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A INTERNACIONALIZAÇÃO DA AMl\.ZÕNin 
f~T!TUTO~T.H. 
ll~ I I 
1 --- '---~ 
: Cu.1. {:(3.2)~ f 0_ 

A nossa luta para a sobrevivincia vem desde o anr1 

de 1500, quando Pedro Alvares Cabral, veio parar nas costas do mar. 

brasileiro, dizendo assim ter descoberto o nosso território. 

Com grande surpresa, descobriu que neste lugar j~ 

existiam moradores, que são os donos nativos deste território - os 

índios! Portanto, Pedro Ãlvar~s Cabral não descobriu o Brasil, mas 

sim invadiu os nossos territórios. Desde então lutamos para expul 

sar os invasores das nossas terras, que desde então vêm destruindo 

as nossas florestas para construirem as "selvas de pedra". A gana~ 

eia pelo poder e riqueza tem destruído o nosso povo sem respeitar 

a nossa cultura, nossa tradição, nossa crença e os nossos valores. 

No Encontro dos Povos Indígenas, em .\,ltamira, PA, 

em fevereiro de 1988, foi redigida em declaração, que diz o segui~ 

te: 

"As naç6es indígenas do Xingü, junto com parentes 

de muitas regiões do Brasil e do Mundo, afirmam que é preciso res 

peitar a nossa mão natureza. 

Aconselhamos não destruirem as florestas, os rios, 

que sao nossos irmãos. 

Decidimos que não queremos a construção de ba~ 

ragens no rio Xingú e em outros rios da Amazônia, pois ameaçam as 

naç6es indígenas e os ribeirinhos. 

Durante muito tempo o homem branco agrediu nossn 

pensamento e o espírito dos nossos antigos. Agora deve parar.Nossos 

territórios são os sítios sagrados de nosso povo, morada do nosso 

criador que não podem ser violados. 



'r 

Neste encontro dos povos indígenas do Xingú, decidi 

mos vigiar as ações do Governo para impedir mais destruição, juntar 

forças com o Congresso Nacional e com o povo brasileiro para juntos 

protegermos essa importante ~egião do mundo, nossos territ6rios". 
r: 

Precisamos destar aqui o 4º parágrafo desta declar~ 
çao, "Durante muito tempo o homem branco agrediu nosso pensamento 

e o espírito dos nossos antigos. Agora deve parar. Nossos territ~ 

rios são os sítios sagrados de nosso povo, morada do nosso criador 

que não podem ser violados", pois é o fundamento da nossa filosQ 

fia. Cremos que as florestas, os rios, são a morada do Espirita. Há 

Espirita que mora nas florestas e há Espírito que mora nos rios. ("E 

o Espírito de Deus pairava sobre as águas ... "). Quando destroem as 

florestas e poluem os rios, não somente nos agridem com também agri 

demo Espírito que entoamos. Os nossos pajés param de sonhar e po~ 

tanto param de guiar o seu povo. Será isto muito difícil para o 

branco entender? 

~ 
Por que não queremos que as nossas florestas sejam 

destruídas? 

- O Brasil possue 3,5 milhões de km2 de floresta 
tropical - 30% do total de floretas do mundo - is 
to que dizer que é maior que as florestas combT 
nadas da Indonésia, Zaire, Peru, Colombia,Madagas 
car e México. - 

- A Amazônia têm uma área total de 5 milhões Km2, 

que representa 58% do territ6rio brasileiro. 

- 70% das populaç5es indlgenas do Pais est~o nR 
Amazônia. 

- A área da Amazônia desmatada vem de 1990, é ÔP 
uma área maior do que n 

França, dos quais 80% desmatada desde 1980 devido 
incentivos econ6micos como: agricultura, criaç~o 
de gado, mineração, companhias madereiras e proje 
tos hidrelétricos. - 

r 
r: 

- Até o ano 2010, 9 milhões de ha. da Amazônia se 
rão inundadas por projetos hidrelétricos, se e Go 
verno a implementar. 
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A destruição na Amazônia, que estamos presenciando 

no momento, tem a participação de outros países. A questão sobre a 
internacionalização da Amazônia é um assunto em plena efervescê~ 

eia. Os dirigentes do Governo acusaram os indígenas de serem parte 

desta cfipula quando se reuniram em Altamira, PJ\, para 

esta internacionalização. 

ag.i.U z a r ern 
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Mas colocamos aqui alguns fatos para os senhore$ 

poderarem a questão. São os índios responsáveis pela ocupação indi~ 

criminada da Amazônia? Pela pobreza e subdesenvolvimento do pais? 

Eis alguns fatos gritantes. Tentativa de internacionalização foi: 

1) a venda de milhões de ha. de terras para estran 
geiros que ainda as possuem; 

2) tentativa dos norte-americanos de anexar o ter 
ritório que hoje é Estado do Acre, por interme 
diodo Bolivian Sindicate, que resultou numa re 
volução dos nossos seringueiros e na incorpora 
ção da região ao Brasil de forma negociada diplo 
maticamente no final do século pa~ado; - 

r: 3) proposta de internacionalização, entre tantas 
acontecidas ao longo da história, foi o balão de 
ensaio lançado pelo futurólogo HERMAN KHAN, do 
HUDSON INSTITUTE, de criar os chamados Grandes 
Lagos Amazônicos e interligar a bacia Amazônica 
à do Prata, possibilitando a navegação por toda 
América do sul: 

r-. 4) perigo de internacionalização são os paises cre 
dores qu~rem dominar o nosso pais pela divida ex 
terna: 

5) por que não o perigo de internacionalização quan 
do o projeto Carájas é financiado por capital es 
trangeiro?: 

r 6) por que não perigo de internacionalização quando 
a própria cultura brasileira é internacionaliza 
da nio se dando muito válor i cultura indigena; 
afro-brasileira, que s;o as raizes culturais <lo 
nosso pais? 

7) perigo de internacionalização foi na colonização 
cultural estrangeira, com a conivência dos ór 
gãos governamentais, através de pretensa ação 
educacional junto aos povos indígenas. 
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Quando, nos últimos anos, se entregou o Brasil ao 

capital financeiro internacional, enredando o pais em monstruosa 

divida externa, não era interpretado como internacionalização e sim 

desenvolvimento. Agora se parte para o ocupação da Amazônia p~r~ 

este desenvolvimento. Antecederam esta ocupação Amazônica dois ou 
tros grandes ciclos de ocupação: 

1) o primeiro, dirigido pela primeira capital, Sal 
vador, foi atingida a Floresta de Pau-Brasil e 
o saldo é o Nordeste, região mais pobre do Bra 
silt 

2) durante o segundo grande ciclo, capitaneado pelo 
Rio de Janeiro imperial e Distrito Federal, o 
Sul e o Sudeste perderam suas araucárias sem que 
as inchadas grandes cidades satisfaçam as neces 
sidades e aspirações de seus habitantes: 

3) agora, nessa terceira etapa de ocupação, Brasí 
lia dirige o avanço para o centro-oeste e o 
norte Amazônico desde 1960. 

~ 
O detalhe mais interessante e preocupante ao mesmo 

tempo, é o desenvolvimento tecnológico que hoje multiplicou o poder 

destruidor do conquistador do Novo Mundo. Essa tecnologia vem pr~ 

parando o começo deste terceiro ciclo de expansão, o Amazônico, h~ 

mais tempo do que se imagina. Começou durante a segunda Guerra Mun 

dial. Segundo pesquisas do antropólogo norte-americano SHELTON D~ 

VIS, em meio ao conflito, os Estados Unidos, com consentimento do 

Governo Brasileiro, aerofotogramaram toda a região do atual Calhn 

Norte, da foz do Rio Amazonas à fronteira com a Venezuela/Colômbin. 

Resultado: um rico perfil mineral. Por isso, na ponta leste, no Am~ 

pa, no final da década de 60, instalou-se o Projeto Jari, pois o 

seu idealizador, DANIEL LUDWIG, teve acesso ao mapeamento e ali mon 

tou seu projeto com 6 milh6es de ha., dirigido por uma fundaç~o 

com sede na Suiça e adminstrado na foz do Rio Amazonas por técnicos 

de 20 paises. Alguns Brasileiros nunca consider&~~ue era muita tP! 
ra para uma só pessoa, tampouco que se constituía um risco de i~! 
ternacionalização, ou ameaça à soberania nacional. Todos sabemos 

que há ou houve outros projetos da mesma natureza. A outra extremi 

dade, o território YANOMAMI, ficou para depois, por se uma area 

montanhosa e de dificil acesso. Mais tarde, nos anos 70, novo inve~ 

tário das ocorrências minerais da Amazônia foi feito pelo Projeto 

Radam, juntamente com o Goodyer Co. e a Divisão de Serviços Aér0.r1s 
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da Litton Industries. Coincidentemente, em 72, foi constituida es 

trada Perimentral Norte, que cortou o sul da área Yanomami, sem 

levar a nada, apenas destruindo 15 aldeias indigenas. Ao mesmo te~ 

po aumentou o número de garimpeiros na região e, no centro do ter 
ritório Yanomami, na Serra do Surucucu, a CPRM e a Núclebras pro~ 

pectam em busca de urânio, dizem que existe, depois voltam atrás, 

e, mesmo assim, houve posteriormente diversas invasões de garimpei 

ros em busca de cassiterita, abundante na região que resultou na 

destruição do meio ambiente do Estado de Roraima e do habitat Yan~ 

mami. Em 85 o Governo montou o projeto Calha Norte, para aumentar a 

presença brasileira na fronteira Amazônica1, e para a segurança do 

nosso pais só que, em março de 88, 14 indios Tikunas foram assa~ 

sinados, dentro desta área de segurança. E os culpados estão até 

hoje impunes. Se prevalecerem a doutrina distorcida de segurança na 

cional, as pressões das elites locais para ocupar de qualquer ma 

neira a área e explorar suas riquezas, e se não for contida a maE 

cha desenvolvimentista, o terceiro ciclo, o Amazônico, trará cons~ 
quências muito mais desastrosas e funestas que os do~ anteriores.E 
a se manter o mesmo principio b~sico da exploração de s~culos~ atris 
ou seja, um desenvolvimento pensado e dirigido do exterior, para 
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onde vão os lucros e as riquezas minerais e vegetais, não se terá 

beneficio algum para o povo brasileiro, a não ser para uma escass~ 

minoria de testas-de-ferro das multihacionais~ ficará como saldo: 

terra arrasada, buracos, desertos, e a lembrança de que por ali nas 

ceram, cultivaram e morreram tahtos índios de uma certa Nação ... 
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