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Apresentação
Proteger
as áreas indígenas e respeitar
os direitos de seus ocupantes
é
proteger a floresta e a vida. Sob este lema, surgiu a Fundação Mata Virgem (FMV),
criada em 06 de junho de 1989, em Brasília, após contatos internacionais
pelos líderes indígenas Kayapó, Raoni e Megaron, com o apoio do cantor

feitos
inglês

Sting. O Objetivo maior foi a união de esforços com outras organizações
nãogovernamentais,
no Brasil e no exterior,
tendo em vista a preservação
do meio
ambiente
~. a defesa dos direitos dos povos indígenas do Brasil.
Entre os membros fundadores
da FMV estão antropólogos,
ambientalistas
e
Inúmeras personalidades
também
comprometidas
com a causa indígena, que se
uniram
em torno de lideranças
movidas
pela luta para demarcar
os seus
territórios
imemoriais.
O senador e antropólogo
Darcy Ribeiro,
os cantores
Gilberto Gil, Caetano Veloso e Rita Lee Integram o grupo - cerca de 60 pessoas
· que deu o primeiro passá para criará FMV. No exterior, um processo semelhante
fez surgir a Rainforest Foundation
lnternati.onal
(RFFI) e suas afiliadas.
Para garantir a demarcação
das terras indígenas, lutar pela preservação
da
floresta tropical
brasileira
e impedir a invasão das reservas por garimpeiros
e
madeireiros,
os conselhos Administrativo,
Consultivo
e Fiscal da Fundação Mata
Virgem, uma organização
não-governamental,
foram estruturados
com profissionais de diversas áreas, munidos de notória experiência
nos trabalhos de apoio e
assistência
aos povos indigenas.

O Conselho Administrativo,
empossado em 14 de julho de 1989, concluiu a
estruturação
da Fundação e, em novembro
do mesmo ano, durante reunião do
Conselho
Internacional,
em Nova Iorque, foram discutidas
e fixadas as linhas
programáticas
que nortearam
o trabalho
realizado
durante estes anos, dando
prioridade
às áreas indígenas Kayapó e ao Parque Indígena do Xingu. A Fundação,
mantida com recursos captados no exterior
pela
RFFI e afiliadas,
atuou sem
qualquer envolvimento
em questões religiosas ou político-partidárias.
A Fundação
Mata Virgem,
em parceria
com a Rainforest
Foundation
lnternational
concluiu,
em outubro
de 1992, sua principal
missão no Brasil:
demarcar a Área Indígena Menkragnoti,
um território
de cerca de 4,9 milhões de
hectares, localizado ao sul do Estado do Pará e ocupado pelos índios Kayapó. Com
a demarcação
homologada
pelo Presidente
da República,
Itamar Franco,
em
1993, o movimento
indigenista
e ambientalista
obteve uma importante
vitória. A
sociedade civil mostrou que é possível,
unindo esforços nacionais e internacionais, lutar ao lado das lideranças
indígenas para garantir os seus direitos,
e, ao
mesmo tempo, preservar
a floresta tropical,
sua biodiversidade
e os imensos
recursos necessários
à vida das gerações futuras.
Durante os cinco anos em que desenvolveu
suas atividades,
a Fundação Mata
Virgem, além da demarcação
do território
Menkragnoti,
lançou as bases para
importantes
projetos no Parque Indígena do Xingu,
no Estado do Mato Grosso,
onde destacam-se
a assistência
à saúde e à educação,
a perenização
das
fronteiras,
o apoio ao transporte
fluv!al na região e o desenvolvimento
autosustentável.
Todo este trabalho foi possivel graças a uma rede de colaboradores
de inúmeras partes do mundo e, principalmente,
dos Estados Unidos, Noruega,
Japão e Inglaterra,
coordenada
pela RFFI.
Este Relatório de Atividades
apresenta
uma minuciosa
descrição
das
principais atividades coordenadas
e executadas pela FMV, com informações
sobre
quase cinco anos de trabalho ininterrupto,
realizado por engenheiros
florestais,
agrônomos,
médicos,
enfermeiras,
professores
e antropólogos,
no interior
do
Brasil, com o apoio e a infra-estrutura
garantida pela sua equipe de funcionários
sediados
em Brasília.
Brasília,

1 O maio

de 1994.

3

Demarcação da
~
~
Area Indígena Menkragnot1

.

Em

1989, lideranças Kayapó cobraram do Presidente da República,
José Sarney, o compromisso
de reconhecer os limites e mandar demarcar
a área Kubenkokre.
Sarney já tinha afirmado ao músico Sting e ao chefe
Raoni não dispor de recursos financeiros,
mas, durante a'tournée'mundíat
que realizaram,
o dinheiro necessário ficou garantido.
As tentativas
de
contatos
com o Presidente
Sarney foram marcadas
por dificuldades
passíveis de serem superadas, se parte do território dos Menkragnoti fosse
transformada
em floresta nacional, propôs o chefe da extinta Secretaria de
Defesa Nacional (SADEN),general Bayma Denis. Isso significaria
para esse
povo indígena transformar
parte de sua área em reserva de recursos
naturais destinada à exploração por empresas concessionárias
do governo, ou como área destinada a solucionar
conflitos sociais.
Para os Kayapó, essa proposta
poderia representar
uma tragédia
semelhante à dos
Yanomami, que tiveram parte de suas terras transformadas em floresta nacional pela própria SADEN. Com o apoio da FMV
obteve-se uma reunião com o presidente
Sarney, em 1 O de janeiro
de
1990, da qual participaram
os conselheiros
internacionais
Trudie Styler e
Sting. Sarney comprometeuse a adotar providências
com a assinatura de
decreto da Presidência, estabelecendo
os limites e mandando demarcar a
área Kubenkokre.
Após sucessivas reuniões com a Fundação Nacional do
Índio (Funai) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), o Presidente da República assinou o Decreto
Nº 98.865, mandando interditar
a área para estudos, que já haviam sido
feitos pela Funai em 1 988. Foi criado um grupo de trabalho e os levantamentos
estavam concluídos em 21 de junho do mesmo ano.
As lideranças
indígenas aguardaram
a definição
do governo para
retomar a pressão e a FMV apoiou o "lobby' indígena dirigido à definição
dos limites a serem demarcados,
comprometendo-se
a pagar os serviços
topográficos
em uma área de 4,9 milhões de hectares. Neste período, o
chefe Raoni solicitou
ajuda para instalar sua aldeia na região vizinha do
Kapoto, terras dos Kayapó-Metuktire.
A transferência
foi motivada
por
problemas de endemias, estratégia geo-política de ocupação e de apoio à
demarcação da Área Menkragnoti,
e as visitas entre as aldeias aumentariam a presença indígena na região e facilitaria
sua fiscalização.
A FMV
auxiliou-os,
ainda, na área sanitária, na implantação
da nova aldeia, e na
construção
de pistas de pouso, novas malocas, estradas e roças.
Negociações
- A política de pressão, comandada
pela
Rainforest
Foundation
International,
finalmente
surtiu efeito sobre o governo brasileiro. Após sucessivos adiamentos,
em 1989 foi reconhecido
o direito de
demarcação
dos Menkragnoti,
através da Portaria N2 604, publicada
no
Diário Oficial da União (DOU), dia 26 de novembro de 1991, e da Área
Indígena Baú, pela Portaria Nº 645, de dezembro do mesmo ano. Em 15 de
novembro, o,governo Collor já havia concedido esse direito aos Yanomami.
As terras indígenas Baú e Menkragnoti foram identificadas
por vários
grupos de trabalho da Funai, a partir de 1972. Até 1986, a área chamavase Baú-Menkragnoti.
Naquele ano, o grupo de trabalho
formado
pela
Portaria Nº 2024, considerando
a reocupação pelos Kayapó-Menkragnoti
de outra parte de seu território
tradicional,
identificou
a área de mais de
4,9 milhões de hectares. Finalmente,
em fevereiro
de 1990, a equipe

5

técnica ratificou o limite de Menkragnoti e apresentou nova proposta para
Baú, de 1,85 milhão de hectares, reconhecendo,
por extensão, ambas as
terras como áreas distintas, apesar de contíguas.
Esta é a razão pela qual as ONG's FMV e RFFL criadas com o objetivo
de demarcar a Área Menkragnoti,
conforme promessa de Sting ao líder
Raoni Mentuktire, decidiram, em 1992, também demarcar a Área Indígena
Baú, atendendo
solicitação
de lideranças
daquela e de outras áreas
Kayapó. Assim, após a demarcação da Menkragnoti,
começou a busca de
novos recursos para também concretizar
a demarcação
da Área Baú,
fechando o ciclo de demarcações na região central do Brasil, onde vivem
milhares de índios que lutam pela sua sobrevivência
cultural.
Para obter essa delimitação das áreas indígenas,.desde
1989, o então
presidente da FMV, Olympio Serra e o diretor-executivo
Luiz Carlos Pinagé,
a presidente
do Conselho Administrativo
da RFFL Franca Sciuto e seu
diretor executivo Larry Cox, acompanhando
lideranças Kayapó e Sting,
participaram
de reuniões e audiências com dirigentes da Funai, ministros
da Justiça (Bernardo Cabral e Jarbas Passarinho) e parlamentares.
Após o reconhecimento
pelo governo
federal
da Área Indígena
Menkragnoti,
que ocorreu em novembro
de 1991, a FMV e a RFFI
direcionaram
parte de seus esforços para cumprir a promessa que deu
origem às próprias
organizações:
a demarcação
dos 4,9 milhões
de
hectares do território Menkragnoti. Um gigantesco trabalho, visto que pela
primeira vez uma ONG responsabilizou-se
integralmente
por este tipo de
tarefa. Em agosto de 1992, a Operação Demarcação
foi colocada em
campo, consumindo cerca de dois meses e meio de trabalho,
gastos entre
sua preparação e execução.

Operação Demarcação - Depois de sessenta e seis dias de intenso
e complexo trabalho, a Operação Demarcação foi concluída no dia 2 de
novembro de 1992. Através dela, a FMV e a RFFI provaram que é possível
demarcar terras indígenas no Brasil com eficiência e baixo custo. Envolvendo a contratação
de duas empresas - a Geonex do Brasil Serviços
Técnicos Ltda e a Líder Taxi Aéreo «, 75 homens, 1 avião, 2 helicópteros
e a lancha Kaytuká, esta demarcação
foi uma verdadeira
operação de
guerra em plena selva amazônica, englobando áreas dos municípios
de
Altamira e São Félix do Xingu (no Pará) e de Matupá e Peixoto de Azevedo
(no Mato Grosso). O diretor executivo da FMV, Luiz Carlos Pinagé e o diretor
administrativo,
Fernando Bittencourt,
contratado
especialmente
para
coordenar o trabalho, prepararam a Operação que custou US$ 622 ..000,00
(seiscentos e vinte e dois mil dólares). Foi batido um verdadeiro
recorde
em casos como este: em trabalho desenvolvido
entre a densa mata, os
grandes rios, as longas distâncias e a carência de infra-estrutura
da região,
foram utilizados menos do que os 15% de recursos usuai~nente necessários de reserva técnica.
A organização da Operação demandou intensas negociações com a
Funai, a Geonex e a Líder,
mas acabou prevalecendo
o espírito que
marcam trabalhos de organizações não-governamentais
como a FMV/RFFI,
realizados
com eficiência
e baixo custo. Em agosto de 1992, cinco
toneladas de equipamentos
altamente sensíveis saíram da Geonex, no Rio
de Janeiro, com destino à cidade de Matupá (MT), base principal
da
Operação Demarcação nos dois meses seguintes. Parte deste equipamento
seguiu no avião Caravan por l 96 quilômetros
até a aldeia Kapoto, a
primeira
sub-base.
Foram utilizados
160 tambores
de 200 litros de
querosene de aviação, acondicionados
em caminhões-pipa
e uma expressiva quantidade
de gêneros alimentícios.
Os homens, os alimentos
e o
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querosene deixaram Brasília pela BR-080 (rodovia Xavantina-Cachimbo),
percorrendo
cerca de 1.800 quilômetros
até o Posto Indígena de Vigilância
(PIV) daquela estrada, já no nordeste do PIX. Neste ponto, o querosene foi

transferido para tambores especialmente construidos em uma metalúrgica
localizada em Barra do Pirai (R.J) para este fim, e embarcado junto com os
homens e os alimentos na balsa de travessia da BR-080 e na lancha
Kaytuká, seguindo pelo rio Xingu até à aldeia Cachoeira, a menos de 100
quilômetros do Kapoto.
Instalada a infra-estrutura da operação na área, com os homens em
seus postos, os helicópteros iniciaram suas atividades para abrir as 26
clareiras que demarcaram os mais de 1.300 quilômetros de fronteiras do
território Menkragnoti. Em cada um dos aparelhos havia um GPS (Global
Positioning System) de navegação aérea, que determinou as coordenadas
aproximadas das clareiras. Sobre cada local, um homem desceu do
helicóptero no rapei (equipamento que possibilita acesso a locais de mata
fechada), dando início ao trabalho de abertura da clareira. O helicóptero,
então, pousava ali, onde a equipe técnica montava o GPSgeodésico para,
através da captação de sinais de vários satélites posicionados diferentemente, processar essas informações e encontrar as coordenadas exatas.
No início de setembro de 1992, 16 das 26 clareiras já estavam abertas
e em andamento o trabalho de abertura das picadas. A esta altura, a base
da Operação havia sido transferida do Kapoto para Matupá. A partir dali e
da região de Castelo de Sonhos (PA),foram abertas as outras clareiras. Na
ida para Castelo de Sonhos houve um problema: estavam proibidos vôos
de helicópteros e pequenas aeronaves na área, porque o Ministério da
Aeronáutica vinha realizando testes de lançamento de foguetes da Base de
Cachimbo. Quando o helicóptero Bell 212 fazia o percurso, foi interceptado pelo radar da Base de Cachimbo e seu piloto obrigado a pernoitar na
Base para explicar aos militares o motivo de sua presença naquela região.
Até então, estava sendo aberta, pelo menos, uma clareira por dia. Em
1 1 de setembro, o helicóptero sofreu pane e só voltou a voar normalmente
no final daquele mês, provocando transtornos, já que era a aeronave com
maior capacidade de carga. f'el'izmente, 25 clareiras estavam abertas,
faltando _apenasuma última, no extremo norte da reserva Menkragnoti.
Ao longo desses dias, ocorreram várias reuniões com as lideranças
indígenas das aldeias Kapoto, Cachoeira, Pukanu, Kubenkokre, Aukre, Baú
e Gorotire para explicar o andamento dos trabalhos. A última clareira foi
aberta por volta do dia 25, pois o trabalho demandava deslocamento de
homens e aeronaves de Matupá até o extremo norte de Menkragnoti. Cerca
de 84 quilômetros de picadas já estavam prontas, valendo citar o esforço
de algumas equipes que enfrentaram enxames de abelhas, fome e sede
para concluir os trabalhos, quando as chuvas impediam o deslocamento
dos helicópteros para lançar víveres e equipamentos. Faltavam ainda 39,6
quilômetros de picadas, 23,6 quilômetros de interligação de clareiras, 3
dos 26 pontos GPS(Global Position System) e 4 dos 26 pontos Azimute.
Dezesseis dias depois, acabava a demarcação. Uma lição de vida:
administrar e compatibilizar uma complicada operação técnica com a
milenar cultura indígena, evitando, por exemplo, que a presença ocasional
de mais de 70 homens na aldeia Kapoto provocasse o surgimento de
doenças entre a comunidade indígena: foram comprados cerca de Cr$ 20
milhões (a preços da época) de medicamentos e enviado um médico para
a área a fim de evitar epidemias. Os integrantes da equipe enfrentaram
pressões dos ·grupos econômicos, principalmente de madeireiros, garimpeiros e latifundiários contra a demarcação da área. foi uma tarefa
gigantesca, que garantiu o cumprimento da promessa de Sting ao povo
Kayapó e ao governo brasileiro. Promessa que originou a Rainforest
foundation International e fundação Mata Virgem.
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Plano Integrado para a Area
Indígena Menkragnoti

Em

outubro de 1992, a FMV concluiu a demarcação da Área Indígena
Menkragnoti com recursos obtidos da solidariedade
internacional,
enviados ao Brasil pela Rainforest Foundation International.
A Área é território
imemorial dos índios Menkragnoti e abriga uma imensa reserva de floresta
tropical úmida, onde se localiza a "faixa do mogno", no sul do Estado do
Pará, rica em recursos naturais e conhecida pela grande ocorrência
desta
espécie, cuja madeira alcança expressivo valor comercial
nos mercados
consumidores
nacional e internacional.
Visando a exploração do potencial madeireiro
e mineral, empresas
madeireiras
e de garimpagem
de our~ exercem uma grande e contínua
pressão que, aliada à total desassistência
por parte dos órgãos governamentais, tem aberto caminho para a cooptação
de algumas lideranças
indígenas,
tentando
obter permissão
para o início de tais atividades
econômicas,
de forma predatória,
na região.
Alerta a este fato e tendo um compromisso
maior com aquela
população e a preservação do seu território,
a FMV/RFFI empenhou-se
na
elaboração de um Plano Integrado Pós-Demarcatório
composto por quatro
componentes
básicos: programa de assistência odontológica
nos moldes
do que é desenvolvido
no Parque Indígena do Xingu; programa educacional
para crianças e adultos com formação de recursos humanos originários da
própria comunidade;
plano de manejo e exploração
em regime autosustentado do patrimônio
florestal; e plantio de clareiras e reconhecimento das linhas demarcatórias.
Dada a importância
deste Plano, a FMV investiu no estreitamento
das
relações entre sua equipe técnica e as comunidades
indígenas das áreas
Menkragnoti
e Baú, para motivá-las
e mobilizá-las
tendo em vista a
execução do projeto de preservação do seu território
e da vigilância
de
suas fronteiras.

Expedição Primavera
Na Área Menkragnoti, a FMV introduziu uma nova metodologia
para a
demarcação física de grandes áreas, com abertura de clareiras de 80x80m
nas linhas secas, a distâncias
médias de 15 Km, para facilitar
o
monitoramento
das fronteiras por meio de imagens de satélite e sobrevôo.
Estas clareiras servirão como fontes de matéria-prima
(alimentos,
flechas,
remédios,
atração de caças etc.) motivando
os índios a organizarem
expedições periódicas (rondas) pelas linhas demarcatórias
de fronteiras.
O objetivo é plantar, nestas clareiras, espécies que formem um micro
ecossistema que resista à pressão da vegetação envolvente,
que tende a
crescer e alcançar uma situação de clímax estável: a floresta se desenvolve, invadindo a clareira e formando novamente a vegetação que existia no
local. A perenização
dos pontos de monitoramento
evitará expedições
onerosas para aviventar periodicamente
as linhas demarcatórias,
as quais
ficariam apenas para vigilância e monitoramento.
Entre os dias 29 de setembro e 02 de outubro de 1993, uma equipe
formada pelo conselheiro
Olympio Serra, o técnico em projetos
Paulo
César de Sá Wanderley e a enfermeira Marina Machado, da Escola Paulista
de Medicina, visitou as aldeias Kubenkokre e Pukanu para discutir com as
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comunidades
indígenas a garantia da sua integridade
sócio-cultural
e a
preservação do patrimônio
florestal da área.
Neste encontro,
foram definidas as seguintes linhas de ação para
possibilitar
o
plantio
das clareiras
existentes
ao longo da picada
demarcatória
nos trechos de linha seca, limite Kapoto-Menkragnoti:
permitir sua perenização
e o monitoramento
tanto por imagens de satélite,
quanto por sobrevôos; servir como base de apoio às expedições periódicas de vigilância a serem realizadas pelas comunidades;
e viabilizar
um
exercício de reconhecimento
da área e maior integração entre as comunidades (Kapoto, Kubenkokre
e Pukanu).
Dia 14 de outubro, teve início a Expedição Primavera, coordenada
pelo conselheiro Olympio Serra, com a saída da equipe da FMV, de Brasília,
em direção à Área Menkragnoti,
onde as lideranças haviam reunido os
índios que comporiam
a expedição: oito guerreiros,
o cacique Kokoreti,
mais 12 guerreiros Kubenkokre e o cacique Nikâití.
Velhos e crianças
também integraram a expedição. Dois grupos se formaram e se dirigiram
às linhas de fronteira um por terra e outro subindo o rio lriri Novo, em duas
canoas. A expedição enfrentou inúmeras dificuldades,
previsíveis em um
trabalho deste tipo: excesso de peso da carga necessárta. danificação
de
equipamento
para as filmagens,
problemas
de comunicação
com as
aldeias e a sede da FMV,e doenças.
Esta etapa do trabalho foi encerrada em 07 de novembro,
com o
retorno do grupo às suas aldeias e com o embarque da equipe da FMV para
Brasília. Entre os resultados imediatos obtidos,
destaca-se a mobilização
das comunidades
para a monitoração
das fronteiras da Área Menkragnoti
e a decisão de acelerar a construção
de quatro postos de vigilância
na
região.

Projeto Educação
Sem contar com assessoria e recursos para programas educacionais,
os Kayapó buscam saídas para resolver a questão da escolarização,
necessária diante do contato com a sociedade não-índia. Muitas vezes os
professores não-índios, devido ao seu despreparo, acabam compactuando
com a exploração das terras e riquezas indígenas, ignorando ou menosprezando a cultura destes povos e reproduzindo
programas educacionais
que
não são úteis para sua autonomia.
Nas aldeias Menkragnoti, Pukanu e Kubenkokre existem duas professora não-índias contratadas
pelas madeireiras.
Outra iniciativa
tomada
pelos Menkragnotire
e seus parentes Metyktire para solucionar o pr:oblema
da educação foi enviar um grupo de 32 meninos para estudar em Guarantã
do Norte, cidade próxima à Área Menkragnoti.
A saída dos jovens das
aldeias para estudar nas cidades próximas é problemática:
infra-estrutura
(moradia, alimentação
e transporte) é deficiente e os índios têm dificuldades de acompanhamento
do ritmo escolar devido à falta de domínio da
língua portuguesa e às questões de ordem cultural. Além disso, afastados
do convívio familiar, esses jovens correm o risco de incorporar
hábitos
nocivos, como, por exemplo, o consumo de bebidas alcoólicas.
A pedido da comunidade,
alguns índios que dominam
melhor o
Português escrito e falado assumiram
as tarefas de professores.
No
entanto, necessitam,
para um melhor desempenho
de suas atividades
como professores,
de uma assessoria lingüística,
didática e pedagógica.
Por outro
lado, não existe material
didático
adequado
ou currículos adaptados às suas peculiaridades
étnicas e históricas. Com duração de
cinco anos, divididos em dez semestres, o Projeto Educação atenderá as
seguintes populações Kayapó:
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Povo

Aldeia

Área Indígena

População

M en l<.rangotire
Menkrangotire
Menkrangotire

Kubenkokre
Pukanu
Baú

Menkragnoti
Menkragnoti
Baú

500
170
120

Entre os objetivos do Projeto Educação destacam-se: a realização de
cursos de formação para professores
indígenas, capacitando-os
para a
construção
de seu próprio projeto educacional
e garantindo,
assim, a
continuidade
de ensino; garantia de acesso à educação diferenciada
e
ensino bilíngüe assegurados
no Direito Internacional
através da Convenção 169 e da Constituição
Brasileira; e a transmissão
de conhecimentos
que fortaleçam a participação
dos povos indígenas na sociedade brasileira, de forma digna, com melhores condições de defenderem
suas terras,
interesses e direitos, e coordenarem a venda e aquisição de bens e a busca
de atividades econômicas que assegurem a preservação de seus recursos
naturais e sua integridade
física e cultural.
A escola deve colaborar para a autonomia destes povos, valorizando
a sua cultura
de maneira ampla: língua, costumes,
relações
sociais,
políticas,
econômicas
e saber tradicional.
Deve ser, ainda, um local de
reflexão, discussão e análise da sociedade
brasileira
e dos problemas
decorrentes
do contato entre índios e não-índios.

Atenção

à Saúde

O objetivo da Proposta de Atenção à Saúde é propiciar a permanência
de uma equipe de saúde na Área Menkragnoti
(Kubenkokre,
Pukanu e
Kapoto), pelo período de dois meses ininterruptos,
com a finalidade
de
subsidiar a elaboração de um anteprojeto
de atenção à saúde na área. A
equipe será composta por uma médica, um laboratorista
e um dentista,
que desenvolverão
as seguintes atividades:
atendimento
da rotina diária
das aldeias, tratando e registrando as patologias mais freqüentes;
observação da situação atual de assistência para um melhor entendimento
do
papel cumprido por madeireiras
e garimpeiros
de modo a elaborar estratégias eficazes de abordagem
da questão. sob o ponto de vista das
políticas locais vigentes; e coleta de material biológico que será analisado
em São Paulo para diagnóstico
de saúde (sangue, escarro e citologia
vaginal). Os objetivos básicos são o mapeamanto das doenças sexualmente transmissíveis
(inclusive a A!Ds), malária e tuberculose.
As observações descritas a seguir foram feitas "in loco" pela enfermeira Marina Machado, da Unidade de Saúde e Meio Ambiente
da Escola
Paulista de Medicina, na Área Menkragnoti, durante trabalho realizado em
convênio com a FMV, no período de 29 de setembro a 03 de outubro de
1993:
Aldeia Kubenkokre
- Situada às margens do rio lriri, a cerca de 20
minutos de vôo da aldeia K.apolo, no Parque Indígena do Xingu, é formada
por 36 casas, com uma população de, aproximadamente,
480 pessoas,
segundo censo realizado pelo chefe do Posto, em janeiro de 1993. Junto
à aldeia existe um local para os atendimentos
de saúde, é a farmácia Ricaró
(nome em homenagem à esposa do chefe Bebgogoti).
Trata-se de uma
construção
de alvenaria,
coberta com taubilhas,
dispondo
de quatro
cômodos, um dos quais é a sala de espera onde estão alguns bancos. O
atendimento
de saúde é feito duas vezes ao dia, pela manhã e à tarde, por
uma atendente de enfermagem contratada há oito meses, pela comunidade. Fazem parte da equipe um monitor de saúde (Kokodjiriti)
e o chefe do
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Posto, senhor Geraldo, que acumula a função de técnico em enfermagem
(contratado
pela funai). A permanência
do chefe na área é esporádica e
sua atuação se restringe aos casos complicados.
Dessa forma, a maior
parte do atendimento
fica a cargo da atendente de enfermagem.
Devido às limitações inerentes à sua formação profissional,
aliada à
solicitação
imperiosa da comunidade,
a atendente utiliza medicamentos
em excesso, em especial polivitamínicos
e antidiarréicos.
Os antibióticos
são utilizados
indiscriminadamente,
sem controle de dose e tempo de
administração.
Faltam instrumentos
básicos de trabalho, como termômetros e estetoscópios.
Os diagnósticos
são realizados com dados predominantemente
subjetivos
e. insuficientes.
Como exemplo é possível citar a
conduta nos quadros gripais: quando uma criança apresenta coriza com
secreção esverdeada
ela recebe uma dose (aleatória)
de penicilina
G
benzatína,
mesmo que não apresente febre ou outro sinal de processo
infeccioso para justificar
o uso do antimicrobiano.
A malária é detectada
com base na cor amarelada dos olhos, no cansaço e no "cheiro" apresentado pelo paciente. O diagnóstico hemoscópico
não é realizado na aldeia.
O exame físico do paciente não é uma rotina. Cada queixa é respondida com um medicamento,
quando a queixa é de dor mais intensa a
medicação é usada por via parenteral.
Cabe salientar, devido à elevada
freqüência do fato, que o uso dos polivitamínicos
é intenso e requerido de
forma imperiosa pelas pessoas. Durante os atendimentos
que presenciei
todas as pessoas, crianças, velhos e adultos tomaram
algum tipo de
vitamina.
Existe, inclusive, um nome na língua Kayapó para designar as
atraentes
bolinhas
coloridas
e os deliciosos
líquidos
xaroposos,
ora
claros, ora escuros, que carregam a fama de combater o cansaço e a
fraqueza. O indivíduo
pode se servir da vitamina,
acessível a todos no
balcão de atendimentos.
As doenças
mais comuns são: diarréias,
doenças
respiratórias,
parasitoses
intestinais,
malária,
tuberculose
e doenças
sexualmente
transmissíveis
(DST). Com relação à tuberculose
existem dois casos em
tratamento na aldeia: uma criança com tuberculose ganglionar e um adulto
com comprometimento
pulmonar. Existe grande dificuldade
na aderência
ao tratamento.
A gonorréia é a doença sexualmente
transmissível
(DST)
mais comum. Segundo o chefe do Posto, os jovens vão para Guarantã do
Norte (MT) e adquirem a doença nas zonas de rneretríclo.
Ainda segundo
informação
do chefe, houve uma epidemia de gonorréia na aldeia meses
atrás, quando, seguindo orientação do médico de Guarantã do Norte foi
realizado
tratamento
em massa da população,
incluindo
crianças.
No
momento há um caso de gonorréia em mulher, diagnosticado
em Guarantã
do Norte, e que tem sido tratado com eritromicina
e metronidazoL
Os pacientes com quadros clínicos mais complicados
são encaminhados para Guarantã do Norte, nas aeronaves de propriedade das aldeias ou
em aeronaves fretadas na cidade. Os pacientes seguem sem qualquer
encaminhamento
e geralmente
permanecem
internados
mesmo que o
caso seja simples. Retornam com a receita prescrita pelo médico que
sempre inclui uma vitamina na lista. A vacinação básica, segundo o chefe
de Posto, tem sido feita pela Funai com certa freqüência (de três em três
meses); a última vacinação ocorreu em setembro e, segundo informaram
no local, o registro do número de vacinas aplicadas está em Redenção
(Pará). No entanto, parece não existir um controle das crianças vacinadas.
Quanto à aquisição
de medicamentos,
estes são comprados
pela
comunidade com base em pedidos feitos pela atendente. A freqüência da
aquisição varia com a necessidade. O atendimento
odontológico
é realizado por um prático que cobra por dente extraído. Quando há muitas pessoas
com dor de dente na aldeia, o avião vai até Guarantã ou Redenção e traz
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o prático para fazer as extrações.
O tratamento
restaurador
é feito na
cidade. Em uma avaliação grosseira,
a população
apresenta
situação
dentária
razoável.
Muitas pessoas têm os dentes conservados,
tanto
adultos quanto adolescentes.
O uso de ervas está mantido,
dentro da comunidade,
sendo as
mesmas indicadas pelos velhos especialistas. Quanto ao aspecto nutricional,
mantém-se a alimentação
básica com peixe, carne de caça, mandioca e
frutas. As roças são grandes e existe abundância de alimentos.
O café é
uma bebida consumida com freqüência. Em várias casas existem garrafas
térmicas e pude observar o consumo do café entre adultos e crianças.
A captação da água
feita no rio lriri. Existe uma bomba d'água no
centro da aldeia, mas, segundo informações,
o equipamento
está sendo
subutilizado.
A aldeia tem energia elétrica mediante o funcionamento
de
um gerador. Todas as casas e o local de atendimentos
são servidos de
iluminação. À noite, na casa dos homens, algumas pessoas se reúnem para
assistir pela televisão, o Jornal Nacional
(Rede Globo) e, em seguida, o
futebol, pela Rede Bandeirantes.
Quanto ao aspecto educacional,
não há
profissional
de educação atuando na aldeia e vários jovens estudam em
Guarantã do Norte.

e

Aldeia P'ukanu - A aldeia é composta de 15 casas e tem uma
população estimada em 250 pessoas. Neste local existe um posto da Funai
e o chefe acumula a função de piloto da aeronave da comunidade.
Há um
local para atendimentos
de saúde, construído
com barro e coberto com
palha, mas satisfatório
quanto à limpeza e arejamento.
Profissionais
de
saúde que atuam na aldeia: uma atendente de enfermagem
contratada
pela comunidade
e um técnico de enfermagem contratado
pela Funai há
cerca de 1 O anos, que veio para Pukanu há 15 dias, após trabalhar per 4
anos na aldeia Aukre.
O desenvolvimento
das atividades de saúde segue nos moldes observados na vizinha aldeia Kubenkokre.
Observei
um
cuidado
màíor
refletido
na atuação do técnico de enfermagem,
que procura examinar
minimamente
os pacientes
e está apto para realizar
diagnóstico
hemoscópico
para malária e exame protoparasitológico.
Antes de sua
chegada,
a atendente
era responsável
pelo local e atuava de modo
semelhante à atendente de Kubenkokre.
Também ocorre o uso excessivo
de medicamentos.
De acordo com as observações feitas na aldeia Pukanu, foi possível
detectar os seguintes problemas: assistência médica e odontológica
precárias; despreparo dos profissionais
de saúde; uso intensivo de medicamentos; falta de controle
e registro de vacinas; gasto excessivo
com
internações
hospitalares;
falta de um sistema de referência
e contrareferência
para
os pacientes
encaminhados
ao atendimento
nas
cidades e ausência de um programa de formação de monitores indígenas
de saúde.
A permanência
nas aldeias Kubenkokre e Pukanu permitiu a observação da situação de saúde vivenciada por estas comunidades.
O nível da
assistência
é precário e reflete a realidade das atividades
de saúde
desenvolvidas
na maioria das áreas indígenas do País. No espaço deixado
pela falta de definição de uma política indígena de saúde adequada às
necessidades,
as comunidades
Kubenkokre
e Pukanu e outras do grupo
Kayapó desencadearam
uma experiência de extração madeireira,
mineração, comercialização
de produtos naturais e artesanais, objetivando
suprir
suas necessidades.
Essa iniciativa,
no entanto,
carece de assessoria
responsável e atualmente as atividades são desenvolvidas
de acordo com
os interesses das empresas que monopolizam
o comércio doe, produtos.
No campo da saúde, a escassez de recursos humanos,
devido ao
esvaziamento da Funai. levou estas comunidades a contratarem prestadores
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de serviços de saúde com recursos provenientes
de suas atividades
econômicas.
Os contratados,
em sua maioria, não têm preparo técnico
adequado para o exercício dessas funções e atuam de acordo com suas
experiências
anteriores em hospitais da região. Em decorrência
disso a
assistência é de má qualidade, pautada no uso excessivo de medicamentos. O despreparo profissional
acarreta gastos excessivos com remoções
hospitalares
e compra de medicamentos
desnecessários
e caros.
Em conversas com os líderes, ficou evidente que a questão referente
ao custo hospitalar é o problema de mais urgente resolução . No mês de
setembro de 93, as contas hospitalares giraram em torno de US$ 1.400 e
US$ 3;000, respectivamente
para Pukanu e Kubenkokre.
No momento, este é o principal motivo que impulsiona
as referidas
comunidades
a solicitarem
uma assistência à saúde' semelhante à que se
desenvolve no Parque Indígena do Xingu. Na verdade, buscam a diminuição nos gastos com saúde e não necessariamente
melhoria na qualidade
da assistência,
mesmo porque não conhecem
de perto outras ações
assistenciais
para que possam estabelecer comparações.
Encontram-se,
na verdade, em um círculo vicioso com relação ao uso excessivo
de
medicamentos
e associam a figura do bom profissional
a quem distribui os
medicamentos
liberalmente.
O indivíduo vai ao atendimento
local, aponta
e exige o medicamento
desejado. Tal comportamento
é reforçado
pela
atitude da atendente que, pela sua formação limitada e até mesmo para
justificar
sua presença como funcionária da comunidade,
mantém o ritual
da "m edicallzaçáo".
Em termos de ação preventiva, muito pouco tem sido
realizado. A vacinação básica necessita de maior regularidade
e de um
sistema de controle das pessoas vacinadas.
Na parte odontológica
o quadro é também
sombrio.
Apesar da
comunidade,
em geraL apresentar boa conservação
dos dentes, a assistência é do tipo emergencial realizada por profissional
não habilitado.
Isto
acarretará problemas com a saúde bucal, em ordem crescente, visto que
a prevenção não é estimulada. O programa de saúde nas aldeias da Área
Menkragnoti
deve, primeiramente,
contemplar
a situação complexa
com
que se defrontam suas comunidades.
Deve trllhas. obviamente,
o rumo da
prevenção e, em um primeiro momento, investir no trabalho árduo junto
à comunidade
para estimular
a percepção quanto a uma assistência
à
saúde de boa qualidade, procurando, de modo gradual, alertar quanto ao
uso indiscriminado
de medicamentos.
Será fundamental
um quadro de
profissionais
capacitados
para atuar na Área Menkragnoti.
Tal atuação
requer tenacidade, paciência e a consciência de que o processo poderá ser
lento para alcançar mudanças significativas
na visão do que é saúde, por
parte dessas comunidades.
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Projeto Mercúrio

"Saúde, Garimpo e Mercúrio
entre os Kayapó-Gorotire"

O

Projeto Mercúrio é uma iniciativa
fomentada
pela FMV e Japan
Rainforest
Foundation,
executado
'por um grupo interinstitucional
e
multidisciplinar
de especialistas
brasileiros.
Seu objetivo é conhecer os
efeitos do garimpo sobre populações e ambientes tropicais do Brasil e, até
o momento,
as pesquisas foram feitas nas aldeias Kayapó-Gorotire
e
Djudjetiktire,
e respectivos garimpeiros
e ribeirinhos.
Com o objetivo de medir as conseqüências
da prática de exploração
de ouro em terras indígenas, a FMV, a Escola Paulista de Medicina (EPM),
a Fundação
Oswaldo Cruz e as universidades
federais
de Rondônia,
Fluminense e de Brasília fizeram um levantamento
sanitário rigoroso entre
as populações
indígenas e os garimpeiros
do rio Fresco, no sudeste do
Estado do Pará, mensurando os danos ambientais causados pela exploração do ouro. O resultado
obtido
nas amostras
foram preocupantes:
intoxicação
por mercúrio, altos níveis de erosão e desmatamento
na área,
assoreamento
dos rios e contaminação
da fauna.
Na primeira área escolhida, onde localizam-se as aldeias Gorotire e "~
Kriketum,
dos Kayapó, foi utilizada uma unidade laboratorial
móvel (o ··
Labomóvel) e obtidas amostras de cabelo, sangue e urina de cerca de 400
pessoas: 100% dos índios e 90% dos garimpeiros
revelaram alto grau de
contaminação
por metilmercúrio,
elemento que se acumula no organismo
e acaba provocando
lesões neurológicas
irreversíveis,
podendo causar a ~
morte das pessoas contaminadas.
O relatório da pesquisa, incluindo dados
coletados até setembro de 1993, apontaram
625 pessoas nas quais se
efetivaram dosimetrias.
Os estragos ambientais
também são visíveis.
O rio Fresco está
completamente
poluído e assoreado. As lideranças indígenas começaram
a tomar consciência
de que não está valendo a pena conviver
com o
garimpo, que tem aumentado a incidência de doenças, multiplicando
as
contas hospitalares.
Somente na aldeia Gorotire, de cada três índios, um
se encontra com índices de contaminação
bem acima dos tolerados pela · ·
Organização Mundial de Saúde (OMS). As 12 mulheres grávidas examinadas na época formam o grupo mais afetado na população.
O Projeto Mercúrio envolveu
em seu trabalho
uma equipe multidisciplinar
de mais de uma dezena de especialistas
sob a coordenação
do
professor
Aguinaldo Gonçalves,
da Universidade
de Brasília (UNB). O
resultado
das análises não só permitiu
um quadro do diagnóstico
para
apontar procedimentos
clínicos,
mas também serviu como base para
exigir do governo a reparação dos danos causados à saúde e ao meio
ambiente e para a adoção de medidas que evitem a repetição de situações
semelhantes.
O projeto ficou dependendo de recursos financeiros
para o
desenvolvimento
da segunda etapa, que consiste no tratamento
clínico
dos índios contaminados.
O principal
alvo serão os recém-nascidos.
O
grupo interinstitucional
que participou do levantamento
de saúde pretende realizar diagnósticos
idênticos
em outras áreas indígenas onde há
garimpos.
Ao longo de 1992, os resultados
deste trabalho,
professor
Aguinaldo
Gonçalves,
foram levados aos

coordenado
pelo
mais importantes
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simpósios científicos relativos ao setor, causando apreensão nas platéias
especializadas.
Em 10 de abril, "Saúde, Garimpo e Mercúrio entre os
Kayapó-Gorotire"
foi apresentado pelo professor Aguinaldo no seminário
sobre "Mercúrio e Suas Implicações Ambientais e Toxicológicas",
realizado em Brasília pelo Departamento
de Química da UnB. Em junho, Gonçalves novamente expôs os resultados ·preliminares
do trabalho no Fórum
Global, durante a Conferência
do Rio (EC0-92). Nesta ocasião, estavam
presentes membros da National Alliance of Victims of Minamata Disease
and Lawaers. que lutam para indenizar as vítimas da tragédia da Baía de
Minamata,
no Japão. Finalmente,
em 15 de julho,
o médico Renato
Spindel, da Escola Paulista de Medicina (EPM),reapresentou as conclusões
da primeira fase do Projeto, então sob o título "Saúde, Garimpo e Mercúrio
entre os Kayapó-Gorotire
e Djudjetiktyre
- procedimentos
amostras e
resultados clínicos", na 442 Reunião Anual da Sociedade Brasileira Para o
Progresso da Ciência, na Universidade de São Paulo.
Enquanto
isso, a FMV buscava novos recursos
para financiar
a
segunda fase do Projeto. Em setembro, o Conselho Administrativo
aprovou
formalmente
esta intenção e, ao mesmo tempo, devidos aos esforços da
RFF/Japão, que havia se engajado no Projeto durante a Conferência do Rio,
o Ministério das Comunicações
do Japão resolveu doar US$ 50 mil para
prestação
de assistência
médica direta às populações
atingidas
pela
contaminação
por mercúrio.
Assim, em novembro/dezembro
de 1992, a equipe do Projeto Mercúrio seguiu para as áreas Gorotire e Kriketum,
no sudeste do Pará, para
concluir a primeira fase do trabalho, que compreendia
a articulação
com
os médicos locais de Redenção e de Belém (PA), tendo em vista o manejo
dos casos com valores elevados de mercúrio, para propiciar, mais adiante,
as seguintes providências:
o tratamento médico das comunidades
estudadas; o atendimento
local dos casos de hidrargirismo
(intoxicação
por
mercúrio), através do treinamento
dos médicos antes referidos; a devolução dos resultados das dosimetrias individualmente
aos garimpeiros
e em
listagem aos índios; a avaliação de segmentos das gestantes anteriormente identificadas
e das respectivas crianças; a identificação
do atual grupo
de gestantes, respectivas
avaliações clínicas e coleta de material para
dosimetria;
e a visita a São Félix para conhecimento
amplo da realidade
local e específica dos ribeirinhos.

Relatos - Depois do início da primeira fase do Projeto, já em 1992,
lideranças indígenas da região do rio Fresco declararam que as doenças e
as contas hospitalares se multiplicaram
desde o advento do garimpo, e não
estaria valendo mais a pena conviver com ele. Nesta segunda viagem à
área, feita no final de 1992, a equipe do Projeto Mercúrio constatou que
as velhas lideranças
indígenas estão firmemente
dispostas
a rever a
dependência
econômica
do garimpo,
para evitar os males que esta
atividade vem provocando.
Todavia, as jovens lideranças exercem uma
pressão forte para manter a exploração de ouro, de forma a continuar
recebendo a porcentagem de 5% do valor extraído, paga pelos garimpeiros
para atender suas atuais necessidades de consumo que, pela atual falta de
estrutura do órgão indigenista governamental,
incluem itens básicos como
saúde e educação.

16

Plano Integrado para o
Parque Indígena do Xingo

O

Parque Indígena do Xingu (PIX), no Estado do Mato Grosso, vive,
atualmente,
os conflitos e as contradições
causadas pela nova realidade
de contato entre índio e não-índios. Por um lado, um movimento
interno
de busca de alternativas
que tem como princípio
o fortalecimento
dos
valores próprios da cultura xinguana, e um esforço de manter uma coesão
pblítico-administrativa
que permita manter a tradicional
autonomia
dos
povos do Xingu. Este processo de busca de fortalecimento
interno como
mecanismo de resistência, atualmente.se
caracteriza pela união de esforços dos índios com entidades governamentais
e ONGs, representando
uma
verdadeira coalizão internacional
e inter-cultural.
Outro movimento
busca os caminhos
oferecidos
pelas frentes de
ocupação, com grupos seduzidos pelas propostas de desenvolvimento,
típicas do modelo imposto
à região, culturalmente
desagregadores
e
socialmente empobrecedoras,
e d e elevado custo ambiental. A conseqüência mais visível deste segundo processo é a dispersão da atenção dos
grupos indígenas
para vários focos urbanos ao longo das fronteiras,
levando-os a uma rápida desagregação política de conseqüências seríssimas
a curto prazo.
Neste contexto, a Fundação Mata Virgem, em busca do fortalecimento
das comunidades
locais, exerceu um importante papel nos últimos anos a
partir de seu apoio a vários projetos centrados em iniciativas das próprias
comunidades
e da administração
do PIX. Os projetos "Saúde", "Fronteiras"
e" Apoio aos Transportes" são exemplos da atuação da FMV, desenvolvidos
no Parque graças à cooperação entre índios e não-índios.

Projeto

Integrado

de Saúde

Com o objetivo de estabelecer um modelo de ação interinstitucional
de assistência à saúde, buscando a autogestão das populações indígenas,
a Escola Paulista de Medicina (EPM)solicitou apoio financeiro em setembro
de 1990, no valor de US$ .3.30.862,00, aprovado pela FMV/RFFI. Produto
de um convênio firmado em junho de 1991, entre a Sociedade Paulista
Para o Desenvolvimento
da Medicina (SPDM) e a FMV, o Projeto Integrado
de Saúde está baseado na experiência de cerca de 27 anos de atividades
da EPMno Parque do Xingu, que sempre procurou colaborar na assistência
à saúde dos índios, atuando em consonância com a Funai e a direção do
PIX.
No entanto, a política de saúde do governo federal para as populações
indígenas do País, notadamente
nos últimos dois anos, tem se revelado ·
inócua, colocando em risco as condições de saúde da população xinguana.
Assim, a EPM e a FMV praticamente
assumiram o apoio à saúde destas
comunidades.
Preocupadas
com
as
condições
de saúde encontradas
no
Parque e, também, com o risco dos índios serem compelidos
a aceitar
recursos de madeireiros
e garimpeiros
ávidos por ingressarem na área do
Parque, a EPMe a FMV procuraram não apenas substituir a ação do Estado,
mas encontrar alternativas
ao modelo assistencial
tradicionalmente
desenvolvido.
Um exemplo disto vem sendo a formação de recursos humanos para a saúde do PIX, chamados
"monitores
indígenas de saúde".
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A sua formação vem sendo dada através de cursos
anuais. Em julho
de 1992, ocorreu o 29 Curso, no Posto Diauarum, com a participação
de 34 alunos de diferentes etnias, inclusive
um da aldeia Kubenkokre,
localizada na Área Menkragnoti.
A base da formação dos monitores de saúde está na supervisão de
campo, ou seja, no trabalho diário. A equipe de saúde local, bem como as
equipes periódicas,
devem acompanhar as atividades dos monitores.
O
Programa Assistencial Básico de Saúde no Parque envolve a ida periódica
de equipes maiores, o que tradicionalmente
ocorre nos meses de janeiro
e julho, para a área do Diauarum e a região norte do Parque; e nos meses
de março ou abril e setembro para a região do Alto Xingu. As equipes são
formadas por médicos e enfermeiras, e contam sempre com a presença de,
pelo menos, um ou dois estudantes
de Medicina ou Enfermagem.
A
presença dos estudantes é importante
pois serve de estímulo para que,
uma vez terminados
seus cursos, voltem a participar
do programa,
assegurando sua continuidade.
Cabe às equipes de saúde procederem
à vacinação de suscetíveis,
levantamento
das condições
de saúde da população,
atendimento
das
ocorrências
clinicas e cadastramento
da população, como o registro de
nascimento
e óbitos, além de outros dados relevantes. O grande desafio
é garantir a presença de profissionais
de saúde nos períodos não cobertos
pelas equipes de saúde. No decorrer deste ano, aumentou em muito a
cobertura desses períodos, graças ao ingresso de alguns profissionais
no
programa de saúde. Passo importante
para a integração
das ações de
saúde foi o estabelecimento
de um sistema de ligação direta, por rádio,
entre EPMe o PIX, permitindo comunicação diária. O mais importante é que
todas as ações são orientadas no sentido de se alcançar a autogestão da
saúde das populações indígenas, proporcionado
o conhecimento
da medicina ocidental
e estimulando
as práticas tradicionais
de promoção
de
saúde.

Combate ao Cólera - Os primeiros casos de cólera chegaram, em
abril de 1991, através de migrantes do Peru, onde mais de mil pessoas
haviam morrido.
O registro de entrada dessa doença deu-se pelo Alto
Solimões, municípios
de Tabatinga e Benjamin Constant, no Amazonas,
onde vivem 2.300 índios Tikuna, distribuídos
por várias aldeias. Em toda
a extensão da fronteira do Peru há uma presença significativa
de outros
povos indígenas e o risco de disseminação
da doença levou o então
presidente da FMV, Olympio Serra e o presidente do Instituto de Antropologia e Meio Ambiente de São Paulo, Mauro Leonel, a solicitar ao Ministério
da Saúde providências
urgentes para o atendimento
especifico das populações indígenas nas campanhas de combate ao cólera.
Também foi promovida uma reunião de técnicos de ONG's na 'Escola
Nacional de Saúde Pública (RJ), onde formou-se um Comitê Interinstitucional
de Apoio aos Povos Indígenas na Emergência do Cólera. Ao longo de 1991,
este grupo teve diversos encontros com dirigentes da Fundação Nacional
da Saúde, obtendo o compromisso
de que o governo implantaria
um
sistema específico
de assistência
médica aos povos indígenas do Alto
Solimões e Vale do Javari (no Estado do Amazonas) e no Estado do Acre.
Esta campanha também sensibilizou
a afiliada britânica da RFFI, que
financiou
a vinda de dois técnicos da Comissão Pró-Índio do Acre e do
Centro de Documentação
e Pesquisa do Alto Solimões (Centro Maguta) à
Brasília, para realizar em conjunto com a Coordenadoria
de Saúde Indígena da Fundação Nacional de Saúde, órgão do Ministério da Saúde, projetos
contra o cólera, específicos para as populações indígenas.
A norte-americana
Don na Hand, através da RFFI, doou l 00 mil
cápsulas de tetraciclina,
distribuídas
a várias ONG's da Amazônia que
fazem atendimento
aos índios. A EPM também recebeu 60 mil destas
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cápsulas e redistribuiu
às outras entidades profissionais
da área de saúde
ligadas à questão indígena. A FMV financiou uma viagem fluvial levando

médicos e medicamentos aos índios da região, além de quatro barcos e
quatro motores, que foram distribuídos em aldeias localizadas em pontos
estratégicos.
A equipe médica da Pastoral lndigenista da Prelazia do Alto Solimões,
além da preocupação com a epidemia do cólera, aproveitou para realizar,
na região desassistida, um diagnóstico de doenças, como a tuberculose,
malária e leishmaniose. Essetrabalho também promoveu a supervisão dos
monitores de saúde índios, já treinados por técnicos do Centro Maguta e
dos Médicos Sem Fronteira, para atendimento básico de prevenção e
controle do cólera. O resultado de todo esse esforço foi a elaboração de
um Projeto Integrado de Saúde para o Vale do Javari, onde não existe infraestrutura da Funai.

Assistência aos Panará - A saúde é um dos principais problemas
atuais dos grupos indígenas e tende a se tornar um fator limitante para os
índios Panará, no retorno ao seu território tradicional. A FMV e a EPM
propõem uma ação decisiva no sentido de propiciar ao grupo o acesso ao
máximo de instrumentos que lhes permita uma maior autonomia, criando
condições para o aprimoramento do quadro de monitores indígenas de
saúde do grupo, através dos cursos regulares ou especiais, o que vem
sendo feito no PIX.
Dois monitoes da aldeia Panará foram incluídos no plano de formação
e treinamento em andamento. Posteriormente, haverá um acompanhamento na aldeia, por um período mínimo de seis meses, para os monitores.
Este acompanhamento constará, princlpalmente, da supervisão de uma
enfermeira-padrão para sedimentar a capacidade dos monitores de saúde
que assumirão o atendimento básico. Também caberá ao Projeto Integrado de Saúde o fornecimento de medicamentos e instrumental durante o
processo de retorno ao terrrítórlo nacional, além da extensão das ações de
saúde preventivas e assistenciais à nova aldeia.

Apoio ao Transporte Fluvial
A comunidade indígena do PIX utiliza como meio de transporte a
lancha Kaytuká, adquirida e mantida pela FMV/RFFI, desde 28 de maio de
1990, com capacidade para transportar 14 toneladas e realizar duas
viagens ao mês ao longo do rio Xingu, atravessando todo o Parque,
transportando índios, cargas, encomendas, alimentos e excedentes da
produção agrícola. Também é fundamental para o desenvolvimento dos
projetos desenvolvidos na região pela FMV/RFFI, principalmente no atendimento à saúde e na implantação dos postos de vigilância. Um piloto e um
maquinista (ambos índios} compõem a tripulação da lancha.
A necessidade de coordenar e planejar o uso da lancha Kaytuká, para
apoiar o desenvolvimento de projetos e atender às comunidades xinguanas,
é o objetivo principal do Projeto de Apoio ao Transporte Fluvial. Em l 992,
ficou evidenciada a Importância de Kaytuká como efetivo veículo de apoio
logístico às ações da FMV no Parque do Xingu. Durante o trabalho do
Projeto Fronteiras, por exemplo, a Kaytuká foi fundamental no transporte
de materiais e equipamentos para a construção dos postos de vigilância.
Ao longo da Operação Demarcação da Área lndigena Menkragnoti, a
Kaytuká também foi muito utilizada. Normalmente, serve ao Projeto
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Integrado de Saúde, transportando
a equipe médica e equipamentos
para
todos os postos indígenas e a maior parte das aldeias, além de apoiar o
curso anual de monitores de saúde.
A lancha tem capacidade para 12 toneladas, comprimento
aproximado de 12 metros, possui motor marca MWM, modelo MD-225-03, 45 HP, .3
cilindros,
o que lhe confere grande capacidade de carga, e foi totalmente
reformada em outubro de 1993. Vale ressaltar que a Kaytuká é o único
transporte fluvial de grande porte existente no Parque, bastante utilizada
pelas comunidades.
As lideranças solicitaram a criação de um cronograma
regular de viagens da Kaytuká, que percorrerá o rio Xingu em datas préestabelecidas,
beneficiando
o maior número de aldeias. Outra reivindicação das lideranças é o uso da lancha no transporte da produção agrícola
e extrativa até os pontos de escoamento por estradas. Respeitando-se
o
planejamento
de uso nos projetos da FMV, e desde que as comunidades
assumam a co-responsabilidade
pelas viagens, tal necessidade
deverá
também ser atendida. Desta maneira, será possível propiciar apoio logístico
aos projetos da FMV no Parque do Xingue regiões próximas, além de servir
como apoio à iniciativas e necessidades de transporte fluvial das comunidades xinguanas.
É importante ressaltar o papel da extensa malha hidrográfica existente no PIX. É às margens dela que se concentra a maior parte das aldeias
e por onde se dá o maior fluxo de transporte.
A artéria principal
desta
extensa malha é o rto Xingu. Somente dentro do Parque ele percorre uma
extensão de mais de .300 quilômetros,
recebendo os afluentes da bacia
hidrográfica.
Por muito tempo, canoas a remo atenderam às demandas de transporte do Parque, até então reguladas pelos mecanismos
tradicionais
de
adaptação
sócio-cultural
ao ambiente
local. No entanto,
nas últimas
décadas houve modificações
da forma tradicional
de vida das comunidades xinguanas, suscitando novas demandas e implicando
na necessidade
de mecanismos de readaptação
que mantenham a autonomia das comunidades locais. As modificações
do sistema de transporte representam um
dos exemplos mais claros deste processo: a urgência no atendimento
às
doenças trazidas pelo branco, que geralmente se manifestam com gravidade, e a necessidade
de proteção
de seus ricos recursos
naturais,
constantemente
sujeitos à ação predatória de caçadores, pescadores e
madeireiros, mostra a importância
de um transporte moderno e eficiente.
Assim, a FMV tem utilizado a lancha nas atividades do Projeto Saúde
nas diversas aldeias e no Projeto Educação durante o curso de formação
de professores
índios. Além disto, a Fundação começou a desenvolver
mecanismos que permitam reforçar a intenção das comunidades
locais de
conquistar uma maior eficiência e autonomia no seu sistema de transporte, e otimizar o uso da lancha Kaytuká. A decisão do Conselho Administrativo da FMV que colocou a lancha sob o controle e a administração
do chefe
do Posto Indígena Diauarum representou
um importante
passo neste
sentido.

Oficina Escola - Outro componente deste Projeto é a Oficina Escola,
uma oficina mecânica destinada a realizar a manutenção dos equipamentos de transporte,
armas, motogeradores
etc, utilizados pelas comunidades do Parque, e para treinar monitores mecânicos que se responsabilizariam pela manutenção e pequenos reparos nas aldeias. O projeto contempla a aquisição de equipamentos
e ferramentas básicas, a construção das
instalações
e remuneração
por prestação de serviços de um mecânico
instrutor. A Oficina Escola terá a função de manter e reparar equipamentos
e motores, além de constituir-se
em um núcleo local de discussão das
experiências
relacionadas
ao transporte
e à conservação
de motores e
equipamentos,
na busca de maior independência,
disseminando
uma
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perspectiva tecnicamente
com os equipamentos.

certa e ambientalmente

responsável

no cuidado

Os monitores
mecânicos escolhidos
por cada comunidade
e Posto
Indígena serão os responsáveis
pela manutenção
e uso dos motores, e
receberão treinamentos
técnicos e mecânicos que lhes capacitem a zelar
pelo uso correto
dos equipamentos,
realizar a manutenção
básica e
pequenos
reparos. A metodologia
de formação
proposta
consiste
em
períodos de estágios práticos na Oficina Escola, realizados
durante um
mês, sob a supervisão do mecânico-instrutor,
com a oficina recebendo
dois estagiários
por mês a partir do quarto mês do início do trabalho.
Estima-se que, ao final do projeto,
18 monitores-mecânicos
estarão
capacitados.

Projeto Fronteiras
Emjaneiro de 1991, o diretor do Parque Indígena do Xingu, Megaron

Txucarrarnãe, após discutir com lideranças indígenas, apresentou a versão
inicial do Projeto Fronteiras à FMV,propondo a construção de oito postos
indígenas de Vigilância (PIVs), nas fronteiras do Parque, constantemente
ameaçado por invasões, principalmente por caçadores e pescadores
profissionais. Essafiscalização seria feita sob administração dos próprios
índios, equipados de barcos, motores e radiotransmissores.
Outra proposta de Megaron consistia na formação de viveiros de
espécies nativas nas áreas dos postos que serviriam como picadas
demarcatórias do Parque. Nessaépoca, houve um conflito entre os índios
Panará da região do rio Arraias e trabalhadores de fazendas vizinhas ao
Parque, quando dois brancos morreram. O confronto se deu quando os
índios faziam coleta de castanhas. Preocupado com a repetição desse tipo
de incidente, o conselheiro André Villas Boaspreparou, no Centro Ecumênico
de Documentação Indígena (CEDI), um projeto abrangendo desde um
completo perfil das relações dos índios com as comunidades do entorno
do Parque até o aprimoramento da região por sensoriamento remoto.
O projeto denominado "Formação de Banco de Dados sobre fronteiras e Experimento de Modelo de Monitoramento do Parque Xingu" tinha
como linhas de ação reunir todo o material cartográfico da área, identificar
por satélite o desmatamento do município de Marcelândia (MT), as condições ambientais das cabeceiras dos igarapés e formadores dos rios Arraias
e Manitsauá-Missu e coletar dados sobre o perfil das empresas de extração
de madeira, a colonização e as principais lideranças políticas e informações sócio-econômicas de Marcelândia.
O Conselho Administrativo da fMV, após analisar os dois projetos
decidiu fundi-los. A RFFIaprovou o financiamento da proposta das lideranças do Parque e a RFF/Noruega comprometeu-se a financiar a "Formação
do Banco de Dados", com recursos da Norwegian Agency for Development
(Norad). Emjaneiro de 93, a RFF/Noruega aprovou a liberação de 90% dos
recursos necessários.
O modelo expansionista agropastoril existente no Estado do Mato
Grosso está transformando o PIXem uma ilha remanescente de floresta
tropical em um entorno de grandes projetos pecuários e madeireiros. No
Parque, 1 7 grupos indígenas enfrentam o desafio de encontrar formas
de relacionamento autônomo e etnocentrado. com os novos agrupamentos sócio-econômicos surgidos nas frentes de ocupação.
Fiscalização
- O Projeto Fronteiras foi concebido em 1991 para criar
mecanismos eficientes de fiscalização dos 1.386 quilômetros de fronteiras do Parque Indígena do Xingu, onde se concentram 18 povos indígenas
que, ao longo do tempo, a despeito das vicissitudes do contato, mantive-
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ram seus padrões culturais tradicionais.
No entanto, hoje, a reserva está
completamente
cercada por fazendas de gado e projetos de extração de
madeira, colocando em risco a integridade cultural destes povos.
Três atividades
caracterizam
o projeto:
vigilância
ostensiva
para
garantir a presença física e política das comunidades indígenas nos pontos
considerados críticos para a segurança da fronteira do PIX; monitoramento
das frentes de ocupação através do diagnóstico
e acompanhamento
de
seus avanços por sensoreamento remoto e presença "ln loco"; e perenizaçâo
das linhas de fronteira,
com plantio de espécies vegetais que facilitem
o seu monitoramento
e proteção.
Foi programada a construção de oito postos de vigilância, localizados
nas áreas onde a BR-080 e os formadores do rio Xingu entram no Parque
(BR-080, Bang-Bang, Auaia-Missú,
Kuluene,
Kurizevo,
Batovi, Steinen,
Arraias, Jarina e Kapoto). Estes postos devem ser equipados com barcos,
motores de popa e radiotransmissores,
e administrados
pelos próprios
índios. Entre os outros objetivos
do Projeto estão a orientação
das
relações entre índios e não-índios, o estabelecimento
de medidas preventivas para a manutenção
do equilíbrio
ecológico
e a salvaguarda
dos
recursos naturais.
A primeira etapa do Projeto Fronteiras foi aprovada e financiada pela
RFFI em 1992, o que possibilitou
a construção
de quatro postos de
vigilância às margens dos rios Arraias, Steinen, Batovi e Kurizevo, além da
aquisição de equipamentos
(motores de popa, radiotransmissores,
barcos
de duralumínio
e geradores fotovoltáicos).
Atualmente estão em funcionamento os seguintes postos: BR-080 (povos Kayapó e Kayabi); Pachicu
(Kayapó e Kayabi); do rio Kuluene (povos do Alto Xingu); do rio Kuruzevo
(povo Mehinako);dorioBatovi
(povo Waurá); do rio Steinen (povos Trumai
e Txikão); do rio Arraias (povo Kayabi); e do rio Jarinã (povo Kayabi).
Segundo o engenheiro
agrônomo Hélcio Souza,
coordenador
das
expedições no PIX e técnico em desenvolvimento
de projetos da FMV, que
esteve nas áreas em julho e agosto de 1992, "além da função de segurança
contra as invasões ao Parque, os postos também se tornaram pontos de
apoio para as aldeias mais próximas, nas incursões de suas populações às
cidades vizinhas, onde buscam os produtos manufaturados
que fazem
parte das novas necessidades de contato'.
Esta característica
é importante,
pois os postos passam a exercer um
verdadeiro poder tampão: propiciam segurança e o apoio de uma autoridade indígena aos índios que se deslocam para as cidades, evitando que
estes fiquem à mercê somente dos interesses dos poderes locais, que, em
geral, só os espoliam. Mas os chefes de posto enfrentam dificuldades.
A
primeira delas é o isolamento
em que vivem. Os P!Vs, em sua maioria,
encontram-se distantes dos principais postos indígenas da Funai, 'onde há
um relativo apoio administrativo
e assistência
médica básica. O único
acesso a eles, no entanto, é por barco, em viagens de pelo menos um dia.
E nem sempre há combustível
disponível,
reclamam constantemente
os
chefes. Quase sempre a cota de combustível
que recebem da Funai é
suficiente somente como segurança para casos de emergência da própria
família, ficando a fiscalização dos limites, mesmo os mais próximos dos
PIVs, prejudicada.
As linhas secas são apenas temporariamente
visíveis através das
picadas demarcatórias.
A vizinhança destes limites é constituída,
basicamente, por fazendas de pecuária, projetos de colonização
e exploração
madeireira.
A única forma de investigação
de possíveis invasões nesta
área é através de sobrevôos ou expedições a pé, seguindo pelas picadas.
Uma das alternativas
preconizadas
pelo Projeto é o plantio de plantas
sinalizadoras
(árvores com textura e floração diferenciadas
da floresta
nativa) no percurso
das picadas demarcatórias,
para
viabilizar
a
perenização
vegetativa
das mesmas, evitando
as periódicas
e caras
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reaberturas das picadas, e permitindo a visualização aérea para o controle
de possíveis invasões.
A experiência
de perenização
das picadas demarcatórias,
pelo seu
pioneirismo,
apresentou
um saldo positivo
que provocará
uma nova
dinâmica na próxima etapa do Projeto. Na busca de soluções técnicas, a
FMV desencadeou um amplo processo de debate com algumas instituições
de pesquisa em silvicultura
tropical brasileira,
como a Rede Brasileira
Agroflorestal
(Rebraf), o Departamento
de Botânica da Universidade
Federal de Santa Catarina, Departamento
de Silvicultura
Tropical da Escola
Superior de Agricultura
Luís de Queiroz (Piracicaba-SP)
e Viveiro Pau
Brasília.

Expedições - No período de 14 de outubro a 07 de novembro,
ocorreram, simultaneamente,
sete expedições de vigilância e perenização
de linhas de fronteiras
do PIX e uma expedição
de perenização
das
clareiras da Área Indígena Menkragnoti (Expedição Primavera), mobilizando cerca de 120 índios das comunidades
xinguanas,
em uma operação
conjunta
envolvendo
a FMV e a Administração
do PIX. Coube a FMV o
fornecimento
de materiais
de
consumo,
a coordenação
logística,
o
acompanhamento
e a assessoria técnica. O principal saldo das expedições
foi a obtenção de experiência
técnica e de capacidade organizacional
e
logística dos chefes dos Postos de Vigilância Indígena e das comunidades,
que poderão assumir o projeto
de reavíventaçào e perenização
das
fronteiras do PIX com o apoio do PRODEAGRO.
Os chefes dos postos de vigilância participaram
do planejamento
e
organização das expedições de aviventação
e perenização
das linhas de
fronteiras,
trabalho
que resultou
na montagem
dos seguintes
grupos:
Expedição do Rio Preto (Pachícu). coordenada
por Acari Maluá, com l O
índios dos povos Kayabi e Juruna; Expedição Kuluene, com quatro índios
Kuluene, coordenada por um funcionário
da Funai, não-índio e pelo chefe
do Posto Kuluene; Expedição Kurizevo, formada por 12 índios do grupo
Mehinako,
coordenada
por Tarnalui Mehinako,
chefe do PIV Kurizevo;
Expedição Steinen, composta por 18 índios do grupo Txikão, coordenada
pelo chefe Kaniko Suyá; Expedição
Jarinã,
coordenada
pelo chefe do
PIV Jarinã,
Ipó Kayabi, formada por 1 O índios Kayabi; Expedição Suyá
coordenada
por Kamani Suyá, constituída
por 5 índios Suyá e 5 índios
Kayabi.
Nos dias l O e 11 de fevereiro de 1 994, o diretor do PIX, Megaron
Txucarramãe,
os chefes dos postos de vigilância, as lideranças indígenas
e a equipe técnica da FMV reuniram-se no Posto Indígena Diauarum para
a avaliação dos resultados obtidos: as expedições realizaram investigação
em pontos considerados
críticos
para a segurança
das fronteiras
do
Parque; o grupo (índios e não-índios) adquiriu experiência para a continuidade dos trabalhos em 1994; as expedições
criaram a oportunidade
de
debates dentro do PIX, sobre a importância
da perenização das linhas de
fronteiras,
com espécies vegetais, realizando plantio em vários pontos; e
foram reabertos cerca de 90 Km de picadas.

Apoio à Comercialimção de Excedentes
Ocasionais
Com o avanço das frentes de expansão sobre a Amazônia e a região
de Cerrados, diversos grupos indígenas tiveram seus territórios
invadidos,
diminuídos e/ou afetados pelas atividades econômicas predatórias em seu
entorno. Atualmente, estas populações vivem um momento crucial porque
devem encontrar caminhos adequados para a preservação de sua identidade cultural e, ao mesmo tempo, relacionar-se com a sociedade envolvente.
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Este quadro
estimulou
a formação
de um Grupo de Estudos
Etnobiológicos,
composto
principalmente
por profissionais
da área de
Ciências Agrárias, engajados no movimento indigenista,
e membros da
Associação de Agricultura
Ecológica do Distrito Federal (AGE), da FMV e
outras ONGs, para elaboração do Projeto de Apoio à Comercialização
dos
Excedentes
Ocasionais
do PIX. Em outubro de 1992, cada
vez mais
pressionadas pela desvantajosa relação de troca de seus produtos artesanais
por bens de consumo industrializados
encontrados
nos mercados regionais próximos
ao PIX, algumas comunidades
cientes dos objetivos
do Projeto, aproveitaram
o retorno do caminhão
da Administração
do
Parque Indígena do Xingu (ADR/PIX) para Brasília, e enviaram 80 sacas de
farinha e polvilho de mandioca para a AGE. Juntamente
com o Grupo de
Estudos, a AGE mobilizou
todo o seu potencial para auxiliar os índios a
comercializar
estes produtos em mercados alternativos
de alimentos sem
agrotóxicos.
As comunidades
pretendem
viabilizar
a comercialização
de outros
produtos como o amendoim, sal vegetal, favas, temperos,
ervas medicinais, frutas, milho, raízes etc. Uma experiência concreta neste sentido foi
a difusão de tecnologia simples para secagem de produtos perecíveis a
partir da energia solar e da utilização de um secador de frutas adaptado às
especificidades
da região, aproveitando
a grande quantidade
de banana
produzida nas aldeias Panará e Cururu (povo Kayabi). Foram empregados
materiais de baixo custo e de fácil acesso para as comunidades
(latas
usadas de margarina, tinta preta, plástico grosso, tábuas e pregos).
Atendendo à solicitação das aldeias, a FMV remeteu uma parte deste
material para a construção de mais secadores, que serão produzidos pelos
próprios
índios, demonstrando
que houve assimilação
da tecnologia
proposta e tendo como resultado amostras de banana desidratada de boa
qualidade, produzida na Aldeia do Cururu. Atualmente, quando consequem
vender a produção de banana "in natura" para os mercados regionais, os
índios recebem, em média, US$ 0,60/kg,
ao passo que a banana seca
obtem um preço médio de US$ 5,00/kg, com as vantagens da facilidade de
armazenamento
que o produto oferece.

P'rodutos Agrícolas - Com o início das chuvas, reduz-se drasticamente a quantidade
e qualidade dos produtos agrícolas, mas é a época da
produção dos frutos das palmeiras e outras frutas nativas. Tendo em vista,
esta sazonalidade,
as comunidades
envolvidas
pretendem
aproveitar
o
potencial
das plantas como fonte de recursos. Neste contexto,
a FMV
realizou uma oficina de fabricação de sabão na aldeia Panará, onde foram
discutidas as formas de aproveitamento
dos óleos vegetais existentes na
região: macaúba, tucum, inajá, buriti, entre outros. É importante destacar
o uso da palmeira macaúba como fonte de recursos para as comunidades
xinguanas,
já que esta palmeira,
nativa do PIX, apresenta
inúmeras
possibilidades
de aproveitamento:
produção de óleo (extraído da polpa,
do côco e da amêndoa), carvão e rações (com 51 % de proteínas, superior
à soja que possui teor de 27% de proteínas). O Brasil importa atualmente
óleo de macaúba a um preço de US$ 7 ,50/kg, usado principalmente
na
indústria de cosméticos e alimentícia.
Objetivos gerais deste projeto são o estudo e registro, sob o prisma
etnobiológico,
de técnicas tradicionais
de manejo dos recursos naturais,
identificando
aquelas capazes de contribuir
para o aprimoramento
dos
sistemas agropastoris
convencionais;
seleção e adaptação de técnicas
agroecológicas
que possibilitem
alternativas
às limitações
do conhecimento tradicional,
anteriores ou posteriores ao contato com a sociedade
envolvente;
e criação de mecanismos que mantenham o acervo genético
tradicional,
de forma a garantir a biodiversidade
xinguana. Nesta proposta,
as atribuições da FMV são: coordenação geral e supervisão das atividades;
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desenvolvimento
de campanha promocional
dos produtos e criação de
uma marca xinguana;
participação
em atividades
de capacitação
em
gerenciamento
e administração;
pesquisa e desenvolvimento
de novos
produtos a partir do que é fabricado artesanalmente
pelas comunidades;
e apoio às aldeias envolvidas em atividades de processamento,
conservação e adequação de seus produtos.
. As comunidades
xinguanas serão apoiadas na comercialização
diferenciada dos excedentes ocasionais de sua produção, agregando-lhes
um
valor cultural e ambiental,
com o objetivo de melhorar suas relações de
trocas por bens industrializados
e manter seus modos tradicionais
de
produção agrícola e manejo dos recursos naturais. Também serão incentivadas as diversas
iniciativas
que alguns profissionais
do Grupo de
Estudos desenvolveram
no Parque, com o intuito de adaptar tecnologias
brandas (ou alternativas)
à resolução de problemas comuns do cotidiano
dos xinguanos e, ainda, promover o intercâmbio
de tecnologias de produção agrícola entre agricultura
tradicional
e agricultura
orgânica ou biológica.

Projeto Educacional
Com recursos captados pela RFFda Noruega, a FMViniciou, em junho
de 1993, o Projeto Educacional para o Parque do Xingu. A partir do contato
com a sociedade nacional e com a instauração de uma política oficial de
assistência, a presença da cultura escrita passou a ser um marco referencial
de peso para os índios, perante o chamado "mundo civilizado". Assim, o
ensino do Português e da escrita tornou-se uma necessidade para a
sobrevivência destes povos. Cercados por fazendas e cidades que se
formam rapidamente ao redor do Parque, com madeireiros e garimpeiros
procurando explorar suas terras e riquezas, os índlosvêm convivendo com
_ esses vizinhos sempre em relação de desvantagem. Em todas as transações comerciais que envolvem aquisição de bens, venda de artesanato,
produtos agrícolas ou madeira, os índios são prejudicados. Outro fato que
fortalece a necessidade do Projeto Educação é o movimento de busca de
escolarização formal fora do Parque, caracterizada pela presença de
meninos índios do PIX estudando em São José do Xingu e Guarantã.
A FMV decidiu, então, implantar este Projeto. com prazo de cinco
anos, tendo como objetivos: realizar cursos de formação para professores
indígenas, capacitando-os para a construção de seu próprio projeto
educacional e garantindo a continuidade do ensino; apoiar a implantação
de um sistema escolar bilíngüe; assegurar a produção e impressão de
material didático adequado nas línguas indígenas (devido à diversidade
das línguas - há 1 7 povos distintos no Xingu -, as turmas serão reunidas em
grupos formados de acordo com as famílias llngüistícas a que pertencem)
e em Português; instrumentalizar os professores índios para a elaboração
destes materiais; e estimular o debate sobre as perspectivas da educação
escolar no.Parque do Xingu, sobre metodologias, currículos diferenciados
e possibilidade
do reconhecimento
oficial das escolas do Parque.
O Projeto, desenvolvido em duas fases de dois anos e meio cada uma,
inclui a compra de material didático e de referência, além de material de
consumo e permanente para a realização dos cursos e para o funcionamento das escolas. Será oferecido apoio para a construção e reforma de
escolas nas aldeias. A comunidade fornecerá o restante do material e a
mão-de-obra.
Estão previstos cinco cursos semestrais com duração de vinte dias,
para a formação de professores indígenas. Onze aldeias e o Posto de
Vigilância Steinen já possuem professores e nas outras I 6 aldeias, os
próprios índios indicarão pessoas interessadas. Serão ensinadas aos
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alunos, além das línguas nativas, as disciplinas
Português, Matemática,
Estudos Sociais e Ciências, sempre levando em conta os conhecimentos
indígenas. A partir daí, será elaborado material didático específico para as
escolas do Parque do Xingu. Participarão
deste projeto os monitores
indígenas de saúde, os técnico da FMV e da Escola Paulista de Medicina,
em uma perspectiva de educação para a saúde e gestão auto-sustentada
dos recursos naturais.
Em fevereiro de 1994, a FMV realizou o primeiro curso de formação
de professores indígenas do Parque do Xingu, assinalando o início oficial
de uma antiga reivindicação
das comunidades
locais: um projeto
de
educação em consonância com as suas realidades sócio-culturais.
O curso
foi estruturado em três módulos básicos: reflexão sobre a escola indígena;
línguas indígenas; e Português. Os temas meio ambiente e biodiversidade
também foram incluídos nas discussões. Participaram das atividades nos
postos indígenas Diauarum e Pavuru cerca de 30 candidatos a professor,
de 15 grupos indígenas diferentes e um grupo de assessoria composto por
pedagogos,
lingüistas
e um etnomatemático.
A equipe realizou
uma
avaliação das experiências
educacionais
ocorridas até então, e planejou
as atividades de curto e médio prazo, tendo obtido como saldo positivo a
motivação dos professores índios e das comunidades
do PIX.
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Projeto de Atendímento
Ind1os Panara
#

•

aos

#

Este
povo indígena quer reocupar parte de seu território
ainda não
explorado
pelas frentes de colonização.
As suas lideranças
solicitaram
orientação
e apoio à FMV, que desencadeou
uma articulação
maior
envolvendo
o Núcleo de Direitos Indígenas (NDI) na condução das ações
judiciais de reparação de perdas e danos. Atualmente, eles são 125 índios,
a maioria vivendo na aldeia
do rio Arraias, ocupando uma área bastante
reduzida no Parque Xingu.
O grupo Panará foi retirado de suas terras no Peixoto de Azevedo (MT)
em função do Programa de Integração Nacional, lançado na década de 70
pelo então Presidente da República, Garrastazu Médici. O território
indígena foi cortado pela rodovia BR-165 (Cuiabá-Santarém),
que liga a Amazônia
ao Centro-Sul do Brasil. No governo seguinte, de Ernesto Geisel, em 1974,
surgiu o II Plano Nacional de Desenvolvimento
ou Poloamazônia,
que
previa a criação de pólos de agropecuária
e mineração,
provocando
um
processo de ocupação baseado na exploração
de madeiras, minerais e
agropecuana.
Em 1975, fazendeiros,
colonos e garimpeiros
tiveram
contato prolongado com os Panará, que começaram a ser dizimados
por
epidemias e assassinatos. A funai removeu os sobreviventes
para o PIX,
onde eles aprenderam novas maneiras de viver convivendo com outros 15
grupos étnicos do Parque, conhecendo melhor a sociedade indígena local
e, ao mesmo tempo, descobrindo
o dinheiro, o valor e o direito que têm
às suas terras de origem.
Em sua constante busca, dentro do PlX, de ecossistemas semelhantes
aos do seu território imemorial, os Panará instalaram-se na divisa oeste do
PIX, às margens do rio Arraias, cujo vale apresenta a ocorrência esporádica
de espécies vegetais utilizadas em seu modo de vida tradicional.
Em abril
de l 991, em uma das suas expedições de caça e coleta, os Panará tiveram
mais um sério conflito com trabalhadores
rurais de fazendas vizinhas ao
PIX, com ocorrência da morte de um trabalhador
e captura de armas de
fogo. Na solução do caso, a Polícia federal obrigou-os a devolver as armas
tomadas dos brancos e os Panará foram aconselhados a não mais estender
suas expedições de caça e coleta além dos limites do PIX.
Este fato contribuiu
definitivamente
para que a comunidade
Panará
decidisse
retornar
ao seu antigo ecossistema.
O antropólogo
Stephan
Schwartzman
foi convidado
a integrar-se
ao projeto,
devido ao seu
conhecimento
e convivência
com o grupo, e o Centro Ecumênico
de
Documentação
Indígena (CEDI) será responsável pelo monitoramento
da
cobertura
vegetal por sensoriamento
remoto da área. O primeiro
passo
desse trabalho em conjunto, foi dado entre 28 de outubro a 5 de novembro
de 91, com a visita de um grupo de seis Panará à região de Peixoto de
Azevedo.
Os Panará observaram
a situação
de suas terras
que sofrem
desmatamento
desordenado,
assoreamento
e poluição
dos rios pelo
garimpo, e efeitos da implantação
da pecuária extensiva. Das oito aldeias
existentes em 1968, seis estão destruídas pelo garimpo ou ocupadas pelas
fazendas de pecuária ou grupos de colonização. A visita ao antigo território
dos Panará abriu uma nova fase de seu projeto de reconstrução
social. Eles
exigirão que seus direitos sejam respeitados ejá iniciaram uma estratégia
para reocupação
de partes de suas terras ainda não exploradas
pelas
frentes de colonização.
Para isso, estão reinvindicando
apoio de seus
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aliados na sociedade civil brasileira e internacional.
A FMV pretende apoiar a comunidade
Panará no retorno lento e
gradual ao seu território
imemorial,
por um prazo mínimo de dois anos,
fornecendo-lhes
materiais
básicos de apoio. Uma vez concretizado
o
retorno dos Panará, será proposto um novo projeto com ações de apoio à
autosustentação,
baseadas no levantamento
dos recursos naturais sob o
prisma etnobiológico.
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Defesa·dos
Direitos Indígenas
"Durante
estes cinco anos de atuação,
a FMV desenvolveu
um
importante
trabalho de apoio às lutas políticas das populações indígenas
brasileiras, dando ajuda financeira às entidades indigenistas e aos grupos
de lideranças indígenas que promoveram
encontros,
seminários
e manifestações públicas em Brasília e diversos estados do Brasil.
Com sua sede instalada
na capital do país, centro das decisões
políticas, a FMV atendeu aos pedidos feitos durante visitas freqüentes dos
representantes
dos povos indígenas, em busca de assessoria para viabilizar
contatos com autoridades do governo federal: audiências com o Presidente da República, dirigentes da Funai, ministros e outros representantes
do
Poder Executivo. Também possibilitou
encontros com deputados federais
e senadores, sempre em busca de canais políticos para que as lideranças
pudessem apresentar suas reivindicações
e exigir o respeito às leis que
garantem os seus direitos.
A FMV forneceu recursos financeiros, para viagens, às lideranças que
desejavam participar de reuniões em Brasília e em outros locais do país,
e prestou assistência
médica e jurídica
às comunidades
indígenas que
solicitaram
este tipo de colaboração.
Dentre todas as ações das quais
participou,
nestes anos, destaca-se, também, a contribuição
da FMV para
a assistência médica aos índios Yanomami, apoiando o trabalho desenvolvido pelo CCPY e outras ONG's, e a participação
nas discussões
e na
apresentação
do anteprojeto
do novo Estatuto do Índio ao Ministério da
Justiça, em abril de 1991. O documento
foi elaborado pela Comissão de
Mobilização Indígena e encaminhado ao Congresso Nacional para votação.
Destaca-se, ainda, o trabalho
realizado
no Fórum em Defesa dos
Direitos Indígenas que intensificou
a luta pela demarcação
das áreas
indígenas
em todo o Brasil, reunindo
mais de 60 organizações
nãogovernamentais
e lideranças
indígenas.
A FMV integrou
a Secretaria
Operativa do Fórum (que mantém sua sede na Universidade de Brasília) e
teve papel importante na estruturação
do encontro da Mobilização Indígena, ocorrido em setembro de 1993, em Luziãnia (GO), cidade vizinha do
Distrito Federal, seguido de grande manifestação
realizada no Congresso
Nacional e na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Durante o evento, um
grupo de líderes indígenas encaminhou ao Presidente da República, Itamar
Franco, um abaixo-assinado
contendo milhares de assinaturas exigindo o
cumprimento
da Constituição
Brasileira, que estabeleceu a data de 05 de
outubro de 1993 como o prazo limite para a conclusão do processo de
demarcação das áreas indígenas brasileiras.
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Demonstrativos Financeiros

(Cruzados
Despesas e/comunidade
Kraho
Despe'sas e/ comunidade
Xavante
Despesas e/ comunidade
Kapoto
Despesas e/ comunidade
Xingu
Soma de despesas e/ comunidades
indígenas
Despesas administrativas
(74,28%)
(Incluindo
gastos e/ instalação escritório)

'"'

Tot&I ~de despesas

(25, 72%)

.•..•..•••••.•....•....•••.....•..•........•....••••••••••...

Novos)

NCZ$

21.388,42
3.081,98
209. 724,99
1.800,00
235. 995,39
681.502, 16

91 7 .497 ,55

(Cruzeiros)
Apolo às lideranças indígenas
2~ etapa mudança do Kapoto
Implantação
da aldeia
Djakuri
Programa Assistência Educacional - PAE 00 l Xingu
Programa Assistência Médica - PAM 00 l
Contatos e/ índios Cuminapanema
Programa de Saúde Yanomami
Fundo p/ emergências
Convênio e/ Fundação Oswaldo Cruz
EPM - Operação de Saúde no K.apoto
lbrace
Demarcação da Área Menkragnoti
Elaboração governo
Projeto Expedição Liberdade
Soma de despesas de programas (54,29%)
Despesas administrativas
(45, 71 %)
Total

de despesas

....•..•..•••••..••••••••.••...•...•.•.••...•.•.•....••

Cr$

3.503.084,39
4.456.292,44
2.853.876,38
7 42. 943,46
2. 137. 778,88
489. 181, 12
2.690.232, 73
871.060,00
80.400,00
130.000,00
218.375,00
432.376,21
87 .385,00
63.400,00
18.756.385,61
15. 792. 960,92
34 . .849.34'6,
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1991
(Cruzeiros)
Território
Indígena Panará
Implantação
Aldeia Djakuri
Programa de Assist. Educacional - PAE/001
Convênio Fundação Oswaldo Cruz
Fórum ONG's
Levantamento
p/ Projeto Mercúrio no Rio Fresco
Comitê lntertribal
Comissão Mobilização Indígena .........................•................
Apoio às lideranças indígenas
2ª etapa mudança Kapoto
Programa de Assistência Médica - PAM/001
Fundo p/ Emergências
Programa de Saúde Xingu - PS/001
Workshop
Desenhos corporais Kway
Demarcação da Área Menkragnoti
Fronteiras do Parque Xingu
Conclusão estrada Cachoeira-Kapoto
"Lobby" p/ Demarcação Área Menkragnoti
Cólera
Grumin-Grupo
Mulher Indígena
Japan Rainforest Fundation
ECO - 92
Soma de despesas de programas (44, 77%)
Despesas administrativas
(55,23%)

Total de despesas

Cr$

3.354.972,50
2.025.852, 76
1.232.311,00
241. 91 1,00
253.271,60
22. 436. 007, 92
208.519,00
1.939.274,00
8.916.020,95
2.849.134,35
842.167,00
364.096, 72
9.877 .312,54
2.330.904,68
1.614. 718,82
61.280,00
17 .063. 902,32
998.201.46
3.422.186,00
38.375,00
50.000,00
792.012,00
1.182.345,88
82.094. 777 ,50
1 O 1.264. 790,25

183.359.567,

75

1992
(Cruzeiros)
Project Developer
Apoio às Lideranças Indígenas
Programa Saúde Xingu - PS/001
Demarcação Área inct. Menkragnoti
Comissão Mobilização Indígena
Fronteiras do Parque Xingu
Conclusão Estrada Cachoeira-Kapoto
Programa Mercúrio Rio Fresco
Cólera
Pós-Demarcação
Território
lnd. Panará
Projeto Assistência Educacional
Fórum ONG's
Projeto Waurá
Eco Rio/92
Soma Despesas Projetos
Despesas Administrativas

Total de despesas
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c-s

80.527 .548,20
41.880.046,07
522.045.801,53
759.941.899,53
3.877 .409,00
67 .559.830, 78
220.000,00
148.351.402,22
12.639.538,00
7. 165. 625, 12
5.871.272,50
10.288. 171,00
301. 184,60
4.479.380,00
13.452. 062,45
1.678.601. 171,00
1. 1 12.966.72 3. 13

2.791.567.894,13

1993
(Cruzeiros
Project Developer
Kaytuká
Contingência
Fórum de Defesa dos Direitos Indígenas
Fronteiras/CEDI
Programa de Saúde do Xingu
:
Demarcação da Área Menkragnoti
Projeto Educação
Fronteiras do Parque Xingu
Projeto Panará
Reunião Kayapó
Plano Integrado Menkragnoti
Projeto Mercúrio no Rio Fresco
Soma de despesas de programas
Despesas administrativas
Doação de Veículo à Associação IPREN-RE

Total de despesas

Reais)

CK$

5.601.541.91
1.607.412,86
1. 169. 624,64
537. 707 ,80
3.600.293,56
17.136.016,81
58.037 ,50
1.030.991,64
2.606.246,47
543.084,55
761.376, l 9
3.163.278,29
5.471. 779,97
43.287 .392, 19
25.552.102,97
515.313,66

69.354.808,82
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