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PROGRAJ\IA INTEIUNSTITUCIONAL PARA FISCALIZAÇÃO E 

VIGILÂNCIA DE ÁREAS INDiGENAS EM MA TO GROSSO 

MEMÓRIA DA OFICINA de CHAPADA DOS GUIMARÃES 

INSTITUTO SOCIOAMBlENTAL 

Organização: FUNAJ e CAIEMT d at ª····-········-/ ! ..... --. 
cod. r:_~~:~ .. ~.tE- 

Apoio Pnud/Prodeagro Consultor Villi F. Seilert 
Local: Centro de Treinamento da IECLB - Chapada dos Guimarães 
Data: 18, 19 e 20 de julho de 1995 

Participantes: 
1- Instituições Governamentais Funai/ADRs 

METAMAT Gilder de Souza Vilhena Antônio de Assis 
INDEA Valdete Cintra Xavantina OrlandinaAlves 
IBAMA José Guilherme Rondonópolis Wiliam Rodrigues 
EMPAER Marilene Alves E.Garças Lauro dos Santos 
FEMA Edson de Almeida Cuiabá José Eduardo, 
AMAM Solange Maria Pinto Amsterdan e César 
CAIEMT Ademir Gudrin ,, 
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2. ONG-s 3. Pnud/consultores 

OPAN Ivar Buzatto Villi F. Seilert 
Cleacir A jSá Ariovaldo José dos Santos (Iº dia) 
Floriano Júnior . Élio de Oliveira (abertura) 

CIMIIMT Sebastião Moreira Luiz Fernando (lº dia) 
CIMI/RO Maria Cecília Rosa ( Fechamento) 

DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 

1 º MOMENTO aquecimento, expectativas e apresentação 

-Aquecimento - este momento consistiu numa atividade coletiva na qual os participantes 

desenvolveram uma série de exercidos flsicos, com o objetivo- de criar um clima 
descontraído, integrando as pessoas desde o início, através da comunicação corporal. 

Iniciou-se, também, um processo de criação da identidade do grupo através da reflexão e 
verbalização de algumas palavras como oficina e círculo. 
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-Expectativss - todos os participantes falaram sobre as motivações e expectativas que 

tinham em relação á oficina. Ao manifestar as expectativas cada wn associou-a a uma cor. 
A! idéias forças mais recorrentes foram: a) somar forças para enfrentar os desafios. b) 

participar e contribuir para a formulação de propostas, e} expectativas de mudanças e 

transformações da realidade. M cores predominantes foram o azul e o branco. 

-Apresentação ,. em duplas, as pessoas conversaram havendo, posteriormente, uma 

apresentação no coletivo reunido, na qual, um apresentava o outro, destacando pontos 

relevantes da trajetória e da experiência de vida do seu companheiro(a). 

2º MOMENTO: Apresentação da proposta da oficina e divisão dos grupos 

Apresentada a proposta com o conteúdo da oficina, procedeu-se a constituição de 4 grupos 

de trabalhos. Cada grupo trabalhou as questões propostas no âmbito do espaço de 

jurisdição das ADRs da Funai presentes. Assim, os grupos ficaram com a seguinte 

composição: 

Grupo Rondonópolis Grupo de N. Xavantina 

Willian (Funai) 
Junior (Opan) 
Solange (Amam) 
Valdete (Indea) 
Élio (Pnud) 

Orlandina (Funai) 
José Guilherme (Ibama) 
Villi (Pnud) · 
Ariovaldo J. dos Santos (Pnud) 
Sebastião (Cimi/MT) 

Grupo de B. Garças Grupo de Vilhena 

Lauro (Funai) 
Maria Cecília (Cimi/RO) 
Gilder (Metama) 

Antônio (Funai) 
Marlene (Empaer) 
Luís Fernado (Pnud) 
Cleacir (Opan) 
Ademir (Caiemt) 

CONTRIBUIÇÕES DOS GRUPOS 

Questão trabalhada: "Levantamento e detalhamento do universo problemático e das ações 

desenvolvidas". 

Grupo de Rondonópolis 

• Povos - Bororo e Bakairi (vide dados demográficos e fundiários no anexo 01) 

• Localização: vivem no vale dos rios São Lourenço e Rio Vermelho 
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• Problemas: 

l• Comercialização do pescado entre índios e "não índios "onde o primeiro é lesado; 
2- Invasão de "não índios" nas áreas indígenas do vale do rio são lourenço e rio vermelho, 
bem como a intrôdução de bebidas alcoólicas; 
3- Falta de recursos humanos capacitados e reciclagem; 
4• Carência de recursos técnicos ( apoio logístico); 
5- Falta de interesse e condições da Funai para percorrer os trechos dos rios São Lourenço 
e Rio Vermelho; 

6- Escassez de alimentos nas áreas indígenas; 
7• Desperdício dos recursos existentes, mal gerenciamento. 

• Ações desenvolvidas 
1 • Fiscalização da pesca predatória nas áreas indígenas (Funai); 
2- Fiscalização da pesca predatória pelo Indea ( Posto fiscal fixo, em São Lourenço de 
Fâtima)~ 
3-Assistência em saúde e educação social pela equipe volante da Funai juntamente com o 
Prodeagro. 

, Questões acrescentadas no debate em plenária: 
a) Sobre o alcoolismo: falta um trabalho de pesquisa mais profundo a respeito do problema 
que é sério; 

b) Sobre a Área Jarudore: que seja desarquivado e promovido os meios para dinamizar os 
processos tanto administrativo quanto judiéiãl sofü'ê-à-situação da Área. A iniciativa deve 
ser da Funai de Rondonópolis, com assessoria jurídica. 
e) Sugestão para que a Funai resgate todas as pendências jurídicas sobre as áreas de terras 
reivindicadas pelas comunidades indígenas, as quais não foram consideradas nas 

demarcações jáfeitas e das Áreas Indígenas aínda não demarcadas; 
d) Corredor ecológico - proposta de criação em parceria entre Funai, municípios, 
fazendeiros, de um corredor ecológico as margens do rio São Lourenço. 

Grupo de N. Xavantina 
• Povo: Xavante 

• 

- A. I. Areões, Areões I e II 
- A.I. Parabubure 
• A.L Pimentel Barbosa Problemas 
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• (Vide dados demográficos e fundiários no anexo 01) 

• Problemas: 

1- Situação econômica: economia de subsistência; transição precária para agricultura e 
pecuária mecanizada; 

2• Desestruturação institucional: economia tradicional/alternativa; .saúde; educação e 

proteção e vigilância; 

3- Atividades predatórias: exploração florestal (aroeira e pau brasil); 
4- Pesca amadora-turista; 

• Questões levantades no debate em plenaríe: 
a) os Xavantes foram prejudicadas pelos grandes projetos; 

b) índios estão cansados de discursos. ·É necessário demostrar a viabilidade de projetos 

econômicos alternativos; 

e) as causas mais remotas dos problemas verificados hoje, localízam-se no. 

Grupo de B. Garças 

• -A.I. São Marcos(vide dados demográficos e fundiârios no anexo 01) 
• Problemas: 

- não há problemas referentes a madeira, garimpo. hidrelétricas e outro que possam causar 

algum impacto ambiental à área; 
- esta área apesar de ser demarcada e registrada em cartório, encontra-se programada para 

reestudo .dé Íimites; A -dêmãicação não está correta; 

• Atividades desenvolvidas: 
• as atividades de fiscalização são feitas bimestralmente, devido a necessidade de uma 

viatura específica. Resultados razoavelmente satisfatórios. 

• •A.I. Marechal Rondou (vide dados demográficos e fundiários no anexo O 1) 

• Problemas: 
- a área é demarcada mas falta registrar em cartório; 

Obs. a uma solicitação dos índios para ampliação da área 

- já houve atividade de garimpo ha uns 1 O anos atrás o que não trouxe nenhum beneficio 

para a comunidade 
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• • A.I. Sangradouro/Volta Grande(vide dados demográficos e fundiários no anexo 01) 

• Problemas: 
- não há i,roblema com garimpo, madeira e oueos que possam causar maiores impactos á 
área 

• são realizadas fiscalizações bimestrais 

• - A.L Meruri (vide dados demográficos e fundiários no anexo 01) 

• - Problemas: 
- já houve problema com retirada de madeira, porém, o problema já foi solucionado; 
- há muito pedido e insistência para o arrendamento de pastagens, pelos índios; 

• única atividade externa que causa impacto sobre a área. é a BR 070 que corta a terra ao 

meio, facilitando a entrada de pessoas estranhas, o alcoolismo, a prostituição e o trânsito 
constante dos índios para a cídade; 
• • a área não está registrada porque pretensos ex-ocupantes moveram ação judicial 
solicitando indenizações de supostas benfeitorias. 

Grupo de Vilhena 

• Problemas gerais: 

- Invasão de madereiros, garimpeiros, posseiros 

- Mentalidade regional= índio é entrave para o desenvolvimento 

- Demarcação 

- Desintrusão 

- Convênio 14/92 

A.I. - Sararé ( vide dados demográficos e fundiários no anexo O 1) 

• Problemas: 
• Garimpo - área desintrusada em 92. Cerca de 5 mil garimpeiros foram retirados da 

área; 

- estima-se que 15 a 20 toneladas de ouro jâ saíram da área; 
• atualmente existem quatro garimpos no entorno ( Tião Chico, Zé Luís, Guilherme e 
Vantuil) e 3 garimpos dentro da área ( Tião Chico, Ferrugem I, II e III e garimpo do 
Peba) 
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• Madeira -existem 4 pontos de saída de madeira: 

1- pela região do garimpo, 

2- pelas proximidades da fazenda Cananchuê e lote do Luis, 

3- pela região do bananal, 

4- pela região da piscina ( área em estudo para anexação). 

• Estradas: - constituem verdadeiros labirintos que cortam a área a partir da BR 364 com 
saldas nos garimpos; 

• Outros problemas: • alcoolismo, aliciamentos, desagregação familiar e prostituição; 

A.I. Vale do Guaporé (vide dados demográficos e fundiários no anexo 01) 

• Problemas: 
• Garimpo 

• Madeira 

• pesquisa no Rio Piolho; 

- exploração de forma generalizada com agravamento nas terras dos 
Manairisú, Alantesú, Negarote e wasusú. Os principais pontos de referência da retirada 
de madeiras da área são: 

1- 4 pontes ( próximo aldeia Anunsú), 
2· gleba Masute ( Manaírisú), 

3- rio novo ( WàSusú/Alatttesú), 

4· 3 pistas ( Manairisú), 

S- estrada velha ( próximo a comunidade dos crentes, no pé da serra), 
6 .. fazenda Rio Novo ( Caprioli) Neste local recentemente foi queimado um trator de 

estera. 

7- gleba Noroagro ( Negarote), 

8- fazenda Mari~gá ( Negarote), 

9- fazenda Alvorada / lote Antônio Fritz ( Negarote possuem 40 cabeças de gado 
·~-~-~~: ... • 

adquiridos com d.i~êfrô.~e venda de madeiras). 

• Esterilidade e Labícleporína- verifica-se alto grau de esterilidade e labioleporína entre 
os Alantesú/Nambimkwara. Suspeita-se que os uso de herbicida Tordon pelos 
fazendeiros da região, tenha relação com esses problemas; 

Gafanhoto - em 1993 órgãos do governo tentaram sem sucesso, autorização da Funai 
para pulverizar inseticidas nas bordas da área, com a finalidade de combater o 
gafanhoto que, para os índios, representa fonte de alimentação. 
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A.I. Nambikuara (vide dados demográficos e fundiários no anexo O l) 
• Problemas: 

Madeira - exploração de itaúba ao longo da BR 364, entre o rio Motum passando por 
Padronal até a região de Cascalheira • ação do Sr. Osvaldo Simionato que reivindica 
licença para explorar madeira branca, em troca de wna estrada que teria refeito , dando 
acesso ao posto da Punaí e a aldeia: 

• Estrada •. projeto do Grupo Maggi de construção de uma estrada ligando· Campos 
de Julho à Villhena; 

• Hidrelétrica - projeto de construção da hidrelétrica 12 de outubro ( Eletrogoes). 

· A.L Arara do Rio Branco (vide dados demográficos e fundiários no anexo 01) 

• Problemas: 

• Situação jurídica - demarcação flsica realizada. Falta homologação e registro; 

Luís de Almeida entrou com ação judicial para anular a demarcação. Juntamente com 
fazendeiros age para dificultar a vida dos índios, empedindo o livre trânsito e 
instigando a população de Aripuanã contra os Arara. A área possui reservas de 
casseterita e ouro. 

A.I. Pirenéus Souza (vide dados demográficos e fundiários. no anexo 01) . 

• Problemas: 

• Esta área não apresenta maiores problemas. Está se consolidando uma situação de--·-·--·--··- · 

independência econômica · com o desenvolvimentos de vários projetos: piscicultura, 
criação de frangos e cultfvos agrícolas tradicionais ( roça. de toco) e agricultura 
mecanizada; ... 

. ·.", ...•. 

- A presença constante do chefe do posto - a mais de 7 anos na área - e a boa utilização 
e gerenciamento ·~dos recursos 'dó tpolonoroeste, contribuiram para atingir estes 
resultados. 

. . t.:_, •. 

•4r' .. li·.,}. 

A.L Irikbatsa (vide dados demográficos e fuadiários no anexo 01) 

• Problemas: 
·. 

- Não há maiores problemas com madereiros e garimpeiros, apesar de já estarem sendo 
assediados pelos madeireiros regionais. ~s Cinta-Larga têm promovido reuniões com a 

.·' 

comunidade, tentando "animá-la" para a venda de madeira; 
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- A fiscalização dos limites da área é feita pelos próprios índios. Também limparam 
todas as picadas demarcatórias neste ano; 

- Os principais problemas estão relacionados com as dificuldades de escoamento da 
produção, que só pode ser feita pôr água, e com os altos índices de tuberculose entre os 
índios; 

- É um povo que apresenta àlta capacidade organizativa. Criaram uma associação· com 
divisão de responsabilidades, entre elas, de saúde, educação e problemas 
administrativos. 

1 
1 

A.I. Enawnê Nawê (vide dados demográficos e fundiários no anexo 01) 

• Problemas: 
• garimpo no Km 180; 

- A auto demar~ação não foi aceita pela Punai que, por sua vez, ainda não concluiu os 
trabalhos de demarcação oficial da área. A demora na concJusão dos trabalhos tem 
gerado wn clima de preocupação e inquietação entre os índios que querem se deslocar 
para Cuiabá para pressionarem as autoridades. 

AI Japuíra (vide dados demográficos e fundiários no anexo 01) 

• Problemas: 

- Apresenta problema de invasões de madereiros 

• A.I. Escondido (vide dados demográficos e fundiários no anexo Ol)ProbJemas: 

-A área permutada não foi delimitada. 

A.L Tubarão de Latundê ( Rondônia) (vide dados demográficos e fundiários no anexo 
01) 

• Problemas: 

.• O povo Aikanã mantém forte vínculo com os Nambikuara de Mato Grosso; 
- O fato da área estar na esfera de abrangência do Planoílora tem gerado um movimento 
de passar a área para a jurisdição da Funai de Cacoal. Os índios não aceitam essa 
possibilidade. 
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APRESENTAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS 

a) Paque do Xingu ( AVA) 

Entidades atuantes: A V A, PRODEAGRO, ISA 

Povos: 17 

População: Cerca de cinco mil indios 

Projetos: 
1- PROJETO FRONTEIRA 

2-PROJETO DE ALTERNATIVAS ECONÔMICAS 

b) Manejõ dé ganmpo na Area Wayáfiipi (Vídeõ) 

e) Sararé (vídeo) 

d) Enawuenê-Nawê (OPAN) 

A operação Anchieta reconhece o papel do Estado em relação aos índios mas 
entende que cabe a estes, em primeiro lugar, lutar para defender os interesses de seus 

povos. Sem esta concepção conceituai, a OP AN vê com preucupação a possibilidade de 

se avançar, efetiva e duradouramente na questão da defesada causa indígena. 

Esse princípio norteia o trabalho da Operação e a experiência com os Enawnê nawê 

é uma demonstração da sua viabilidade. Nesta área a OP AN desenvolve um trabalho 

com a participação e decisão direta dos índios. A equipe apenas auxilia nas atividades 
que apresentam dificuldades maiores; como os deslocamentos para regiões distantes ( 
utilizando voadeira) ou atuando como facilitadora em negociações com as auoridades. 

A experiência mais significativa está relacionada com o processo de auto 

demarcação da área. Com o apoio da OP AN que viabilizou recursos e apoio técnico. os 
índios demarcaram 65 Km na franteira norte da área. O custo da operação ficou em $ 

4.500, valor, seguramente muito abaixo do que a FUNAI gastaria para realizar o mesmo 

serviço. 
A FUNAI não renconheceu a auto demarcação e procede a novo levantamento 

demarcatório que, até o momento, não está concluido. 

Outro trabalho realizado foi o levantamento junto aos fazendeiros que limitam com 
a área sobre a opinião que teem a respeito dos índios. Eis o resultado: 20% dos 

fazendeiros são simpáticos aos índios e acham bom conviver num clima pacífico e 

respeitoso. Para 40% dos fazendiros, a possibilidade de se estabelecer um diálogo é 
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vista com bons olhos. Já para aproximadamente 30% de fazendeiros. os índios são 

vistos como inimigos e causadores de prejuizos, possivelmente em função de terem 
perdido algumas terras no processo de demarcação da área. 

Outro trabalho em fase de conclusão desenvolvido pela OPAN em convênio com o 
Ministério do Meio Ambiente, é o de estudo das pontencialidades da área. O estudo tem 
enfoque agrícola, biológico e antropológico. 

A OP AN pretende realizar em parceria com o IBAMA, um trabalho de 
levantamento junto aos fazendeiros do entorno, sobre as tendências que eles 
manifestam em relação as suas perspectivas de desenvolvimento para os próximos anos. 
A idéia é de promover uma .discussão franca e participativa no sentido de buscar um 
convívio harmonioso, evitando os impactos bruscos, causados pelos prcessos de 
ocupação do entorno, sobre as comnunidades indígenas 

PROPOSTAS DE AÇÕES E ARTICULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE 
IMPLEMENTAÇÃO 

Grupo Noroeste: 

1- Fiscalização conjunta do Estado e 'órgãos federais, incluindo a receita estadual e 

principalmente a receita federal; 

2- Maior atuação do Ibama nas áreas e regiões onde estão sendo exploradas as madeiras 
nobres; 

3-Maior rigidez na emissão das guias pelo Ibama e fiscalização dos planos de manejo; 

4- Desenvolvimento de projetos econômicos auto-sustentáveis ( plano piloto 
biodiversidade); 

Estudar para cada área. os projetos mais adequados; 

5- Municipalização; 

6- A Funai deve montar estratégias com órgãos mumcrpais e estadual, para a 
interiorização/ocupação das terras indígenas; 

7-Autonomia de decisões para os técnicos que atuam nas áreas; 
8- Desenvolver políticas indigenistas diferenciada de acordo com a área e o grupo 
levando em conta as diferenças étnicas e culturais; 

9- regulamentar o poder de polícia da Funai; 

1 
1 
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1 O- Repúdio ás políticas de desestabilização e mudanças no Decreto 22; 
11- Propor estratégias conjuntas entre órgãos.: procurando colocar em prática wna 

atuação não paterttalisca discutindo sempre os proplemas com as comunidades . 
indígenas locais; 

12 Montar estratégias para buscar recursos para atuação nas terras indígenas e 

incentivar a reciclagem constante desses recursos; 
13· Criar um Fórum Permanente para discutir os problemas indígenas do estado; 

14- Procurar desenvolver projetos de exploração de outras potencialidades ( 
biodiversidade) a partir do conhecimento acwnulado secularmente pelas comunidades 

indígenas, buscando modificar os atuais interesses e motivações dos índios. 

Grupo Bacia do Paraguai: 

Povos.- Bororo - Pareci - Umutina - Bakairi 
Categorias de problemas: 

1- Cerrado -a expansão da fronteira agrícola tem causado problemas com: 
a) arrendamentos, 

b) agrotóxicos, 

e) estrada ( MT •231 ), 

d) hidrelétricas, 
e) queimadas. 

2- Pantanal - os principais problemas estão relacionados com: 

a) pesca predatória, 

b) turismo predatório, 
e) garimpo- vale do São Lourenço, 

d) ferrovia, 

e) linhas de transmissão. 

Propostas apresentadas: 

1- Formação de bancos de dados geo-ambiental pôr área indígena e seu entorno, 
priorizando as situações; 

2- Instalação de um programa específico de educação ambiental informal e formal, 

junto a FEMA/SECOM/SEC/IBAMA para desmitificar a imagem negativa dos índios, 
numa dimensão que abranja os meios de comunicação de massa e a rede pública; 
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3- Verificar as experiência nos estados de Minas Gerais e Paraná , em função das áreas 
de preservação permanente, com relação as diferenças nos fundos de participação ou 
coisa similar; 

4- Articular com a Secretaria de Turismo wna proposta de turismo nas área indígenas, 
onde esta questão já está colocada ( proposta polémica); 

5- Implementar com a UFMT e outras instituições afins, convênios para a geração de 
conhecimento científico junto as comunidades indígenas de Mato Grosso. Que se crie 
mecanismos de retomo desses conhecimento em beneficio as comunidades; 

6- Instalação da câmara setorial de Rondonópolis como forma de conjugar esforços da 
sociedade civil organizada na definição- e implementação de uma política ambiental 

indígena , na bacia do Rio São Lourenço; 

7- Compromisso do GMT ínterínstitucíonat ( Dec. 160195 de 26-06-95) na implantação 
de câmaras setoriais nos pólos; 

8- Rediscutir as questões de Jarudore ( linhas de transmissão, rodovia MT-231, 
complexo Juba na área indígena formoso. 

Grupo Araguaia/Xingu 
Problema: • Crescente processo de exploração de madeira. 

Propostas :- Iniciar processo de interlocução franca com os lndios; 
• Articular ações dos órgãos estaduais Indea, outros; 

- Pesca predatória: · 

.. Envolver lideranças e a comunidade indígena para discutir alternativas econômicas; 

- Reforçar fiscalização preventiva; 
Problema: •. Tendência de agravamento das dificuldades de auto sustentação 

econômica dos povos indígenas. 

Propostas- Discutir pequenos projetos econômicos compatíveis com a realidade e 
potencialidade de cada área. 

Problema:- Questão fundiária da Suiamisú. 
Propostas- Agilizar processo de demarcação. 

Outros problemas: 

-Parabuburi: - atender as reivindicações dos índios como ponto de partida para outras 
ações; 
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- Areões: - concluir demarcações; 

• São Marcos: • reestudo dos limites da demarcação; 

SISTEMATIZAÇÃO 

As propostas de ações foram, em plenária, sistematizadas em 6 eixos temáticos, os 
quais servirão de roteiro para a elaboração de um documento geral final a ser elaborado 

por uma comissão formada pelos seguintes membros: 

-Ademir Gudrin (CAIEMT), - Marilene (EMPAER),- José Eduardo e César (FUNAI), 
lvar Buzzato (OPAN) e- Villi F. Seilert (PNUD) 

RESUMO DAS PROPOSTAS 

1- Fiscalização: 

• pesca, caça, exploração de madeira, queimadas, agrotóxicos, projetos de manejo, 

licenciamentos, convêniosl4/92 e Resoluções do Conama e Consema. 

2- Projetos Econômicos: 
. . 

- discutir as possibilidades de projetos a partir da realidade de cada área, levando em 

consideração as características etno-ambiental-cultural de cada área; 

= Realizar um levantamento das potencialidades de cada área envolvendo a participação 

das comunidades; 

- Aproveitar as experiências bem sucedidas em desenvolvimento nas áreas. 

3- Política Indigenista: 

- adaptada as condições e a realidade etno-cultural de cada povo 

4- Discussão Permanente da Q. Indígena: 

a) constituir um Fórum Permanente de debates; 

b) instalar câmaras setoriais nos pólos; 
e) Introdução/internalízação do debate e representações da temática e problemas 

indigenistas nos vários conselhos tanto estaduais como municipais. 

5- Regularização Fundiária: 

- envolver as comunidades nos processos de demarcações de áreas a exemplo do que 
acontece no Xingú e nos Enawnê Nawê; 
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- Levantar questões pendentes de cada área; 

- Rever os critérios de contratação e aplicação de recursos nos processos demarcatórios 
e de aviventacão de picadas; 

-Tratar a questão do Jaridore (ferrovia, estradas, etc.). 
6- Ações Interinstitucionais: 

- as ações a serem desenvolvidas na questão indígena, do ponto de vista prático, 
recomenda-se uma abordagem a partir dos convênios já firmados, no sentido de 

implementá-los, e uma ação mais articulada dos vários órgãos governamentais e não 

governamentais a ser discutida num Fórum Permanente de debates sobre a questão 
indlgena. 

QUESTÕES GERAIS LEVANTADAS NOS DEBATES 

1- Questão do Garimpo: 
• Uma solução definitiva deve ser pensada numa visão mais gera], buscando soluções 
relacionadas com a ordenação das atividades no entorno das áreas .. 

2- Causas dos problemas atuais: 
- As causa mais remotas dos atuais problemas vivenciados hoje pelos povos indígenas, 

localizam-se no modelo de desenvolvimento implantado no país que criou fortes demandas 

de recursos naturais. 

3- O Polonoroeste gerou muitas expectativas para as comunidades indígenas que, quando 
frustradas, levaram os índios a buscá de alternativas de satisfação de seus interesses. Essa 

situação contribuiu para as relações estabelecidas com os madereiros. 
4- O papel assistêncialista/tutelar do Estado, está sendo assumido pelos madereiros, nos 

quais, as comunidade indígenas encontram ou vêem, solução para suas carências. 
5- Os índios estão cansados de promessas. É necessário desenvolver projetos modelos que 
sirvam de motivações para as comunidades buscarem alternativas de auto-sustentação. 
6- É possível reverter a tendência da relação dos índios com grupos exploradores. Para 
isso, é necessário criar novas motivações nas comunidades, demostrando a viabilidade e 
vantagens de preservar os recursos naturais e criando alternativas de auto sustentação. 

Quando os índios não querem, não tem madereiro nem garimpeiro que consiga explorar 
seu patrimônio. Nessa ótica, cabe negar o argumento que os índios sucwnbiram aos 

Interesses mercantílístas. É necessário resgatar o díálogo franco e direto com as 
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comunidades, resfa?elecendo a conflabítldade e rompendo o espaço de interlocução que os 
grupos exploradoradores construíram na base da manipulação dos povos indígenas. 
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Obs.: - O documento final, após elaborado, será distribuido às instituições panicipantes 
- Vale lembrar que compete a cada representante institucional intemalizar nas suas 
respectivas instituições os resultados desta oficina. 

-Apoiou na secretária: Roberto Vicentin 

Anexos: O l - Quadro Áreas Indígenas no Mato Grosso 
02 - Lista dos Particii,att.tes 

Cuiabá, 26 de julho de 199S 
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