
PROPOSTAS PARA A ELABORAÇÃO DE UM PLANO 
INTEGRADO DE AÇÃO 

Os Kayapó Menk.ragnoti, como os demais Kayapós, não estão imunes as 
frentes expansionistas da economia regional. já vivendo momentos de saques em seus 
recursos naturais e previsiveis impactos sócio-culturais 

A chegada dos primeiros garimpos e madeireiras ocorreu a aproximadamente 
dois anos . O caminho trilhado até aí , praticamente repetiu a mesma lógica ocorrida em 
outras aldeias . O povo Menkragnoti , primeiramente , começou a receber visitas constantes 
dos parentes já integrados ao sistema de exploração . Estes nunca deixavam de trazer 
presentes ( coca-cola .biscoitos .farinhas , remédio .munição , etc. ), transportados em avião 
de sua propriedade , e exibido como legitimador de uma nova categoria de prestígio. As 
consequencias desta prática podem facilmente ser imaginadas :os mais jovens são 
fortemente influenciados, e rapidamente cooptados para a lógica do consumo fácil ; as 
categorias de valor e prestígio se modificam , a pressão sobre as lideranças tradicionais 
desemboca no rápido distanciamento das facções entre si, propiciando o estabelecimento de 
alianças com garimpeiros e madeireiros, que passam então a negociar contratos de 
exploração com os líderes cooptados . 

Inseridos cada vez mais num complexo de relações que lhes passa a introduzir 
os valores que o dinheiro compra, estes líderes cooptados , com o prestigio que obtém a 
partir da redistribuição da pequena fatia da gorda margem de lucro que fica com os 
madeireiros, passam a se confrontar com as lideranças tradicionais e a exercer um novo tipo 
de chefia. Nestas circunstâncias , a própria lógica tradicional. na qual poder e prestígio são 
atribuídos a quem tem para dar, acaba lhes sendo favorável. Muitos destes jovens líderes 
chegam a representar o próprio madeireiro e o dono do garimpo nas discussões dentro da 
aldeia. 

Estes fatos demostram que, em completo abandono. e sem nenhuma 
interlocução alternativa, os índios e seus recursos naturais se tornam presas f áceis da 
ganância da economia regional. 

Cabe ressalvar que, ações desenvolvidas nesse contexto, como a própria 
demarcação e e outras futuras de curtíssimo e médio/longo prazo , irão se defrontar com 
essas dificuldades. que podem se agravar na medida que a indústria madeireira na Amazônia 
é imensamente poderosa . 
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"No estado do Pará, ela efetivamente determina as políticas de governo: Tem 
corrompido a maioria dos funcionários encarregados da fiscalização do comércio, e 
ameaçado aqueles que não conseguem comprar. Este setor é operado por extensa cadeia de 
fatores iníormais e intermediários, dominado por um grupo pequeno de grandes empresas 
madeireiras e/ou exportadoras, as quais produzem poucos empregos e auferem altíssimos 
lucros com o envio de madeira para fora da Amazônia. Estas madeireiras muitas vezes 
pertencem a grupos econômicos do sul do Brasil, que já trabalhavam no setor, e com o 
esgotamento das reservas de mata Atlântica e de Araucária, têm avançado agora no rumo da 
Amazônia. Além das irregularidades e impunidades já mencionadas no cumprimento da 
legislação ambiental, existem fortes indícios de que tem ocorrido crimes de sonegação fiscal 
e sonegação de informações quanto a origem e ao real volume de madeira explorado." ( 1 ) 
Manifesto da Campanha do Mogno . 

No plano da macro política regional , o mesmo se pode dizer das empresas do 
comércio de ouro , tão poderosas quanto as madeireiras e geralmente suas aliadas. 

Isto posto , propõe-se aqui o desenvolvimento de ações a curto , médio e 
longo prazo que contribuam para estancar a sangria suicida dos recursos naturais das 
florestas tropicais e apoiar a comunidade Menkragnoti, no esforço de preservar sua 
autonomia, no complexo quadro sócio-econômico regional. 

AÇÕES A CURTO , MÉDIO E LONGO PRAZO 

Devido a fatores que fogem a seu controle , nenhum grupo indígena do Brasil consegue 
suprir a sua demanda interna de bens de mercado de forma satisfatória ao grupo , utilizando 
se somente das práticas tradicionais. A análise histórica oferecida demonstra que a 
penetração das frentes econômicas nas área indígenas, quase que invariavelmente . ocorre e 
se legitima perante as comunidades, no momento em que passam a oferecer, quase sempre 
de forma precária. os atendimentos básicos de saúde, educação, bem como os bens de 
consumo oriundos do mercado industrial . Fica evidente , portanto , que a ausência do 
Governo e mesmo da sociedade civil organizada , acaba favorecendo as estratégias e 
interesses das empresas regionais. 

Um relatório da situação atual da área Menkragnoti- Kayapó feito recentemente 
pela FMV exemplifica esta situação: " Em Pukanu, a comunidade comprou um avião 
Sêneca, há cerca de dois meses , com dinheiro proveniente da retirada de ouro 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 
professora para as crianças. Esta enfermeira, aliás , é casada com um garimpeiro e os 
dois moram com a professora na casa dos " kubens" . O líder Pukatyre nos deu um 
depoimento dramático sobre esta convivência , e como foi obrigado a deixar 
garimpeiros e madeireiros explorarem seu território. Adepto da tese defendida por 
lideranças tradicionais como Megaron e Raoni, de que os recursos naturais e a 
biodiversidade devem ser preservados ou explorados de forma autosustentável por e 
para toda a comunidade, Pukatyre acabou tendo que ceder as pressões , tanto em 
função da completa desassistência em que se encontrava seu povo, como por causa 
dos índios mais jovens que, seduzidos pelos bens de consumo corrente entre os 
demais parentes Kayapó , insistiam na formação de aliança econômica que lhes 
nrnnnrr1nn:1~~P rP1nrnn 1mPcl1:11n " 



_. .•..•...... - .•..•..•. -... - __ ....•..... - ...•. - .•. .-.---·· 

Qualquer ação a curto prazo. deve pressupor entendimentos com a FUNAI e 
com as lideranças indígenas para a retirada de todos os não indígenas , funcionários do 
governo coniventes ou empregados das madeireiras e garimpo que prestem serviços aos 
índios. 

As ações de médio e longo prazos que poderão oferecer os resultados 
desejados • dependem umbilicalmente de uma série de ações pontuais , imediatas , e em certo 
sentido emergenciais , abaixo elencadas : 

1- Câmara Permanente de Assuntos Kayapó : 

Dada a complexidade dos problemas enfrentados pelos Kayapó em geral e particurlarmente 
os Menkragnoti , toma-se importante e inadiável um corpo de consultoria permanente . 
integrado por especialistas com larga experiência entre estes povos. Além de oferecer massa 
critica a todas as ações que venham a ser desenvolvidas • estariam encarregados das 
articulações com as lideranças • bem como na formulação de estratégias para os programas . 

Uma primeira iniciativa neste sentido ocorreu por iniciativa da FMV no dia 20 
de outubro último através de uma reunião realizada na Escola Paulista de Medicina, neste 
encontro participaram o antropólogo Gustaff Verswijver ( com larga experiência junto aos 
Kayapós Menkragnoti) , as antropólogas Lux Vidal e Isabelle Gianini ( com rico trabalho 
junto aos Kayapó Xikrin ). os Conselheiros da FMV • Roberto Baruzzi , Olympio Serra e 
Megaron Txucarramãe, e o Diretor Executivo e Project Developer da FMV, respectivamente 
os senhores Luiz Carlos Pinagé e Helcio Souza . 

Esta Câmara , com assessoria de especialistas de outras disciplinas, será 
encarregada de orientar o desenvolvimento de um plano integrado de ação de longo prazo, 
que além de aprofundar os trabalhos de apoio a saúde e educação, aponte soluções para a 
exploração sustentável dos recursos naturais, tomando como referência os processos 
tradicionais de manejo . Na construção deste projeto de natureza socio-econômica . a Câmara 
deve estar atenta aos seguintes objetivos : 

A-Autonomia do grupo em questão. entendida em toda a sua amplitude. 
B- Inventário dos recursos naturais e genéticos, e seu zoneamento, com vistas a 

sua defesa e possível exploração sustentada . 

2- Contratação de uma coordenador executivo, encarregado de implementar 
as ações de curto prazo, bem como desencadear imediatamente um processo amplo de 
articulação com as comunidades indígenas, a sociedade envolvente e a Câmara Kayapó, com 
vista a viabilizar um processo amplo e participativo de todos os atores na construção do 
Plano Integrado 

3 -Formação imediata de um quadro mínimo de técnicos de nível superior e 
intermediário, que se responsabilizarão pela implementação prática do cotidiano dos projetos 
, principalmente os de curto prazo, este quadro técnico deverá surgir de negociações com a 
FUNAI , e deverá passar por um amplo processo de formação • capacitando-os para 
enfrentar a complexa realidade local. 
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4 - Controle e Monitoramento da área Menkragnoti : Fronteiras e Recursos 
Naturais A extensão da A.I. Menkragnoti exige que se tenha mecanismos avançados de 
monitoramento por sensoreamento remoto . O acesso periódico a fotos de satélite permitira 
o controle permanente das fronteiras, o diagnóstico dos danos ambientais 
por ventura provocados pela exploração madeireira e de garimpo . alé.m do mapeamento das 
áreas potenciais e prioritárias para para inventários de recursos com fins de manejo e outros 
como o etno-zoneamento ambiental das áreas. 

a - Aquisição de [Otos de satélites: 
O ponto de partida de um amplo programa de monitoramento é a 

aquisição imediata de um conjunto de fotos de satélites, cobrindo todo o interior e entorno da 
A. Menkragnoti, que nos oferecerá dados atuais da situação real da área, neste momento 
pós-demarcação . 

b- Perenização das clareiras demarcatórias : Na demarcação da área 
Menkragnoti , a FMV implementou uma nova metodologia para demarcação física de 
grandes áreas. Esta consiste basicamente, na abertura de clareiras de 80 x 80 metros ao longo 
das linhas secas e distanciadas 15 quilômetros uma das outras. O conjunto de clareiras será 
visualizados, através das fotos de satélite , como uma linha pontilhada de coloração e 
textura diferenciadas , indicativa do exato local onde estão os limites da área , permitindo 
assim o monitoramento e controle da mesma. Pretende-se com esta metodologia , resolver 
um dos principais problemas das demarcações tradicionais que é a necessidade de reabertura 
permanente das picadas nas linhas secas dos limites , prática geralmente de custo financeiro e 
ambiental bastante elevado . bem como de complicada logística . Visando a concretização do 
conjunto de clareiras como indicativo perene no controle das fronteiras será necessário 
vegeta-las com espécies que se distinguam da floresta ao redor, evitando assim que a 
dinâmica da regeneração natural da floresta engula as clareiras , compromentendo a 
metodologia demarcatória adotada. Um outro benefício desta prática inovadora é provocar o 
envolvimento das lideranças indígenas com o monitoramento e vigilância de suas fronteiras. 
Para que isso ocorra , o plantio deverá ser realizado pelos próprios índios , em expedições 
de dois tipos. Uma , percorrendo a pé a linha seca que parte dos limites Kapot - 
Menkragnoti na extensão de aproximadamente 80 quilómetros , e outra, através de apoio 
aéreo , que facilite o plantio das clareiras localizadas entre os limites fluviais de difícil 
acesso. 

S -Apoio a Saúde 

Na ausência de uma ação sistemática de apoio a saúde, decorrente sobretudo 
da omissão do Estado , os madeireiros e garimpeiros encontraram terreno favorável para se 
impor como aliados indispensáveis e solícitos . O apoio concreto e imediato a saúde , se 
constitui num dos elementos estratégicos , para qualquer proposta de trabalho nas 
comunidades Menkragnoti. Como ponto de partida , pretende-se realizar um urgente 
diagnóstico das doenças prevalentes na área , com o objetivo de subsidiar a elaboração de 
um amplo plano de saúde , bem como indicar as medidas práticas para um apoio efetivo, 
concreto e imediato a saúde dessas populações. Conviria também , ao mesmo tempo , realizar 
um diagnóstico dosimétrico da possível contaminação por mercúrio na populações de 
Pukanu e Baú, já invadidas por garimpeiros. Nestas duas aldeias, provavelmente , ainda se 
poderá evitar a contaminação dos mananciais hídricos de seu território. 
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6- Educação 

A educação deve se constituir num dos principais instrumentos a serem 
utilizados dentro de um processo mais amplo de intervenção na área Menkragnoti . Deverá 
ser compreendida de uma forma abrangente , superando a escolarização pura e simples. para 
se constituir numa efetiva ferramenta de conscuientização política e econômica de cada 
grupo. capacitando-os para uma relação autônoma com a sociedade envolvente. O pano de 
fundo de uma experiência educacional deverá assumir um caráter de ambiental , permitindo 
aos índios confrontarem os valores anti-ecológicos embutidos na cultura ocidental , bem 
como reafirmar os valores da cultura e conhecimento tradicional próprios , enquanto 
ferramentas para construção da sustentabilidade cultural e econômica de sua sociedade , 
levando-os a compreender a importância da preservação de seus recursos naturais como 
elemento chave na construção da autonomia das suas futuras gerações. 

As ações de educação , dentro da perspectiva aqui colocada , deverão ser 
previstas minuciosamente dentro do Plano Integrado , cuja coordenação está prevista nas 
atribuições da a Câmara Permanente. 

Há no entanto , uma necessidade imediata no campo educacional . Cerca de 
um ano atrás . os Menkragnoti e Mentuktyre , preocupados com a formação de seus futuros 
líderes, levaram 15 adolescentes, para a cidade de Guarantã , matriculando-os numa escola 
pública local , no intuito de fornecer-lhes uma formação adequada as funções que irão 
exercer. A escola em questão não oferece as condições mínimas para as próprias crianças 
regionais, muito menos para os jovens lideres indígenas. Além disso, estes meninos vivem 
em promiscuidade com índios doentes que são levados para tratamento em Guarantã , uma 
vez que utilizam o mesmo espaço de convivência. 

Convencer os seus pais da inutilidade deste esforço , se constitui numa tarefa 
praticamente impossível. Assim , torna-se urgente oferecer-lhes a possibilidade de acesso a 
um ensino qualificado, e que atenda a suas expectativas e reais necessidades. Por outro lado 
, um dos caminhos mais indicados para os libertar das empresas regionais de exploração das 
suas riquezas é formar as suas lideranças , de modo a que não se deixem manipular por 
forças contrárias a sobrevivência de seu povo e de seu modo de vida. 

Como alternativa , propõe-se a estruturação de um curso especial para os 
mesmos , a ser realizado em uma das suas aldeias , a ser escolhida de comum acordo com 
seus pais , devendo seguir princípios que reafirmem a autonomia e a identidade de seu povo. 

Esta iniciativa , emergencial no caso Menkragnoti , apresentando os resultados 
previstos , poderá se transformar numa escola de lideres para os Kayapó de modo geral . 

1- Projeto de inventário dos recursos naturais da área Menkragnoti 

Consiste numa análise da composição quantitativa , qualitativa e estrutural da 
floresta , permitindo realizar-se diagnósticos sobre o potencial dos recursos florestais , a 
curto ,médio e longo prazo , possibilitando , assim , um planejamento sustentável na 
exploração dos mesmos. Estes inventários deverão ser feitos com a participação direta dos 
próprios índios , a partir da valorização dos conhecimentos etno-botânicos acumulados pelo 
grupo. 
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8- Fortalecimento da resistência da Aldeia do Kapot . 

Dentro da conjuntura político-econômica das aldeias Kayapó , o Kapot 
apresenta-se como o último baluarte de resistência das lideranças tradicionais às frentes de 
exploração madeireira e de ouro. No atual momento , vem recebendo constantes visitas e 
presentes dos parentes já integrados ao sistema de exploração predatórios , inclusive com o 
apoio aéreo na remoção de pacientes graves . Conforme anteriormente descrito • está se 
trilhando exatamente o mesmo caminho de cooptação ocorrido nas outras aldeias. Portanto , 
evidencia-se a necessidade de uma urgente e conseqüente interlocução alternativa , que se 
contraponha aos conhecidos mecanismos de introdução das frentes de expansão. 

O Kapot é atualmente , e com certeza , a aldeia com maior proximidade da 
FMV : A própria origem da mesma teve nosso decisivo apoio ; nossas lideranças mais 
próximas são originárias deste grupo ; Kapot foi também a aldeia que sediou e apoiou a única 
base da demarcação Menkragnoti que se localizou em aldeia ; bem como vem recebendo 
apoio constante de vários projetos da FMV . Constituindo-se portanto em nossos fortes 
aliados , dentro da estratégia mais ampla do Plano Integrado. 

O quadro exposto , assinala a urgência de uma ação mais conseqüente a nível 
de fortalecimento do prestígio das lideranças desta aldeia , de formas a selar com ações 
concretas e imediatas a continuidade deste grupo na luta pela valorização das tradições 
culturais como instrumento de sustentabilidade de sua sociedade. Com este objetivo , 
propomos as seguintes ações a curto prazo : 

a - Apoio logístico às lideranças: 

As lideranças cooptadas pelas frentes de exploração, recebem um amplo apoio 
dos madeireiros a nível de uma logística moderna e eficiente , que possibilita a legitimação 
do seu prestígio junto a seu povo , como exemplo citamos a utilização dos aviões e de um 
moderno sistema de rádio-comunicação , que lhes permiti uma constante interlocução com 
as várias aldeias. 

A forma de se contrapor esta num apoio as lideranças do Kapot , oferecendo 
lhes de um minimo de logística , e que lhes permita viabilizar um relativo prestígio e 
autoridade dentro da correlação de forças das várias aldeias Kayapó. Um aceno pontual , 
poderia vir na doação de um eficiente e moderno aparelho de rádio-comunicação digital e 
multifrequência , conforme já usados nas demais aldeias Kayapó. bem como contribuições 
simples e eficientes na solução dos problemas do cotidiano da comunidade . 

b- Enriquecimento das florestas 

A aldeia do Kapot . diferentemente das outras aldeias Kayapó , encontra-se 
exatamente na faixa de transição da floresta amazônica para o cerrado . Por este motivo as 
florestas próximas desta aldeia apresentam baixa incidência de espécies vegetais alimentares 
típicas da Amazônia . Este fato , aliado a recente concretização da união da aldeia Cachoeira 
ao Kapot , provoca um aumento da pressão sobre os recursos naturais provedores da base 
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aumentar co grupo. 

Como uma primeira medida pontual visando amenizar esta situação, pretende 
se viabilizar junto a esta comunidade , uma experiência piloto de adensamento e 
enriquecimento de suas florestas e cerrado , principalmente com espécies amazônicas 
alimentícias , ampliando a base alimentar • e vislumbrando novas possibilidades de sistemas 
de produção , compatíveis com a nova realidade de inserção na sociedade moderna vivida 
por este grupo. 

e- Intensificar. junto a aldeia Kapot , ação dos vários projetos da FMV em 
andamento no PIX • principalmente os Programas de Saúde • Educação e Fronteiras. 
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