * PT Vereador 187 

Jordão Kaxinawá Francisco Sereno Kaxinauá PPS Vereador 72 
Kaxinawá Virzulino Rodrizues Sales PT Vereador 63 
Kaxinawá Elias Paulino Kaxinauá PT Vereador o 

Porto Walter Shawãdawa Raimundo Lima de Souza (Piaui) PP Vereador 23 
M. Thaumarurao Kaxinawá Ruinete Sereno Kaxinawá (Ruinete) PT Vereador 61 
MâncioLima Poyanawa Joel Ferreira Lima {Joel)* PCdoB Vereador 286 

Totais= 8 5 21 4 

- 

* Candidatos eleitos 

Com relação aos de 2000, os resultados das eleições municipais de 2004 apontam para um pequeno 
decréscimo do número de candidatos indígenas eleitos, desta feita, um total de seis: dois vice-prefeitos, ambos 
Kaxinawá, e quatro vereadores (dois Kaxinawá em Santa Rosa do Purus, um Kaxinawá em Jordão e um 
Poyanawa em Mâncio Lima). Todos se elegeram por partidos alinhados com o governo estadual: o PT elegeu 
um vice-prefeito e um vereador, o PV um vice-prefeito e o PCdoB três vereadores. A renovação dos edis 
indígenas foi completa, não tendo havido caso de vereador eleito para novo mandato. A comparação das 
candidaturas e dos indígenas eleitos nos pleitos de 2000 e 2004 no Acre pode ser sumariamente visualizada 
no quadro a seguir. - 

' .•... 

54 Kaxinawá, Yawanawá, Poyanawa, Manchineri e Shawãdawa. 
55 Santa Rosa do Punis, Jordão, Tarauacá, Feijó, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima e Assis Brasil. 
56 PT, PCdoB, PV e PPS. 
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ELEICÕES 2000 ELEIÇÕES 2004 
Candidatos Eleitos Candidatos Eleitos 

Município Povo Pref, V-P Ver. Pref. V-P Ver. Pref. V-P Ver. Pref. V-P Ver. 
Santa Rosa Kaxinawá - 1 7 - 1 3 1 1 6 - 1 2 
Feiió Kaxinawá - - 1 - - 1 - - 2 - - - 
Tarauacá Kaxinawá - - 2 - - - - - 1 - - - 

Yawanawá - - 1 - - - - - 1 - - - 
Jordão Kaxinawá 1 - 5 - - 3 - 1 4 - 1 1 
P. Walter Shawãdawa - 1 2 - - - - - 1 - - - 
Mâncio Povanawa - - 1 - - - - - 1 - - 1 
Lima Nukini - - 1 - - - - - - - - - 
Assis Brasil Manchineri - - - - - - - - 1 - - - 
Thaurnaturgo Kaxinawá - - - - - - - - 1 - - - 

Sub-Totais 1 2 20 - I 7 I 2 18 - 2 4 
TOTAL=8 6 23 8 21 6 
* Pref. = Prefeito; V-P = Vice-Prefeito; e Ver.= Vereador 

,.--. 

As eleições de 2004 vieram demonstrar um processo de maior apropriação da linguagem da política 
partidária pelos candidatos e suas respectivas comunidades e organizações57• As candidaturas indígenas foram 
fruto de decisões bastante discutidas pelas lideranças e chefes de famílias nas terras indígenas, antes e depois 
de seu lançamento, mobilizando, na maioria dos casos, alianças e estratégias de grupos familiares extensos e 
de aldeias e o apoio das associações locais. Também na maioria dos casos, as decisões tomadas localmente 
foram só posteriormente comunicadas às coordenações dos partidos políticos nas sedes municipais, ávidas, 
como sempre, por abrigar candidaturas indígenas e, assim, inflar os resultados de seus partidos e legendas 
com o voto dos índios. 

A expressiva maioria dos candidatos, 90% desta vez, optou por partidos ligados à Frente Popular do 
Acre, alinhados com o governo estadual, em pleitos extremamente polarizados em quase todos os municípios. 
Os representantes dos partidos pelos quais foram lançadas candidaturas indígenas, preocupados com os 
resultados das eleições a prefeito, e alegando a escassez de recursos financeiros, pouca atenção deram às 
campanhas indígenas, à exceção de apoios pontuais para a confecção de material de divulgação, na forma de 
santinhos e pôsteres. Face a esta situação, acabaram' correndo por conta dos próprios candidatos, que 
mobilizaram suas extensas redes familiares, as despesas para a realização de campanhas nas aldeias assim 
como as iniciativas para, em certos casos, contribuir com o deslocamento e parte da alimentação dos 
potenciais eleitores durante sua estadia nas cidades no dia prévio à votação. 

-- Nas últimas eleições, a coordenação da UNI praticamente nenhuma participação teve na indicação e 
no apoio a candidaturas específicas. Esta ausência veio a refletir a crise em que essa organização estava 
imersa após a destituição de sua antiga coordenação e a posse da coordenação provisória. Por outro lado, esta 
ausência refletiu a expectativa quanto ao andamento das investigações já iniciadas pela Procuradoria da 
República no Acre sobre as formas de aplicação dos recursos oriundos de convênios UNI-FUNASA. 

/' 
Um outro fator, que constituiu novidade nestas eleições, foi a disponibilização pelo Tribunal 

Regional Eleitoral de oito urnas localizadas em aldeias indígenas, em atendimento à demanda formulada, em 
início de 2004, pela AER-RBR da Funai e pela UNI. Este fator, apesar de não ter sido o único, acabou por 
contribuir para um significativo crescimento da participação indígena nos pleitos municipais. Se levados em 
conta apenas os votos válidos dados às candidaturas indígenas a vereador, e supondo que apenas índios 
votaram nestes candidatos, o montante agregado para todos os municípios saltou de 1.657 votos em 2000 para 
2.428 nestas últimas eleições, um acréscimo, portanto, de 68%. Um total de votos bastante pequeno em 
relação ao total do eleitorado acreano, mas importante em alguns pleitos localizados. 

r- 

57 A respeito dos perfis das candidaturas indígenas nessas eleições, bem como das mobilizações indígenas e os resultados 
em vários municípios onde houve índios candidatos, consultar Iglesias, 2004c. 
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•:• Alguns resultados nos municípios 

A eleição de dois Kaxinawá a cargos de vice-prefeito novamente comprovou o peso demográfico e 
eleitoral que esse povo tem nos Municípios de Santa Rosa e Jordão. No primeiro, onde representa cerca de 
três quartos do total da população, os Kaxinawá dividiram os votos para a eleição majoritária. Em eleições 
marcadas pela divisão ocorrida entre PT e PCdoB, onde indígenas concorriam em ambas chapas, a maioria 
dos Kaxinawá apostou no candidato indígena a prefeito pelo PCdoB, que nos quatro anos anteriores exercera 
o cargo de vice no governo do PT. Os votos dos brancos acabaram pesando diante de um eleitorado indígena 
dividido, e o prefeito, branco, do PT acabou reeleito, agora com um novo vice Kaxinawá. O voto indígena 
para as vagas de vereador também esteve bastante dividido, devido à grande quantidade de candidatos 
Kaxinawá, que representavam aldeias e redes familiares específicas. Disto resultou a eleição de apenas dois 
vereadores indígenas para a Câmara Municipal, um a menos do que se repetia desde o pleito de 1996. 

- 
As eleições em Jordão apresentaram uma mudança na estratégia adotada pelos Kaxinawá desde 1996 

para tentar ocupar a Prefeitura. Após duas candidaturas sem sucesso de José Osair Sales (Siã Kaxinawá) na 
eleição majoritária, os Kaxi optaram por indicar Siã como candidato a vice, desta vez pelo PV, na chapa da 
oposição, fazendo aliança com o candidato a prefeito apoiado pelo governo estadual, Hilário de Holanda 
Melo (PT), membro de tradicional família de seringalistas e comerciantes da sede municipal, com a qual a 
cooperativa Kaxinawá sempre negociou, e primeiro prefeito a exercer mandato ( 1993-1997) após a criação do 
município. Apesar do peso relativo do eleitorado indígena vir gradualmente decrescendo em Jordão nos 
últimos anos, em função dos processos crescentes de urbanização e de acesso à documentação pelos brancos, 
os Kaxinawá acabaram por decidir a eleição majoritária, a exemplo do ocorrido em ocasiões anteriores. A 
diferença agregada de votos entre as duas chapas principais, bastante apertada nas seções espalhadas pelo 
município, acabou amplamente compensada pela votação maciça, uma diferença de 303 votos, que a 
candidatura da Frente Popular do Jordão (PT-PV-PCdoB) obteve na única uma localizada na TI Kaxinawá do 
Baixo Rio Jordão, uma das três terras que os Kaxinawá ocupam nesse município. 

- - 
- 

O total de votos dado pelos Kaxinawá a seus quatro candidatos a vereador no Jordão, todavia, não 
pôde ser efetivamente contabilizado. Elias Paulino, candidato pelo PT, acabou não obtendo nenhum voto na 
uma que, curiosamente, ficou localizada em sua própria aldeia. Atrás de saber o por que deste fato, o 
candidato e seus eleitores acabaram por descobrir que os santinhos e o material de campanha confeccionados 
pela coordenação do PT, em Rio Branco, estampavam um número diferente daquele com o qual a sua 
candidatura fora registrada. Se, nessa uma, os votos para prefeito (e principalmente para o parente candidato a 
vice-prefeito) foram válidos, todos os votos dados a Elias, candidato com grande possibilidade de vitória, 
acabaram desperdiçados. A não contabilização desses votos acabou por prejudicar a legenda, a possibilidade 
de eleger pelo menos mais um candidato Kaxinawá e, assim, de tentar repetir o número de três vereadores 
indígenas eleitos no pleito anterior. 

Uma grata surpresa, com resultado não tão feliz, foi a mobilização dos Manchineri, em Assis Brasil, 
em apoio à candidatura de Antonio Geronimo Manchineri, mais conhecido, e registrado no TRE, como São 
Pedro, que, concorrendo a vereador, obteve 143 votos. Pela primeira vez os Manchineri se mobilizaram de 
forma coletiva em uma eleição municipal, como parte de processos mais amplos pelos quais têm buscado 
intensificar relações com os governos municipal e estadual, organizações da sociedade civil e a cooperação 
internacional, movimento que resultou, em 2004, na fundação de sua própria organização de representação 
política, a MAPKAHA. São Pedro obteve mais votos que uma vereadora que acabou eleita por outra legenda. 
Mas, como o PT concorreu fazendo coligação com dois partidos de pouca densidade local (PSB e PCdoB), o 
número total dos votos da legenda só permitiu a eleição dos cinco vereadores mais votados de sua legenda, 
todos do PT, deixando São Pedro, sexto mais votado, como primeiro suplente. Deve ter sido difícil para os 
Manchineri compreender as particularidades do funcionamento do sistema eleitoral brasileiro, mas certamente 
a candidatura de São Pedro constituiu uma importante experiência para futuros pleitos, podendo ainda render 
oportunidade dele exercer pelo menos parte do mandato, no caso de algum dos eleitos pela legenda vir a ser 
nomeado para cargo de confiança na administração municipal. 

- 
' ...... 

As eleições em Tarauacá e Mâncio Lima vieram, por situações diversas, a reeditar uma situação já 
configurada nas eleições de 2000: em municípios maiores, onde o eleitorado é relativamente numeroso (no 
caso desses dois municípios, 17 mil e 7,4 mil, respectivamente) e vivem mais de um povo indígena, caso as 

' - 
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r: 

organizações e as lideranças não cheguem a um consenso para lançar apenas um candidato, estabelecendo 
pautas e formas de ação comuns para um eventual mandato, dificilmente os indígenas lograrão eleger um 
vereador. 

r. 

Este foi o caso em 2000, quando dois candidatos indígenas de diferentes povos foram lançados em 
cada um desses municípios e nenhum logrou se eleger. Em Mâncio Lima, Joel Ferreira Lima Poyanawa, então 
presidente da AAPBI e candidato pelo PCdoB, dividiu os votos indígenas com uma candidata Nukini, tendo 
ficado como primeíro suplente e efetivamente exercido o cargo por quase dois anos. Na última eleições, os 
Poyanawa e os Nukini decidíram relançar Joel como único candidato indígena a vereador, novamente pelo 
PCdoB. O resultado foi a sua eleição como o vereador mais votado e a experiência desafiadora de conciliar 
interesses, demandas e ações ~olíticas de três povos diferentes, aí in~luídos os Nawa, em um único mandato. 

Em Tarauacá, a situação se repetiu, de duas maneíras. Os Yawanawá lançaram candidato, enquanto 
os Kaxinawá, que constituem a maior população indígena no município, apoiaram seu próprio candidato. 
Ambas candidaturas foram incentivadas e abrigadas pelo díretório local do PCdoB. Nenhum desses dois 
candidatos logrou se eleger, apesar da boa votação do Kaxinawá, ex-tesoureiro da coordenação da UNI. Em 
conjunto, todavia, as duas candidaturas somaram mais votos do que os do nono vereador eleito. A outra 
repetição nesta eleição foi que, capitalizando os votos, divididos, desses dois povos, o PCdoB logrou eleger o 
dois vereadores, mesmo número que mantém na Câmara local desde 1996. Mais uma vitória da eficiente 
estratégia de "dividír para reinar", mesmo que seja em um reino pequeno, a partir do qual o partido continuará 
atualizando, nesse município, práticas já tradicionais de representação parlamentar da população indígena na 
cidade e um magro assistencialismo nas aldeias. 

•:• Rumo à participação informada na política partidária e nas administrações municipais 

r>. Algumas observações iniciais, de cunho mais geral, devem ser elencadas ao tentar identificar 
obstáculos e potencialidades para que os povos indígenas e suas organizações tenham uma participação mais 
informada e melhor sucedida na política partidária, bem como nas câmaras de vereadores e nos poderes 
executivos municipais. 

,,-._ 

Se levadas em consideração, a título de exemplo, as informações divulgadas pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) a respeito das candidaturas indígenas nas eleições de 2004, é possível construir um conjunto 
de análises sobre as trajetórias individuais e as atividades profissionais que exerciam antes das eleições. A 
idade média do conjunto de candidatos foi de 34,9 anos, com idades variando entre 26 e 41 anos. Quanto ao 
"grau de instrução", 10% declararam "saber ler e escrever", 24% tinham o ensino fundamental incompleto, 
33% o fundamental completo, 14% o ensino médio incompleto e 19% tinham completado o ensino médio. No 
tocante à "ocupação", os dados do TSE indicavam que 32% eram servidores públicos municipais, 24% eram 
servidores públicos estaduais, 10% eram "agentes de saúde e sanitarista", 10% se declararam "agricultores" e 
os outros 24 % acabaram registrados sob a rubrica "outros". 

Uma análise dessas trajetórias e atividades,profissionais, a partír de dados contextualmente situados, 
ou seja, menos frios e genéricos que os fornecidos pelo TSE, indica que a totalidade dos candidatos indígenas 
exercia posições de ascendência política, seja em suas aldeias, como lideranças, professores (municipais ou 
estaduais), "fornecedores de merenda" de escolas municipais, agentes de saúde (convênio UNI-RJNASA), 
seja em redes mais amplas ou nos centros urbanos, como representantes de associações locais, organizações 
regionais ou da UNI, funcionários públicos ou políticos nas câmaras municipais. Certos candidatos já tinham 
exercido cargos eletivos na legislatura anterior, enquanto que outros já estavam inseridos na política partidária 
fazia anos, tendo se candidatado, sem sucesso, em pleitos prévios. 

Estes dados parecem indicar que, pouco mais de duas décadas após as primeiras mobilizações para a 
conquista do "tempo dos direitos", boa parte das populações indígenas no Acre percebeu que a participação de 
suas lideranças na política partidária e na administração pública tomou-se mais uma importante alternativa 
para aprofundar a cidadania (nos últimos anos rebatizada de "florestania") arduamente conquistada, construir 
renovadas formas de inserção na vida dos municípios, garantír acesso a recursos, orçamentários e de repasses 
constitucionais (FPM e Fundef), e pleitear dos governos municipais ações efetivas para a melhoria das 
condições de vida nas aldeias. 
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Na visão da maior parte das lideranças, parece superado o tempo em que as únicas alternativas 
abertas para o redimensionamento, ainda que contextual, das relações historicamente desfavoráveis travadas 
com os poderes locais eram os "projetos", obtidos e geridos em parcerias com a FUNAI, outros órgãos do 
governo federal, ongs, agências humanitárias e/ou a cooperação internacional. Projetos políticos individuais 
ou familiares à parte, hoje, a maioria das lideranças tem consciência de que a política municipal é um dos 
campos nos quais são localmente decididos o destino e as formas de aplicação de somas nada desprezíveis de 
recursos financeiros, que também deveriam beneficiar suas comunidades. 

Os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador são hoje reconhecidos e legitimados na cultura 
política construída nos últimos vinte anos por esses povos como uma "profissão", ainda que temporária, e 
como importante canal para sua representação na política partidária e na administração municipal. O avanço 
nas formas de participação nos pleitos e na própria atividade legislativa é processos, todavia, que parece ainda 
merecer reconsideração de estratégias, assim como novas tomadas de posição e ações concretas. Para tal, o 
aprofundamento das discussões também parece bastante necessário em diversos níveis. 

No Acre, a UNI, face à sua atual desarticulação e à falta de uma efetiva legitimidade em vários 
municípios, pouco participou ou contribuiu no último período eleitoral, no qual a própria partidarização e 
instrumentalização do movimento, especialmente pelo PCdoB, era (e continua a ser) tema recorrente das 
conversas travadas por muitas lideranças e organizações de representação, locais e regionais. Uma vez 
superado esta conjuntura mais turbulenta, os temas da participação na política partidária e nas administrações 
municipais devem constituir pauta a ser retomada pelo movimento indígena, com o objetivo de fortalecer os 
processos mais locais, e não um novo atrelamento às bandeiras de luta ou às agendas de qualquer partido ou 
governo em particular. 

Parece relevante, com base nos resultados das últimas eleições municipais, que lideranças e futuros 
candidatos a cargos eletivos ou executivos observem com atenção as legendas e coligações pelas quais há 
melhores oportunidades de terem voz e participação ativas nos processos eleitorais e de se eleger para bem 
representar na câmara os interesses de seus respectivos povos. Às vezes, aquelas sugeridas pela coordenação 
do movimento indígena, ou incentivadas pela direção estadual de partidos ávidos em capitalizar os votos dos 
indígenas, crescer e aumentar seu próprio cacife político, podem não ser as mais favoráveis para potencializar 
uma maior e mais efetiva participação dos índios e de suas organizações na política partidária e na 
administração municipal. Ao contrário, podem ajudar apenas a inflar as estatísticas desses partidos, no que diz 
respeito a filiações, votos e vereadores eleitos, bem como a perpetuar o poder de seus políticos profissionais, 
brancos, que, mesmo quando se declaram progressistas, de esquerda, preocupados com as reivindicações e 
afinados com as mobilizações dos povos indígenas, pautam sua atuação em relação às comunidades, suas 
lideranças e organizações pela demagogia e o assistencialismo. 

1 .J.., 

Na retomada dessa pauta de discussões pelo movimento, as lideranças e as organizações indígenas, 
pode contribuir uma avaliação coletiva das candidaturas lançadas nos vários municípios nas várias eleições, 
das coligações que as abrigaram, dos mandatos exercidos pelos vereadores eleitos, da participação desejável 
da parte das lideranças, do movimento indígena e dos próprios partidos no apoio a esses mandatos. A 
definição de estratégias claras para ampliar o envolvimento das comunidades e das organizações locais na 
escolha de futuras candidaturas e no acompanhamento e avaliação do trabalho dos vereadores e ocupantes de 
cargos públicos também deve fazer parte dessa agenda de discussões. 

i ...., 

A maior parte dos indígenas que assume cargos como vereadores ou administradores públicos, pouco 
ou nenhuma experiência anterior tivera a respeito desse novo campo de atuação. Para esses atores, é 
recomendável uma atenta leitura e análise da Lei Orgânica do Município, do Regimento Interno da Câmara, 
do organograma da Prefeitura, dos boletins dos repasses constitucionais feitos todos os meses pelo governo 
federal e dos orçamentos municipais dos últimos anos, documentos que serão úteis instrumentos de bordo 
para seus novos oficios. Desta forma, poderão escapar de repetir erros cometidos por muitos administradores 
e vereadores, indios e brancos, em legislaturas passadas, e não começar seus mandatos sem qualquer 
informação substantiva a respeito das leis e formas de organização política de seus respectivos municípios, 
das suas fontes de receitas e despesas, bem como de seus próprios direitos, deveres e atribuições como edis. - 
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,.-. Dada a inexperiência política e administrativa dos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e gestores 
públicos indígenas é crucial que seus respectivos partidos, o governo estadual, como articulador da Frente 
Popular do Acre, bem como o próprio movimento indígena e as associações locais, garantam-lhes canais de 
diálogo e interlocução, capacitação, assessoria técnica e apoio institucional, que permitam um constante 
aperfeiçoamento no desempenho de seus cargos e a elaboração de estratégias consistentes para a maximização 
dos interesses das comunidades e povos que representam. 

r=. 

r>. Cabe aos novos vereadores e gestores públicos reconhecer que os cargos que ocupam não lhes 
pertencem, mas, sim, às comunidades que os escolheram e que a partir de um certo momento passam, ou 
continuam, a representar. Por isso, têm por obrigação trabalhar sempre junto com suas coletividades e 
lideranças, mantendo-as informadas das discussões em pauta na Câmara, na Prefeitura e nos bastidores da 
política, prestando-lhes conta das posições tomadas e dos serviços realizados, bem como aconselhando-se 
quanto aos rumos desejados para o exercício de seus respectivos mandatos. É desta forma que esses cargos e 
mandatos poderão ser efetivamente colocados a serviço do fortalecimento dos "governos locais" das terras 
indígenas, servindo como canais de interlocução para a discussão de planos e ações de desenvolvimento, 
educação, saúde e transporte em nível municipal, em cujo planejamento e execução comunidades, lideranças 
e organizações locais sejam legítimos co-atores, ,-. 

r: 

Por fim, a exemplo dos cursos que freqüentaram para se tornarem professores, agentes de saúde e 
agentes agroflorestais, os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores indígenas devem procurar transformar seus 
mandatos em "escolas da política", que possam servir enquanto espaços para a coletivização dos desafios 
enfrentados e a progressiva formação de novas lideranças interessadas em compreender o funcionamento da 
política municipal e eventualmente se candidatar a futuros mandatos executivos ou legislativos. 

r- 

(· A "reestruturação do movimento indígena": uma agenda ainda em aberto 

r: Uma realidade hoje no Acre é a ampla diversidade de associações indígenas que, de um lado, têm 
representado demandas específicas de seus respectivos povos, formulado projetos étnicos, mobilizado 
trabalhos locais de gestão ambiental, vigilância territorial e de valorização de tradições culturais e lingüísticas, 
constituindo importante eixo dos processos de reorganização sociocultural, política e econômica vividos por 
essas populações nos últimos quinzes anos. De outro lado, têm promovido articulações mais amplas, ao 
participar de políticas governamentais, construir parcerias com organizações regionais, organizações de 
representação profissional e entidades indigenistas, bem como ao acessar fundos de programas gerenciados 
pela cooperação e agências internacionais. 

A partir de meados de 2004, com a configuração da crise na UNI, muitas lideranças indígenas, 
reunidas em cursos, fóruns e oficinas, têm, por meio de documentos escritos e declarações públicas, afirmado, 
de maneira recorrente e articulada, que são essas associações e organizações que atualmente constituem e dão 
vida ao movimento indígena. Todavia, relevante parte desses debates continuam a versar sobre as estratégias 
mais adequadas para reerguer uma organização centralizada de representação política que, a exempl'l da UNI, 
possa, ainda que em outros moldes, voltar a encarnar uma importante face do movimento e desempenhar 
papéis e competências ainda vistos como estratégicos nas políticas indígenas e indigenistas no Acre. 

Conduzidas habilmente pela coordenação provisona escolhida em julho de 2004, as principais 
estratégias avançaram em três frentes principais. A primeira, bastante espinhosa, implicou na produção de 
extensa seqüência de ocasiões públicas para prestar esclarecimentos às lideranças que não participaram da 
assembléia de julho de 2004, iniciar uma interlocução com a Procuradoria da República e assegurar seu 
engajamento na condução das investigações, contratar um escritório de advocacia para responder aos mais de 
trezentos processos movidos contra a UNI por razões trabalhistas e quebra de contratos firmados com 
fomecedores58, administrar um tenso jogo de forças e embates jurídicos com a FUNASA, travar um arriscado 

58 Nessa direção, os resultados têm se alternado. Em início de fevereiro de 2005, o TRT negou recurso apresentado pela 
FUNASA em ação trabalhista movida pela UNI, decidindo ser atribuição do órgão federal arcar com as dívidas 
trabalhistas resultantes dos convênios firmados para a saúde indígena. Apesar de caber recurso, esta foi uma importante 
vitória no sentido de caracterizar a responsabilidade legal da FUNASA com a gestão dos convênios e dos recursos 
públicos, podendo representar importante jurisprudência em casos semelhantes hoje em curso em diferentes estados 
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diálogo com a imprensa para tentar garantir uma transparente e adequada veiculação dos acontecimentos à 
opinião pública e, ainda, desmontar as intensas campanhas de contra-informação movidas por antigos 
coordenadores da UNI, junto com certas líderanças órfãs, seus aliados no campo político-partidário e, mais 
recentemente, de forma mais explícita, os representantes do indigenismo missionário. 

Uma segunda frente incluiu o estreitamento das relações com o governador, o Gabinete Civil e a 
própria SEPI, vistas como instâncias fundamentais para respaldar as gestões empreendidas pela coordenação 
provisória. Nesse campo, o governo deliberadamente optou por assumir um papel de mediação, interlocução 
e, em certos casos, de condução e encaminhamento dos processos políticos. Provas das iniciativas buscadas 
pela coordenação para instaurar esse diálogo e costurar esse apoio foram a reunião, ocorrida em novembro de 
2004, com o Gabinete do Governador, em que foram discutidos os cenários deslindados com a crise na UNI, 
e, depois, uma outra, realizada SEPI na última semana de 2004, em que 22 lideranças esboçaram uma 
proposta de "reestruturação" ( o "novo modelo/estrutura") do movimento indígena e definiram um cronograma 
de seminários para avaliar essa proposta com lideranças e organizações nos vários municípios e regiões do 
Acre, sul do Amazonas e do noroeste de Rondônia59• 

A terceira frente, bastante produtiva, ganhou forma e dinâmica como resultado dessa série de 
reuniões. Nos dois primeiros meses de 2005 aconteceram seminários em Tarauacá, Assis Brasil, Feijó, Jordão, 
Cruzeiro do Sul e Boca do Acre, que tiveram a participação de 235 lideranças. As discussões serviram para 
reformar a proposta original, que acabou definida em uma nova reunião, realizada em Rio Branco em meados 
de fevereiro, com a presença de cinqüenta lideranças de todo o estado. Essa nova proposta foi apresentada 
logo a seguir ao governador, durante breve reunião, em que também se discutiram encaminhamentos e a 
realização da assembléia prevista para escolher a nova coordenação da organização de representação do 
conjunto de povos indígenas do Acre, sul do Amazonas e noroeste de Rondônia. 

Sem introduzir mudanças significativas no organograma e nas principais funções dessa organização, 
a proposta delineada nos semínários'" define pontos importantes para a reestruturação do movimento indígena 
e a participação das organizações regionais, das associações e das lideranças locais. Apesar da deliberação de 
criar "uma nova estrutura, uma nova maneira de caminhar e um novo nome", a proposta esclarece que a UNI 
terá de permanecer enquanto entidade, pois é parte ativa e passiva em um conjunto de processos de ordem 
administrativa, financeira e judicial. Outra organização, contudo, será criada, com um novo nome. Esta não 
será executora de programas próprios ou políticas públicas, mas sim constituirá "instrumento facilitador do 
movimento indígena", cujos trabalhos refletirão e articularão as demandas das associações e das organizações 
regionais. J..,· 

A área de abrangência da nova organização continuará a ser o Acre, o sul do Amazonas e o noroeste 
de Rondônia. A participação das lideranças indígenas nas assembléias gerais "será de no máximo três pessoas 
por terra indígena, mas caso tenha mais de dois povos na mesma terra, será garantida a participação de no 
máximo três pessoas por povo". Essas lideranças serão credenciadas, com direito a voz e voto, "mediante 
apresentação da ata e lista de presenças das reuniões ou assembléias de base". A escolha da nova coordenação 
será feita mediante voto secreto?'. Estas providências visam evitar a maciça presença de lideranças oriundas 
de poucas terras e de regiões próximas a Rio Branco, artimanha que, junto com o voto por maioria simples ou 
aclamação, e a falta de disponibilidade de transporte para um maior número de lideranças dos municípios do 
Vale do Juruá, garantiu, durante os vinte anos de existência da UNI, que o cargo de coordenador estivesse 

envolvendo a instituição e organizações indígenas. Poucos dias depois, o 3° Juizado Cível de Rio Branco condenou a UNI 
a honrar compromisso com um de seus fornecedores, abrindo precedente que exigiu novos recursos judiciais 
responsabilizando a FUNASA a também assumir o cumprimento de contratos e obrigações decorrentes dos convênios. 
59 A este respeito ver o documento "Resumo agenda geral das atividades dos acontecimentos do movimento indígena - 
Julho/2004-16 de fevereiro 2005", divulgado em 20 de fevereiro pelo coordenador provisório da UNI, Joaquim Tashkã 
Yawanawá, em seu blog Yuxinawá. 
60 Ver "Proposta final da reestruturação do movimento indígena a ser apresentado na Assembléia Geral", divulgada pelo 
coordenador provisório da UNI, Joaquim Tashkã Yawanawá, em seu blog Yuxinawá, a 18 de fevereiro de 2005. 
61 Esteve em pauta durante as discussões nos seminários e nas reuniões em Rio Branco a possibilidade de negar o direito a 
voto de todo e qualquer representante cujo nome conste na relação das pessoas que estão sendo investigadas nos processos 
judiciais em curso para apuração das supostas irregularidades cometidas no âmbito dos convênios UNI-FUNASA. Esta 
posição não chegou, todavia, a ser formalizada na "Proposta Final". 
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apenas nas mãos dos Apurinã e os demais cargos fossem preenchidos, em sua maioria, por indígenas oriundos 
da Vale do Acre e Puros, do sul do Amazonas e de Rondônia (Apurinã, Jaminawa, Manchineri, Kaxarari, por 
exemplo). 

r"> 

A "Coordenação Geral" do movimento será composta por um coordenador, um vice-coordenador, um 
secretário e um tesoureiro; seu Conselho Fiscal, por três titulares e três suplentes, sendo um conselheiro de 
cada região (Vale do Acre/Purus, Vale do Juruá e sul do Amazonas); e, seu Conselho Deliberativo, por nove 
lideranças, cada uma oriunda das seguintes sub-regiões: Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Jordão, Santa Rosa, 
Sena Madureira, Assis Brasil, Boca do Acre!Pauini e noroeste de Rondônia. O Conselho Deliberativo reunir 
se-á a cada quatro meses, com o objetivo de avaliar a atuação da Coordenação e propor encaminhamentos. O 
mandato da coordenação e de ambos conselhos terá três anos de duração e seu término coincidirá com a 
realização de uma nova Assembléia Geral. 

(' 

As assembléias gerais da nova entidade indígena serão realizadas "nas três regiões em forma de 
rodízio": a primeira na região do Juruá, a segunda na região do sul do Amazonas e a terceira na região do 
Vale do Acre!Purus, e assim sucessivamente. No encontro das lideranças, ocorrido em fevereiro de 2005, foi 
sugerido que a próxima assembléia geral fosse realizada na TI Poyanawa, em Mâncio Lima, na região do Alto 
Juruá. Foi proposto ainda que, um dia após o encerramento dessa primeira assembléia, o Grupo de Mulheres 
Indígenas/GMI realizará sua assembléia específica, de forma a apresentar proposta para sua participação na 
nova organização. 

r- Ficou deliberado, ainda, que, até 10 março de 2005, a coordenação provisória elaboraria uma minuta 
dos estatutos sociais dessa nova organização. Encaminhado a seguir às organizações regionais, a minuta seria 
apreciada pelas lideranças e organizações locais, que, até final daquele mesmo mês, por escrito, apresentariam 
sugestões de emendas e de modificações. A forma final do estatuto seria definida durante a Assembléia Geral 
a ser organizada pela coordenação provisória, com data inicialmente prevista para abril, durante a Semana do 
Índio. 

Com as regras do jogo definidas de forma preliminar, as mobilizações continuaram intensas em Rio 
Branco e em alguns municípios. Manifestações contrárias, ainda que isoladas, vieram de Feijó e de Tarauacá, 
articuladas por membros da antiga coordenação da UNI e instrumentalizadas principahnente pela OPIRE. Em 
Rio Branco, na ALEAC, duas visitas de lideranças indígenas foram possibilitadas por iniciativas do deputado 
Moisés Diniz (PCdoB), com intenções claramente distintas. A primeira, a 24 de março, quando logrou a 
interrupção de uma sessão ordinária para receber uma pequena comitiva indígena, encabeçada por Manoel 
Gomes Kaxinawá, ex-vice-coordenador da UNI, ex-administrador da FUNAI e atual interlocutor do PCdoB. 
Nessa oportunidade, Manoel solicitou recursos e apoio dos deputados para a realização da assembléia geral, 
ainda durante a Semana do Índio, em Rio Branco, contrariando, portanto, a decisão amadurecida pela 
coordenação provisória e as lideranças durante os seminários. A segunda, no Dia do Índio, quando em sessão 
solene requerida pelo mesmo deputado, representantes de 14 povos, de associações e organizações regionais e 
de órgãos dos governos federal (FUNAI) e estaduais (SEPI, IMAC, Gabinete Civil), fizeram-se presentes para 
uma homenagem, ouviram loas de deputados e alguns chegaram a discursar, em sua maioria, ressaltando os 
canais de diálogo estabelecidos junto ao governo estadual nos últimos anos e a diferença no tratamento em 
relação aos governos anteriores. 

No mesmo dia 19 de abril, em outra cerimônia realizada na Casa dos Povos da Floresta, com a 
presença de lideranças, do governador e do vice, do presidente do Tribunal de Justiça, do comandante do 4º 
BIS, da SEPI e de outros secretários estaduais, o chefe do executivo acreano prometeu encerrar seu segundo 
mandato com todas as pendências de demarcação de terras devidamente resolvidas, louvou o diálogo 
construído nos últimos anos entre governo e povos indígenas, comparando essa situação com a atuahnente 
vigente no Estado de Roraima, e condenou a ingerência de interesses partidários nas discussões pelas quais as 
lideranças têm procurado estabelecer um novo rumo para o movimento indígena. 

Se a questão foi amplamente discutida pelas lideranças em conversas e reuniões, nenhuma palavra foi 
publicada na imprensa a respeito da futura realização da assembléia geral que definiria a criação de uma nova 
organização e escolheria sua coordenação e os respectivos conselhos. Passada mais uma Semana do Índio, 
bastante esvaziada, por sinal, quando comparada com os Encontros das Culturas Indigenas de anos anteriores, 
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artimanhas e homenagens à parte, a coordenação provisória da UNI ainda buscava recursos para viabilizar a 
assembléia. Em meio à mediação da SEPI e de contatos mais individualizados do Gabinete do Governador 
com lideranças específicas, esse tema foi retomado em várias oportunidades. O encaminhamento conclusivo, 
todavia, aconteceu em meados de maio, o que permitiu que a Coordenação Provisória passasse a convocar as 
lideranças, três por terra indígena, para a assembléia que aconteceu em Rio Branco. 

A assembléia deliberou pela criação de uma nova entidade de representação regional, a Organização 
dos Povos Indígenas do Acre, Sul do Amazonas e Noroeste de Rondônia (OPIN), mantendo a mesma área de 
abrangência da UNI. A coordenação da OPIN, escolhida para um mandato de três anos, ficou composta por 
Manoel Gomes Kaxinawá, Coordenador, Sabá Apurinã, Vice-Coordenador; Ivanilde Shanenawa, Secretária; e 
Sivaldo Barbosa Sereno Kaxinawá, Tesoureiro. Também durante a assembléia foi criada a Organização das 
Mulheres Indígenas do Acre, Sul do Amazonas e Noroeste de Rondônia (SITUAKURI), em substituição ao 
Grupo de Mulheres Indígenas (GMI/UNI). 

Ambas as decisões foram tomadas públicas, e comunicadas ao governo estadual, durante cerimônia de 
lançamento das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, ocorrida na Casa dos Povos da Floresta a 
28 de maio. Nessa ocasião, o coordenador da OPIN agradeceu o apoio recebido do governador e anunciou que 
a nova organização, como representante das associações locais e das organizações regionais, pretendia pautar 
sua atuação no apoio ao avanço dos processos de demarcação e ampliação das terras indígenas e à 
continuidade da formação profissional de lideranças, professores, agentes de saúde e agentes agroflorestais 
indígenas, de maneira a fortalecer as atividades nas aldeias. O governador, por sua vez, congratulou a decisão 
das lideranças e éxternou seu desejo de que o movimento pudesse retomar sua agenda histórica de lutas, com 
base nas demandas e formas de organizações advindas das aldeias, deixando de lado disputas políticas e 
partidárias. 

Recém estruturada após periodo de grave crise e acirradas disputas, ainda atormentada pelas incertezas 
do que poderá advir do imenso passivo constituído pelos processos judiciais e dívidas acumuladas pela UNI, 
sua antecessora, a nova organização centralizada de representação do movimento indígena regional tem o 
enorme desafio de efetivamente definir seus rumos :futuros, captar recursos para viabilizar o funcionamento de 
sua nova sede, a remuneração de sua coordenação e o financiamento de suas ações, e trabalhar afinada com as 
organizações locais e suas lideranças. Nessa delicada conjuntura, espera-se, por outro lado, que venha a contar 
com respaldo e apoio efetivo do governo estadual. 

Mais importante, todavia, é primordial que fique claro para o executivo estadual que ainda é necessário 
discutir, definir e implementar políticas públicas mais amplas para os povos indígenas (e não meramente 
ações mitigadoras ou compensatórias por impactos sociais, ambientais e culturais causados por grandes obras 
de infra-estrutura), viabilizar o :funcionamento do Conselho Estadual Indígena e das fontes de recursos (do 
Fundo de Preservação e Desenvolvimento dos Povos Indígenas do Acre e do ICMS Verde) já legalmente 
criadas para custear essas políticas, garantir a inserção desses povos e de suas organizações nos investimentos 
a serem feitos com recursos do BID, BNDES e outros programas, promover uma efetiva articulação das ações 
dos vários órgãos de governo e, ainda, estreitar mai~ o diálogo e as parcerias com as organizações indígenas e 
com as entidades que há tantos anos lhes prestam relevante assessoria. 
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