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Ao anal.isarmos a situação em que se encontram 

os Gavião de Mãe Marià, e avaliar as mudanças atingiõaa e as P.2. 

s:i.çÕes assumidas, hoje, pel.a re.í'erida comunidade, não podemos 

deixar de nos reportar ao tipo de exploração imposto aque1e g~ 

po. 

, - I O historico de nsubmissao11 da tribo começa com 

os contatos compulsórios com as frentes de expansão naciona1 e 

cont1nua, após o contato, com ações· administrativas precárias e 

despraparádas. 

Com a implantação pela 2~ DR de um sistema a~ 

oaico de produção da castanha, baseado no sistema de Darraono, 

aiiás imp1antado pa1as frentes pioneiras da colonização, os 

l 
dios ~oram ~ransformados, não só os Gavião, mas todos os Índios· ~ 

do médio Tooant~ns, em servos dóceis e temerosos do podar do ba1: 

racão, sof~endo todas aa vicissitudes· do sistema· econômico ~~ 

pl.antado. 

O :Índio passou a funcionar como ··-·mão-de-obra 

barata, num traba1ho_semi-servii. 

Todas as manipul.açÕes econômicas se davam a ni 

vai de troca, a mão-de-obra-paga por mercadorias neceasãrias 

subsistência. 

( Não havia para as comunidadas produt,ras reto2: 
no em forma de bener!cios diretos, embora alguns projetos .de re~ 

p1icação da venda da castanha xoasem apresentadas pe1a 21 DRrmas 
_._........,.,..._. . . . ' l ~ .•. - . ~ _, 

oom bases''r'rreais não apresantandot da' forma aiguma, uma troca 
equival.ent·e -;;O' trabalho produtivo da comunidada indígena. 

:. - · · · Preo~upado com esta situ~ção,_·o DG_PC, através 
da antropÓl.oga Iara Ferraz. impianta entre os Gavião um "Projeto 

de Emargê~cia para a Coordenação da Safra da Castanha", utiiiza,!! 

do da Antropo1ogia Ap1icada• :lnte~esBaãa no dosenvo1vimonto e v~ 

Bando a produção ·de uma mudança social. contro1ada, dirigida e 

aticamante d~mensionnda. 
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Por motivos contrários ao DGPC, o projeto foi, 

praticamente, interrompido nas sua·s bases sociais com a ratirada 

da antropóloga Iara Ferraz, por pressão do Delecado da 2~ Dn ju~ 

to as autoridades maiores da FUNAI, por considerar que a antropf 

1.oga :feria os interesses da Delegacia,_ inte~esses estes, que não 

coincidiam oom os da ~omunidade indígena. 

No entantot os resultados de um plano, inicial. 
ment&, bem s~cedido ~stão aí: 

a forma tradicional de extração da castanha :foi tarminanteme_a 
•• 4 •• _ •••••••• is,.., 

' te quebradà.; 

cabe aos Índios a 11gerência11 da castanha e maniptÚ.am sabiame_!1 

te todo o processo de produção à comsrcia1ização da0castanha; 

os Índios se afirmam como.indivíduos capazes de esco1herem a]. 
tornativas e diretrizas de desenvo1vimento; 

os Índios, atua1mente, vivem um momento dinâmico na 'história 
. . 

de sua ~ntegração à socie~ade nacionai e têm plena consciência 

do fato. 

·Esta consc:i.ânci.at sem dJvida, foi que l.avou o· 

grupo a umà re.ivindicação tão 1Úcida e decisiva·, ~uan~o a · . da 
indenização que deve ser paga' pe1a ELETRONORTE; em ·_--contrapartida 

à passagem da 1inha de tranamissão de energia e1Ótr~ca pe1a Re - ----- . . ~ ...• 
serva. Motivo de nossa visita ·à área. 

A indenização tem sua história. Eia teve ini 

cio am junho da 1976. quando fazíamos parte de uma equipe de avâ 

1iação do Já referido Projeto de Emergência e estávamos na Resa~ 

va. 

A primeira proposta de indenização somou um 

montante de CR$ 1.500.000,00 (hum mil.hão e quinhentos rni1 cruze~ 

) ,. ; 
roa. Desta epoca para ca, equipes se sucederam na áraa. A cada 

nova equipe, nova proposta surgia. Mas, na roaiidade, nada de 
~;,:,~ ,,. .• 1 ••• ....- .• _~- 

concreto ·~oi ~eito• apesar de decorridos quatro anos e dos ·àp~ 
1os ~na~stentes do grupo. 

.-1 ~ 
' 

·! 
1 

O que ~icou_patente, é cl.aro. ~oi um 
respeito pe1o posicionamento da.comunidada inãÍbana., o 

vou a racorrér ao renomado jurista Dr. Da1mo Da11ar~J 

• 
tota1 de~ 1. 
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em consonância com oa anseios do grupo um hacordo _para autoriz~ 

ção do uso da área". 

Mais uma vez, o acordo, apesar dos entendime~ 

tos verbais entre as autoridades dos Gavião & da FUNAI, nnão foi 

levado a sério. 

E• só agora, evidentemente, mais para atender 

ao interesse da ELETUONORTE, quando o contrár~o, por motivos Ób 

vios, que seria o normai, voltamos a campo. para novos 

mantos com a comunidade indígena. 

antend_!. 

"'~~....- .. ....., - 
Destes entendimentos nasceu o do cumezrt o , 

vindicação dos Índios Gav.ião11, em anexo. 

Na rea1i~ade, a connnrl.dade fez um reajuste no 

"quan:tum11 da Úl.tima proposta de indenização,· baseado no preço 

atual do hectolitro da castanha - critério que deve prevaiecardB_· 

rante .toda as negociações. Portanto• a indenização que somava ªE 

teriormente~CR$ q9.815.000,00 (quarenta e nove mi1hÕes1 oitoce!!; 
toa e quinze mi1 lrrúie.iros), pois teve seu cá1cul.Ó oom •base no 

. preço do .hectolitro de castanha a CRS 850,':l':> _ ~oi't_o_centos e ciE, 
quanta c~zoiros) ,( preço da época),passo~ a -~er·CRS 8.3.27.5.200,00 
(oitent~ · 'e três mi1liÕes, duzentos e s&tenta -~ ·cinoo._mi1 .é duzoE_ 

tos cruzeiros) uma vez que o hectolitro passou·a ~er seu 

,em CU$ 1.445,75 (hum m:Ll.• quatrocentos-à quarenta:e cinco 
. . 

roa e setenta 9 cinco c~ntavos), (preço.de março/1980). 

preço 

cruze! 

- 
A forma de pagamento foi também modii'icada..: 

SÓ interessa à comunidade o pagamonto à v1eta. desprezando~ ag~ 

ra, o sistema de parce1as mensais• prev~sto no penúitímo acordo. 

A posição do grupo é irredut!vei quanto ao t~ i 

tal da indenização cn$ 88.275.000,00 (oitenta e oito mi1hÕes, d~ 

zentos e setenta e cinco mi1 cruzeiros). (critério do preço he~ 

-t~;~~~~. que deve ser modi~icado c~~~rme ~·variação_~~ preço 
do hacto1itro da castanha), a ser pago pe1a ELETRONORTE1e quan 

to a ~orxna de pagamento. Resta- a ELETRONORTE, em não aceitando 

a proposta dos Índios• a alternativa de desviar a 1inha de trnns 

missão. a1terna.tiva esta, que·deveria tGr sido 1evada em conta 
~ # - desde inicio, O que, sem duvida, evitaria toda esta conturbaçao 

al.ém de resguardar pr~ncÍpios iegais e constitucíonais, qu& ~ 
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rante a invio1abi1idade ~as terras indfgenas. A par disto, exi~ 

te uma 1ei. federal que proiba a ãerrubada da castanheiras. E 

IBDF é o 0ncarregado de manter e riacaiizar o cumprimento da lei. . . . ·~ 
O dosmatamanto previsto para a área da Rase~ 

va onde passará a 1inha ~e tranam.issão,· cobre uma faixa da 150m 

de 1argura por 19.500m·de oxtenaão, portanto a área total. a ser 

atingida corrgsponde ~ 300.hectares. 

... Considerando o fato de que a rag;ão a serat:ia 

.gida é a parte mais rica da Raserva, tanto no qua diz respeito t 

aos castanhais como em madeiras das mais variadas espécies, 

.reivindicação da comunidade é justas equiiibrada .e 1Úcida. 

O que deve ser 1evado om consideração não 

tanto a quantidade de árvores a serem abatidns, ombora isto some 

• 
e pese sobremaneira, maf!._,.:.~.P__r_incipnl.monte, 
grupo.-ind!gena. são !ndio~ castanheiros e 

monte naquilo que aign.i~ic~ o sou meio da 

a condição. cultural. do 
- • f ó* :''.Jªí'-'"'í 

vão ser afetados. dur~ 

subsistôncia. Creio 

quo nno há nacessidade dà __ .:recorrormos a do:f"iniçÕ.9 do cul.tura p~ 

ra afirmarmos que cu1tura não se 

signi~ica romper instituições-há 
• • .••...• &:i:, -·- •. 

nalizadae e ..ritua.1.izadas: ~-~,-:-- 

muda da noito pnra o dia, ±sto~ 
. . . 

muito constituídas, insticuci.2, 

i ··- - . Portanto,: são Índios, c:a.stenheiros ·e -o ·inte.uto .. 
da ELETRONORTE não· a& a~otará a ou1tura· mas também a econom~n. 

do grupo. Economia·no caso -é subsistência e subsistência, 

dÚvi.da, __ só tem uma ·oorrespondência, vida •. 

som· __ 

Como exp1icaram Roque Laraia e Da Matta em 

.n!ndioe e Caatanheirosn, o s~stoma da Gxtração da.castanha, é um 
sistema fechado, no sentido de que e capitni investido e multt,á. 

p1icado após a sa~ra, vo1ta a sor ap1icado na mesma atividade, 

não havendo ne1e 1ugar para a diversificação econônu.ca. Sem dÚvi 

da, isto acontece entre .f?.B.: .. ~~vião, qu9 desviam um. .. -~~~mo para OE_ 
tras atividades, uma vez que as &afras da castanha. 1hee dão tudo 

que necese~tam para a subsistência. -SÓ um _trabalhobom dimension~ 
do e a 1ongo prazo podaria mudàr asta atituda. 

Portanto, um GTUPO que terá sua cu1tura e aoo 

n:om.ia ai'etadas nas baso8, ~em çuc manter ganhos socie..i6 e 
coiros _para que a opera9ão não seja por damnis ínjustn. 
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Al.cou Cotia em relatório resultante de viagem à 
Mãe Haria em outubro Último, para.tratar do ,;nesmo probl.oma, al.e.!:, 
tou para três pontos que considerou como pe}das para a comunida . - 
de Gavião: ' 

1) - a 1inha de t;ransmissão "abr:i.rá duas ono r-me e brochas.nos 

dois extremoe da mata que faci1itarão ainda mnis a p~ 

.netração de terceiros ••• h; 

2).- "os préju:Í.zos à eco1ogia serão irreparáveis ••.• n; 

.3) - "somante na ma t a fachada se conseffUam castanheiras · àe 
bom porte e produtividade ••• n. 

A derrubada das me1hores castanheiras significa 

perda em definitivo da Única ~onte de renda da comunidade+ Como 
' 

se não bastas~e a perda resu1tante do abate das árvores, a repr~ 

duçào natural. será prejudicada devido a des'truiçâo dos !:tITOntG6 

reprodutores· (pássaros, insetos• ate.) e o prováve1 distanciamaE 
. ; 

to ·-d~a. espeçi.ea de . di:ferentes sexos. 

Cabe•. portanto• ao Órgão Tu.te1ar a obrigação de 

de:fender as razõe_s dos ,índios, mais que justif'ica4aa pel.os inum.2. 
rávei& danoa a preju!zos·sociaie e econômicos~ 

Qu~l~,;er quà seja n sol.ução,· pe.g-amento ,·- -··· -pal.a 
ELETRONORTE da indoniznçâo so1icitada pe1a comunidade CR$ •. 

:~·a°j.275.200,00 {o:ltanta e ~rês :~l.hÕes, duzento_s e setenta e c:i.,!l 

co. mi.1 e duz.nnt:o'S" cruzeiros)· ou dosvi.o .. da .l.i.nha de transm.i.asãoy:e 

. as tinf.cas a1ternativas pl.aus!veis no nosso ·entendort croio que 

, •é·o:momento de retomar o Projet~ Gavião, com a orientnção e . ae 
~ , * -poeaive1 com o assasaoramanto direto e continuo da nntropo1oga 

Iara Ferraz, sem dúvida., a maior conhecedora, no momento,do. pr.2, . . ' - ... b1ematioa Gav1ao. 

cípal.ment:e, 1:10"' 

tos dif!coi.s no 
• 

oonaciânci.a das 

· CoDlO·Já d~saomos o projeto ~oi interrompido,prf:l 

S9US aspecto& góêláiaij n grupo atraVeBBa momo!_l 
• '" .,...i • • • --. •. " I 

eeu. prooeas~. ~~ · int.egra.~ão.· E, ·.apesar de torom 
al.ternü.tivas e diretrizas para o 5eu dc5onvo1v~ 
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manto o processo, no D.06So antandart está sendo por dama.is do1.2, 1 
roao e desgastnnte.,·Dai a necessidade de uma orientação antrop~ 

1Óg~ca, viab~1izada· através de Iara Ferraz. que tão sabiamente 
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soube transformar os !ndíos de servos de barracão, numa coDl'llll.id~ 

de produtira e conaciante da· sua condição de Sociedade Indígena. 

f?o3ec/c - 
ISA :MARIA P.ÁCHECO IlOGEDO ••.. 
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