
os Kayapó sempre encar-nar'am o mi to do índio 
preservacionista. o seu apurado conhecimento de manejo dos 
recursos naturais, detalhadamente descritos por antropólogos e 
etnobiólogos em várias publicações, fez os Kayapó se tornarem o 
simbolo mundial das populações tradicionais como promotores da 
biodiversidade nas florestas tropicais. um dos frutos gerados por 
este quadro foi o relacionamento de Raoni e Megaron com a 
solidariedade internacional, representada pela FMV /RFFI. Porém, 
após as recentes viagens ao Parque do Xingue a A.I. Menkragnoti 
do project developer Hélcio souza, do diretor executivo Luiz 
carlos Pinagé e da assessora de imprensa Monica Maia, constatou 
se profundas alterações na área Menkragnoti. Assim, elaboramos 
este documento para desencadear uma reflexão interna sobre o 
presente e o futuro do trabalho da FMV/RFFI e da relação com os 
Kayap6. 

Nos últimos dois anos, enquanto FMV/RFFI 
travavam a batalha para demarcar o território Menkragnoti, o povo 
desta região sofria uma intensa pressão das frentes de ocupação, 
notadamente de garimpeiros e madeireiros. Praticamente 
abandonados pelo órgão indigenista oficial, sem o atendimento de 
suas necessidades básicas, como serviços de saúde e educação, os 
indios do Menkragnoti acabaram cedendo a aquelas pressões. Pelo 
menos, desde o ano passado, há exploração de madeira e ouro nas 
duas aldeias da A.I. Menkragnoti - Pukanu e Kubenkokre. 

Em Pukanu, a comunidade comprou um av1ao 
Séneca, há cerca de dois meses, com dinheiro proveniente da 
retirada de minério e madeira de suas terras. com estes recursos, 
Já vinham bancando a manutenção do posto de saúde - salário da 
enfermeira e medicamentos necessários - além de uma protessora 
para as crianças. Esta entermeira, aliás, é casada com um 
garimpeiro e os dois, que têm um filho, moram na casa dos 
ukubensii, junto com a protessora. o benadjore Pukatyre nos deu um 
depoimento dramático sobre esta convivência e como foi 1•obrigadou 
a deixar garimpeiros e madeireiros explorarem seu território. 
Adepto da tese defendida por lideranças tradicionais como Raoni e 
Megaron, de que os recursos naturais e a biodiversidade devem ser 
preservados e/ou explorados de forma auto-sustentável e para o 
beneticio de toda a comunidade, Pukatyre acabou tendo que ceder 
às pressões, tanto em função da completa des assistência em que 
se encontrava o seu povo, como por causa dos indios mais jovens 
que, seduzidos pelos bens de consumo hoje correntes entre os 
parentes do Baú, por exemplo, insistiam na formação da aliança 
econômica que lhes proporcionasse retorno imediato. 

Hoje, em Pukanu, estão funcionando três 
garimpos no Iriri, rio que margeia a aldeia. uma situação que 
poderá se assemelhar, num futuro próximo, a da região do 
Gorotire, onde os garimpes funcionam há pelo menos 10 anos. 
Também já foram abertas cinco áreas de extração de madeira ao 
longo da estrada de terra que liga Pukanu às margens do rio 
Xingu, próximo a são Félix do xingu (PA). Neste local, atua uma 
das mais fortes madeireiras da região, a Maginco, conhecida na 
Amazônia pela falta de critério com que adquire sua matéria 
prima, o mogno. Além de não trabalhar com qualquer outro tipo de 
madea'ra , a Maginco exerce suas atividades basicamente extraindo· 
seletivamente o mogno da floresta heterogênea utilizando tratores 
de esteira, que arrasam todas as outras espécies à volta. 



Mesmo assim, Pukatyre e os velhos da aldeia 
ainda não desistiram de encontrar uma tórmula de sustentação que 
não destrua os recursos naturais. Do alto de sua sabedoria, têm 
certeza de que esta relação com madeireiros e garimpeiros vai 
lhes custar a depredação de seu território original e, num espaço 
de tempo não muito longo, a volta da completa miséria, desta vez 
definitiva, à aldeia. Aliado de Paulinho Payakan, da aldeia 
Aukre, Pukatyre fez também, no ano passado, um contrato com a 
Body Shop para a produção de óleo de castanha. A empresa inglesa 
montou na aldeia toda a intra-estrutura necessária para a 
produção e, este ano, Pukatyre já entregou os tambores de óleo de 
castanha encomendados, assim como recebeu o pagamento devido. Ele 
ficou "muito contenteu com este negócio, que deverá ser ampliado 
em 1993. A Body Shop projeta o aumento da produção de óleo de 
castanha e estuda a implantação de novos projetos auto 
sustentàveis, utilizando outros produtos da floresta, segundo o 
benadjore. Para ele, o ideal seria que contratos como o da Body 
shop tossem capazes de sustentar as necessidades da aldeia. Mas 
os recursos dai provenientes, por enquanto, ainda são muito 
reduzidos. E a "pac.í.ênc í.a" dos jovens - comum aos velhos - é 
mínima para esperar que um projeto se desenvolva gradualmente até 
a obtenção de remuneração suficiente para manter toda a aldeia. 

Inseridos cada vez mais numa sociedade que 
lhes passa a introduz ir os valores que o dinheiro compra, os 
jovens da aldeia são cooptados e, com o prestigio que obtêm a 
partir da redistribuição da pequena fatia da gorda margem de 
lucro advinda da exploração , passam a se confrontar com as 
lideranças tradicionais e a exercer um novo tipo de chefia. 
Nesses casos, a própria lógica tradicional, na qual poder e 
prestigio são inatos a quem tem para dar; se transforma. Muitos 
destes jovens chegam a representar o próprio madeireiro e o dono 
do garimpo nas discussões dentro da aldeia. A realidade 
Menkragnoti demostra que, em completo abandono e sem nenhuma 
interlocução alternativa , os indios e os recursos naturais de 
suas áreas acabam se tornando presas fáceis da ganância da 
economia envolvente. como em Pukanu , a comunidade de Kubenkroke 
também esta sendo vitima deste processo. 

Em Kubenkroke, Bepgogoti não é mais só o nome 
do mais ve1no - deve estar chegando aos 100 anos - e mais 
respeitado líder Kayapó. Há cerca de um mês e meio, passou também 
a ser o nome do avião senêca adquirido pela comunidade da aldeia, 
numa transação, no minimo, iiestranhaH. o avião foi comprado de um 
grupo de empresários de garimpo, que mantém negócios em Redenção 
( PA) , a uma hora e meia de vôo de Kubenkroke. como acertaram 
pagamento parcelado I os 1ndios foram obrigados a contratar o 
comandante Wagner, um piloto amigo destes empresários, até quitar 
o avião. Este piloto, pertencente aos quadros da Funai, também 
tornou-se, nos últimos anos, ripiloto de garimpot•, com passagem, 
inclusive I pelo território Yanomami, em Roraima. Através desta 
atividade, já conseguiu até construir um galpão de cerca de 3000 
metros quadrados no aeroporto de Anápolis (GO), onde está 
instalando uma fábrica de ultraleves. o relacionamento do 
comandante Wagner com os garimpeiros e, o que é pior, com o chefe 
do posto da Funai em Kubenkroke, Geraldo, dá uma dimensão do 
nfvel da exploração dos recursos naturais naquela área. 

Geraldo, o chefe do posto, pouco fica em 
Kubenkroke, conforme relato de Ruy, um "kuben" que vive há 10 
anos entre os Kayapó. Quando desembarcamos em Redenção 
descobrimos porque. Enquanto Kukóy, neto de Bepgogoti e filho de 
Bepkum, benadjore do Kubenkroke, recepcionava seu Séneca no 
aeroporto, Geraldo estava na madeireira, acertando o próximo 



pagamento dos indios. o funcionário da Funai, o piloto e os 
próprios fndios transitam pela cidade normalmente na caminhonete 
da Motorbrás, a empresa do dono de garimpo que vendeu o avião à 
comunidade do Kubenkroke. No dia 18 de setembro, três horas antes 
de deixarmos Redenção, Kukóy recebeu o pagamento da madeireira e 
assistimos ao rateio de parte do dinheiro entre Geraldo e Wagner. 

Já foram detectados na região do Kubenkroke 
dois garimpos que, até o ano passado, eram controlados pelo 
uRamboit 1 o mais poderoso e violento empresário de garimpo do 
Pará, capaz de atirar bombas de dinamite de um de seus aviões 
sobre um garimpo concorrente, para tomá-lo para si. uRambo" foi 
morto pelas policias Militar e Federal. Mas os garimpes continuam 
em atividade. 

No vôo Kubenkroke-Redençào, junto conosco, 
veio o barqueiro que comandou a viagem de 10 horas de canoa que 
fizemos de Pukanu a Kubenkroke. Enfrentando as cachoeiras do rio 
Iriri, mesmo no meio de uma tempestade de uma hora, o barqueiro 
parecia ilnbativel, um semideus. sentado atrás da cadeira do 
piloto, no avião, demonstrava estar assustado, não só pela falta 
de familiaridade com aquela espécie de transporte, mas, também, 
porque sua mulher, no dia anterior, fora levada às pressas para o 
hospital de Redenção. Ela havia ficado três dias em trabalho de 
parto, sentindo dores fortissimas, até que a enfermeira de 
Kubenkroke - assim como a professora, paga pelos recursos 
advindos da exploração de ouro e madeira - descobriu que o bebê 
estava sentado e só nasceria sem risco de vida através de uma 
operação cesariana. Neste caso, a mulher e o filho do barqueiro 
não morreram porque o sêneca, recém adquirido, pode levá-la 
rápido ao hospital. o bebê nasceu bem com cinco quilos. 

Por causa de situações como essa, o aviào 
tornou-se não só um s1mbolo de poder entre os Kayapó, mas, 
principalmente, o meio de transporte mais importante para quem 
vive na floresta. Não é à toa que Raoni insiste, há cerca de dois 
anos, para comprar um aparelho destes para a cachoeira. o próprio 
comandante Wagner contou-nos que Raoni encomendou-lhe um avião no 
ano passado, dizendo-lhe que FMV/RFFI pagariam por ele. Como 
mantém afastadas de sua áreas as frentes de ocupação predatórias, 
Raoni vem sendo cada vez mais pressionado, principalmente pelos 
jovens, a adquirir o avião através da Fundação. 

Este caso do avião de Raoni é o melhor exemplo 
para ilustrar a atual relação dos Kayapó com FMV /RFFI. com a 
Funai praticamente parada desde que o presidente collor assumiu, 
em março de 1990, cada vez mais FMV/RFFI têm sido solicitadas 
pelos indios a resolver problemas emergenciais que, em mui tos 
casos, envolvem recursos significativos. Nos últimos dois anos, 
quando um Kayapó da cachoeira, do Kapot ou do Menkragnoti ficava 
gravemente doente, eram (e continuam sendo) FMV/RFFI quem pagava 
o frete do avião até a cidade, além das despesas hospitalares. 
Tornou-se comum, então, FMV/RFFI assumirem gastos que 
teoricamente seriam do órgão indigenista oficial. Ao mesmo tempo, 
como esses tipos de ajuda são sempre emergenciais, a maioria dos 
Kayapó náo sabe que sào FMV/RFFI que a prestam. Ao chegarmos nas 
aldeias , constatamos que FMV /RFFI só merecem respeito quando 
compram presentes ou pagam tudo o que for exigido pelos indios - 
como a peça do trator que quebrou ou os vestidos da mulher do 
benadjore. Na cabeça dos índios, náo interessa se há ou nào um 
projeto aprovado para atender determinada demanda. Para eles, 
FMV/RFFI têm recursos ilimitados para todos. 

Sugestões para análise dos conselheiros 



1 - FMVíRFFI não podem substituir o assistencialismo estatal, 
filosofia que permeou os trabalhos do órgão tnâigenista oficial desde a 
sua criação e dentro da qual se formaram as lideranças mais próximas. 
Neste momento, então, sugerimos que FMVIRFFI devem desencadear 
uma ampla avaliação interna e com as lideranças indigenas sobre como 
tem se dado a articulação e a imptementaçao de nossos projetos com as 
comunidades, bem como o real caráter da FMVIRFFI enquanto 
interface visi vel da solidariedade internacional. 

2 - Valorizar, em todos os nossos projetos, as lideranças tradicionais. 
Neles, as populações locais devem ser o ponto de referência e o 
protagonista central. Para tanto, deve ser manttao um contato 
permanente e estreito com as comunidades das aldeias, a fim de explicar 
sempre os objetivos de FMVIRFFI como um todo, assim como iniciar 
uma nova prática nos desenvolvimentos de projetos, viabilizando a 
parttcipaçao direta das lideranças das aldeias em todo processo. 

3 - A realidade da área Kayapó exige que seja desenvolvido e colocado 
em prática imediatamente um plano integrado de ação, envolvendo 
saúde, educação e autosustentação econômica e ecológica. 

3.1 - Saúde - Estender o Programa Integrado de Saúde desenvolvido 
hoje pela FMVI RFFI apenas no Parque do Xingu, a todas as outras 
áreas Kayapô, viabilizando, inclusive, a presença permanente de 
profissionais de saúde na região. 

- Além dos precários postos de saúde existentes nas aldeias, 
geralmente mantidos por garimpeiros ou madeireiros, é necessário criar 
um verdadeiro 
(MT). 

3.2 - Educação - Tem que ser implantado rapidamente um sistema de 
educação entendido como "conscientização" a respeito do caráter e 

centro de assistência à saúde inatgena; em Guaranta 

dos 
valores da cultura do branco. Assim como, valorizar o papei da cultura 
prôptia.entendida como um sistema de crenças e idéias na 
sustentabilidade de suas sociedades: 

- Deste sistema de educação proposto deve, 
necessariamente, constar um programa de educação ambientai, com o 
objetivo de informar as comunidades indtgenas sobre as consequências 
do processo de depredação de seus recursos naturais. Este programa deve 
vtabtltzar o acesso dos Kayapô' a experiências de exploração predatória 
que já ocorreram em outras áreas indigenas do pais, bem como suas 
consequências para estes povos. 



formação de 
Kayapô no 

- É necessário também implantar um programa de 
quadros técnicos, que permitam uma maior autonomia dos 
gerenciamento do próprio desenvolvimento. Exemplo: os 

índios devem ter acesso a conhecimentos de Administração e de como 
funciona a Economia do branco; e também devem aprender técnicas de 
manejo florestal. 

4 - Atualmente, os contatos com a sociedade envolvente silo 
praticamente os madeireiros e garimpeiros, sendo que o pólo é a violenta 
e viciada cidade de Redenção .. Mas existe outra alternativa de contato 
urbano: o Posto Indígena recém criado por 
Guarantã (MT), que já vem dando 
comumaaaes tnatgenas. Propomos 
alternativo de contato com as cidades. 

Megaron na cidade de 
um apoio diferenciado às 
o fortaiecimento deste pólo 

5 - Apoiar a organização econômica autónoma (cooperativasi), 
o controle pelas próprias comunidades da exploração sustentada de 
recursos. Isto implica na formação de recursos humanos e parceria na 
construção de alternativas viáveis e exequíveis. 

visando 
seus 

__..., 

f 6 - Autosustentação - Desenvolver experiências-piloto de manejo 
recursos naturais (fauna, flora e madeira, inclusive) prioritariamente 

1 em Cachoeira, Kapot, Pukanu e Kubenkroke, oferecendo-lhes uma 
\ alternativa sustentável a depredação suicida promovida 
/ madeireiros e garimpeiros. 
L__ - Realizar, com o acompanhamento direto de alguns índios, 

uma sondagem das experiências de manejo e exploração alternativa das 
florestas tropicais. 

- Articular um grupo de pesquisadores. com reconhecida 
experiéncia em manejo sustentado de florestas, visando a elaboração de 
inventários dos recursos naturais das áreas. Bem como, a elaboração de 
programas-piloto de manejo. 

- Yalorizar o potencial do conhecimento etnobiôgico dos 
Kayapô na elaboração dos projetos de manejo florestal, reconhecendo- 
os, portanto, como verdadeiros cientistas da floresta. 

- Promover pesquisas para identificar e 
índios à biodiversidade de suas terras. 

dos 

por 

resguardar o direito dos 

7 - Alternativas de Autosustentaçao - Como agregar valor aos produtos 
da floresta e viabilizar a sua comercializaçao no mercado nacional e 
até no internacional? 

- Sondar pesquisas existentes, assim como apoiar novas, que 
visem desenvolver produtos (alimenti. cios, cosméticos, etc) a partir dos 
recursos da floresta. 

5 



de beneficiamento, simples 
floresta, de forma que 
industriais 

- Apoiar o desenvolvimento de tecnologias 
e de fácil assimilação. dos produtos da 

possam ate ser criadas pequenas unidades agro- 

- Criar mecanismos para agregar o valor cultural e ambiental 
no preço final dos produtos. Nesta fase, estará pronta para funcionar a 
"grifje do Kingu'", cujos produtos devem sair das aldeias prontos para o 
mercado. 

- FMVIRFFi e indios devem realizar um esforço conjunto para 
abrir mercados. Tem que ser feitas criteriosas pesquisas tanto no 
mercado nacional quanto no internacional. na perspectiva de criar uma 
rede permanente de escoamento dos produtos. 

8 - Integrar, o máximo possivel, os tndios enquanto indivíduos, em 
todas as etapas deste processo, objetivando um repasse integral de todas 
as infomações e instrumentos, para que os próprios f ndios possam 
assumir o gerenciamento de toda a cadeia de produção e 
comercializaçao. 

9 - Desmascarar o caráter suicida e criminoso da exploração económica 
e depredação ecológica, realizando uma investigação detalhada de 
como se deu a entrada de madeireiros e garimpeiros nas áreas e de como 
funciona o atual sistema de exploração. 

10 - FMVIRFFI e afiliadas devem investigar e denunciar as rotas 
nacionais e internacionais de contrabando de ouro e madeiras tropicais, 
bem como apoiar as campanhas de conscientizaçao e boicote promovidas 
hoje pelas organizações ambientais do Primeiro Mundo, como o 
Greenpeace e a Cultural Survival. 

11 - Fortalecer e disseminar o Projeto Mercúrio em todas as áreas 
Kayapô. E propagandear seus alarmantes resultados entre as 
comunidades indígenas e a opinião pública mundial. 

12 - Ampliar o Projeto Fronteiras 
objetivando um controle eficiente e 
indígenas. 

para todas as áreas Kayapô, 
permanente dos limites das terras 

Brasilia, 7 de outubro de 1992 

Luiz Carlos Pinagé de Lima 
Diretor Executivo 
Hélcio Souza 
l'rojectDeveloper 
MonicaMaia 
Assessora Comunicação 


