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1)- APRESENTAÇÃO 

O plano atenderá as seguintes populações Kayapo: 

Povo Aldeia Área indígena População 

Menkragnotire Kubekàkre Menkragnotire 500 

Menkragnotire PykanyMenkragnotire 170 

Mekrangotire Baú Baú 120 

Metyktire Kapôt Kapôt/ Xingu 350 

r> Metyktire Cachoeira Xingu 150 ! 
( ' 

Os Kayapo Metyktire e Mekrangotire vêm lutando, desde a época do contato com o 
branco,para manter e recuperar a totalidade de seu território tradicional; fundamental para sua 
sobrevivência, a garantia de posse do território tomou-se imprescindível. Recentemente 
conseguiram a demarcação das áreas tradicionais Kapôt (1984) e Mekrangotire (1992), esta última, 
executada pela FMV e financiada por meio da solidariedade internacional entre FMV / RFFI 

Após concluida a demarcação da área indígena Menkragnoti, a FMV e RFFI 
empenharam-se em superar um novo desafio, o de reverter, com ações estrategicamente 
eficazes, o atual modelo de exploração econômica que há cerca de duas décadas vem sendo 
implantado na região amazônica. Modelo pautado em interesses imediatistas , totalmente 
descompromissados,nas suas consequências, com o cumprimento da devida função social. 
Sobre tudo, atividades predatórias de recursos vários, inerentes à biodiversidade, bem 
como, exploração da mão-de obra de populações menos assistidas, são características deste 

r> modelo repulsivo. 
( 

Infelizmente, muitas áreas indígenas são atingidas por este desastroso 
processo, já amplamente demonstrado em documentos específicos. Diante disto, faz-se 
necessário um planejamento de ações distintas, mas integradas em um plano coerente de 
interferência na realidade, prevendo componentes de saúde, educação, vigilância do 
território e exploração econômica alternativa,de maneira que possam viabilizar a luta 
comum tanto daquelas comunidades quanto de comunidades de todo o mundo, 
preocupadas com a preservação do patrimônio cultural e natural dos povos indígenas e 
consequetemente toda a sociobiodiversidade, na sua mais ampla concepção. 

Vários documentos foram elaborados, com diagnósticos bem fundamentados, 
em que a realidade dos índios naquela região foi amplamente retratada. Da mesma forma , 
ações prioritárias foram sugeridas em documento bastante pertinente, "Ações Prioritárias 
Para a Área Indígena Bau/Menkragnoti" as quais buscariam um futuro de manutenção das 
riquezas culturais e ambientais. 
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Como diretriz básica da nova organização( A V A), propõe-se, para o alcance 
do objetivo principal desta entidade, ou seja, a proteção de áreas indígenas e seus 
ecossistemas contra modelos predatórios de exploração de recursos naturais, um Plano 
Integrado de Ações, o qual, sustentado em quatro componentes básicos: a) Programa de 
assistência médico-odontológica nos moldes do já existente no Parque Indígena do Xingu. 
b) Programa educacional para crianças e adultos com formação de recursos humanos 
originários da própria comunidade; e) Programa de segurança territorial e vigilância das 
fronteiras d)) Macrozoneamento ecológico e Plano de manejo e exploração em regime auto 
sustentado do patrimônio florestal. 

Entretanto, o acúmulo de experiências face as peculiaridades da lógica 
indigenista, levou-nos a concluir, que dada a complexidade e dimensão de um plano desta 
envergadura e volume demandado de recursos materiais e humanos, toma-se conveniente 
adotar uma estratégia de modular as ações propostas, garantindo que sejam acopladas na 
formação de um plano integrado, amplo e abragente. 

Em decorrência, é necessário que diligências sejam incrementadas na 
tentativa de mobilizar e aglutinar em tomo da elaboração de programas, os mais variados 
recursos humanos, além do envolvimento e concordância das próprias comunidades; sem 
os quais, correr-se-á o risco de obtermos um plano leviano e sem legitimidade. 

Portanto, seguem propostas com ações pontuais baseadas nos componentes 
acima descritos. 
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II JUSTIFICAÇÃO. 

A periodicidade de contato da FMV com as comunidades da área indígena 
Menkragnoti possuia um caráter esporádico e aleatório, permanecendo como conceito, a 
figura de um provável aliado, porém , distante e ausente de suas dificuldades cotidianas. 
No entanto, representantes de madeireiras e garimpeiros estavam presentes diariamente, 
suprindo necessidades comunitárias emergentes e em consequência cooptando lideranças e 
parte das comunidades. 

Evidenciou-se, entretanto, a existência de outras lideranças que não 
compactuam com o atual processo , pois, percebem as consequências nefastas que 
aguardam seu povo; porém no momento , encontram-se enfraquecidas frente a situação 
criada de dependência em relação aos cooptadores, aliada a total desassistência por parte 
de órgãos governamentais. Percebeu-se que, sob o argumento de suprir as necessidades 
comunitárias( saúde, educação, etc), cria-se justificativas para a abertura aos sistemas 
econômicos vigentes. 

Como forma de contrapor-se a enorme pressão exercida pelos agentes 
econômicos regionais , e também de fortalecer posições contra tais processos predatórios, 
justifica-se a convergência de esforços no sentido de buscar respaldo ao viabilizar tais 
serviços para as comunidades. 

É bom ressaltar que tais atividades não devem ser consideradas como 
assistencialistas, mas sim como medidas estratégicas que poderão viabilizar um futuro de 
independência e auto suficiência para aqueles povos. Os indios no Brasil, como todas as 
outras minorias étnicas(negros, agricultores sem terra) são desassistidos de infra-estrutura 
básica e constantemente marginalizados no processo evolutivo da sociedade moderna. 

Á área Menkragnoti, tem suas terras demarcadas em uma região coberta por 
floresta tropical, rica em recursos naturais. Os Índios, utilizam-na há seculos como seu 
habitat natural e dali retiram praticamente tudo que é necessário para sua sobrevivência. 
Também, historicamente, além de preservarem os recursos, utilizam técnicas de manejo 
visando, desde o enriquecimento dos recursos mais valorizados pela comunidade( 
remédios,alimentos, armas. etc.) até a reordenação estratégica de território. 

Todavia , a sustentabilidade dos recursos naturais dependerá de como as 
comunidades indígenas admnistrarão tais recursos perante às pressões de demanda 
exercidas pela economia de um mundo ávido por consumí-los. Não obstante, se conseguir 
mos diminuir os impactos negativos sobre os ecossistemas da região e se manejada 
racionalmente com técnicas preservacionistas, a floresta tropical, com a intensa 
biodiversidade que lhe é peculiar, poderá fornecer inúmeros recursos ,não somente para as 
comunidades indígenas , mas para toda a humanidade. 

Evidencia-se, portanto, o papel fundamental que a A V A desempenhará no 
curto e médio prazo, ao viabilizar o repasse de instrumentos e técnicas, capacitando-os a 
uma relação equilibrada com a sociedade envolvente. Para tanto, articulações serão 

5 



desenvolvidas, no sentido de estimular, promover e aglutinar em tomo desta questão todos 
os agentes, possíveis, da sociedade organizada; como: entidades governamentais e não 
governamentais, especialistas, universidades, etc. 

Sabe-se que as dificuldades para iniciar um plano de tal dimensão são muito 
grandes, são proporcionais aos fatores que o condicionam. Escassez de recursos, 
disponibilidade das pessoas reconhecidamente capazes, loby contra de interesses 
financeiros, sem esquecer que existem cidades inteiras, coerentes com o modelo de 
desenvolvimento da região, que têm grande parte de suas atividades econômicas pautadas 
nos recursos constantes da área indígena, como é o caso de Rendenção no sul do Pará. 

Entretanto, o cenário atual conta com algumas circunstâncias que favorecem 
o início pela A V A de tais atividades. Recentemente a Justiça Federal determinou por meio 
de liminar que a União Federal, neste caso representada pela FUNAI, proceda a 

r> desintrusão, da área em questão, de todos os não índios que praticam atividades 
econômicas dentro dos territórios Kayapó. Somando-se a isto, recentemente houve a 
expedição em linhas fronteiriças da área Menkragnoti, onde estiveram presentes a FMV e 
índios de várias aldeias e gerações. Estes fatos vêm despertando entre as comunidades 
preocupações sobre o futuro, propiciando à debates e a percepção da realidade atual. 

A seguir, um relato sobre as diligências cabíveis e uma aproximação de 
custos para o bimestre agosto e setembro. 

A) SAUDE - - Subsídios para uma Proposta de Atenção a Saúde. 

Para a elaboraçao de uma proposta de atenção à saúde, concluiu-se que seria 
; fundamental um diagnóstico mais profundo da área. Pois bem, por iniciativa de alguns 

membros da extinta FMV, para tal fim, realizou-se viagem à região, coordenada pela Dra. 
Nair Tanaka ,entre os meses de março e maio do corrente ano .. Ao final do trabalho de 
campo e de posse dos resultados dos exames laboratoriais, a equipe de campo, em conjunto 
com a FMV(hoje AVA) e USMA/ EPM, deveriam elaborar um projeto piloto de atenção à 
saúde, a ser apreciado pelo "board" nacional e internacional. 

Os dados apresentados no relatório de Dra. Nair, associados ao seu relato, 
vêm confirmar suspeitas de um quadro insustentável, onde a saúde, como consequência de 
uma organização e comportamento social, está seriamente ameaçada por hábitos, quase 
sempre, absorvidos da cultura branca. Ressalta-se as doenças sexualmente 
transmissíveis(DST) como o maior flagelo a antingir àquelas comunidades. 

Portanto. o projeto piloto de atenção à saúde deverá fazer parte das outras 
ações , que interfiram de forma integrada, como estratégia para reverter o quadro atual. 
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Em principio, para discutir as bases para a formulação do referido projeto, 
sugere-se uma reunião entre: A V A na pessoa do técnico Paulo César, EPM na pessoa de 
Dr. Douglas, FUNAI e também representante dos índios na pessoa do Sr. Megaron e Dra. 
Nair, a qual sugeriu a presença de Dr. Apoitia, da Universidade de Cuiabá, devido a sua 
valiosa experiência como formador de médicos residentes e trabalhos em comunidades 
ribeirinhas da amazônia. 

Necessidades de Recursos: A reunião deverá acontecer em Brasília . tendo 
como data de referência o dia 26/08/94 . Abaixo os custos previstos para tal: 

1 ).Passagem aérea Cuiabá/Brasilia/Cuiabá 
2) 2 passagens aéreas SP/Brasilia/SP . 
4) 3 diárias de hospedagem (US$ 35,00) . 
5) Gastos com diligências( alimentaçâo, escritório) .. 
6) Imprevistos 

US$ 500.00 
US$ 720.00 
US$ 95.00 

US$ 140.00 
US$ 300.00 

Total ••.••.••••.•.••.••••••.••. US$ 1,755.00 

B) EDUCAÇÃO- Projeto Educacional para a Área Menkragnoti. 

A exemplo do projeto educacional já em andamento no Parque do Xingu, 
pretende-se algo similar para a área Menkragnoti, cujos os objetivos básicos são: 

"1- Realizar cursos de formação para professores indígenas capacitando-os 
para a construção de seu próprio projeto educacional, garantindo assim a continuidade do 
ensmo; r 

_; 2- Contribuir para o reconhecimento do direito à educação diferenciada e 
ensino bilingue conquistados no Direito Internacional através da Convenção 169 da OIT 
(ILO )e da Constituição Brasileira; 

3- Transmitir conhecimentos que fortaleçam a participação dos povos 
indígenas na sociedade brasileira, de forma digna, com melhores condições de defenderem 
suas terras, interesses e direitos, venda e aquisição de bens e a busca de atividades 
econômicas que assegurem a preservação de seus recursos naturais e sua integridade fisica 
e cultural. 

4- Apoiar a documentação da história, dos etno-conhecimentos geográficos, 
musicais, científicos, através da produção de textos, transcrição de fitas gravadas contendo 
depoimentos e relatos, com a finalidade de que estes conhecimentos sejam empregados nas 
diversas disciplinas que comporão o currículo escolar; 
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5- Assegurar a produção de material didático adequado nas línguas indígenas, 
em português, matemática, ciências, história, geografia e meio-ambiente; 

6- Estimular o debate sobre as perspectivas de educação escolar entre os 
Kajapo, sobre metodologias, currículos diferenciados e sobre a possibilidade do 
reconhecimento oficial das escolas indígenas; 

7- Formação de uma equipe de consultoria qualificada nas áreas de 
matemática, contabilidade, linguística, português, biologia, geografia, antropologia, 
agronomia e educação, responsável pela realização de cursos de formação e 
acompanhamento dos professores indígenas; 

8- Colaborar com os outros projetos em desenvolvimento nestas áreas, como 
o de saúde e alternativas econômicas. - / 

. ./ A escola indígena deve colaborar para a autonomia destes povos, valorizando 
a sua cultura de maneira ampla: língua, costumes, relações sociais, políticas, econômicas e 
saber tradicional. A escola deve ser ainda um local de reflexão, discussão e análise da 
sociedade brasileira e dos problemas decorrentes do contato." 

A coordenação do projeto educacional do Xingu deverá expôr para a equipe 
responsável pelo projeto, que já se mostrou receptiva, sobre a necessidade de elaborar um 
programa para Menkragnoti. Haverá uma reunião , ainda sem data definida, provavelmente 
no final de agosto. 

Os custos desta reunião, que já era prevista, serão debitados no próprio 
projeto educacional do Xingu. 

C) SEGURANÇA TERRITORIAL E VIGILÁNCIA DE FRONTEIRAS. 

Como consequência imediata da última expedição à área indígena 
Menkragnoti, deu-se a percepção da necessidade de vigilância de pontos estratégicos das 
linhas de fronteira , gerou-se, então, a decisão de construir postos de vigilância, em regiões 
prioritárias. 

Durante o percurso , os índios detectaram vários indícios de acampamentos 
utilizados por garimpeiros , percebendo a vulnerabilidade de suas terras frente a tais 
invasores. Decidiram , em caráter de urgência , construir cinco postos de vigilância , 
localizados em pontos estratégicos de regiões com grande pressão de invasores. 

Todavia, a mudança institucional da FMV e as novas diretrizes para 
financiamentos pela cooperação internacional, não permitem que a A V A financie ações 
pontuais sem que faça parte de um plano amplo e integrado. 
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Portanto, esforços serão concentrados para que se una em torno da 
elaboração de um plano, agentes como , A V A; FUNAI, liderança indígena, CEDI. 

Infelizmente, muitos destes agentes estão com indisponibilidade de tempo, 
mas assim que se conseguir agendar uma data coincidente, será possível elaborar um 
orçamento. 

D) INVENTÁRIO FLORESTAL - Levantamento diagnóstico dos 
recursos florestais. 

A bacia amazônica em geral, por ser uma região equatorial, possui um dos 
maiores índices de biodiversidade do planeta. A biodinâmica da sucessão de espécies na 
floresta tropical encontra-se em situação de clímax, ou seja, ecossistemas fechados onde 
energia e biomassa são reciclados no sistema ar, terra , água . A experiência tem nos 
mostrado que o rompimento deste ciclo ocasiona efeitos quase sempre desastrosos, como é 
o exemplo das consequências dos modelos econômicos normahnente praticados na região. 

O imediatismo dos modelos econômicos predatórios faz com que os lugares 
onde existem cobertura florestal sejam explorados o mais rápido possível e, devendo estas 
serem substituídas por plantios monoculturais, como pastagem para gado, soja para ração 
animal, etc, após terem retirado seletivamente algumas espécies madeireiras que encontram 
alto valor no mercado internacional, principahnente no primeiro mundo. 

A consciência sobre a biodiversidade nas florestas tropicais nos mostra que 
um número incontável de recursos podem ser utilizados, desde que sob manejo adequado, 
sem que este ciclo seja rompido,como exemplo: outras madeiras de comprovada qualidade, 
óleos vegetais , borracha, castanhas, fibras, produtos farmacológicos, recursos genéticos, 
áreas de laser, e muitos outros. 

Todavia, para o aproveitamento racional de tais recursos, há de se realizar um 
manejo adequado onde se leva em conta o próprio rítmo de recuperação da floresta e que 
exista a atuação de profissionais das mais variadas disciplinas, em outras palavras, 
antropólogos, engenheiros , ecomistas, consultores de mercado, etc. 

Entretanto, para a proposição de um plano de manejo é necessário que se 
tenha um diagnóstico dos recursos florestais da área em questão, ou seja, é imprescindível 
a realização de um inventário sobre os recursos existentes. 

O inventário consiste basicamente no levantamento de amostras que possam 
representar estatísticamente a realidade. Dada a dimensão da área (quase 5.000.000 ha ), 
toma-se impossível o levantamento da integralidade da área, portanto , observando as 
margens estatísticas de erro , obteremos com bastante confiabilidade um diagnóstico dos 
recursos florestais existentes. 
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Mesmo assim, um inventário deste porte requer recursos,que de acordo com 
especialistas, estariam entre 100 e 150 mil dólares e demandaria entre 8 e 12 meses para a 
sua conclusão. Ao final dos trabalhos teríamos relatórios e mapas de distribuição dos 
recursos, os quais subsidiariam as discussões sobre o destino da área. 

Em contato com especialistas, o que se mostrou mais realista e pragmático foi 
Willem P. Groeneveld, diretor executivo do IPHAE( Instituto para o Homem, Agricultura 
e Ecologia), entre os trabalhos realizados, já coordenou inventários florestais para o Banco 
Mundial no nordeste da Bolívia e região brasileira do Tapajós, em áreas de até 10 milhões 
de hectares. 

No dia 28/08/ houve uma reunião com a presença, além de Willem, dos técnicos de 
projetos Hélcio Souza e Paulo César , o objetivo foi o de discutir uma proposta de levantamento de 

:r-- recursos florestais na área Menkragnoti. 
/ 

Chegou-se à conclusão de que em aprovado o capítulo referente à exploração de 
madeira na lei que estabelece o Estatuto do índio, obriga-se à realização de um "prévio zoneamento 
ecológico integral da área em questão, especificando a parte a ser explorada, definindo as áreas por 
eles habitadas em caráter permanente, as imprescindíveis à preservação dos recursos naturais 
necessários a seu bem estar, e as necessárias à sua reprodução tisica e cultural, segundo seus usos 
,costumes e tradições". 

Dada a complexidade e a dimensão dos condicionantes sobre um projeto desta 
magnitude, inobstante a parte técnica , chegou-se à conclusão que os condicionantes de cunho 
político, são os mais dificeis de serem superados. 

Portanto, paralelamente aos preparativos técnicos, se é que podemos separá-los da 
parte política, deveremos realizar junto aos agentes envolvidos, isto é, índios, madeireiros, etc. , um 
trabalho de articulação e mobilização destes agentes em tomo do projeto, sem o qual tomar-se-ia 

r-- impraticável. 

Isto implica em reuniões, workshops, visitas dos agentes em experiências realizadas 
pelo IMAZON em Paragominas ou na área Kaiapo Xicrin do catete, levantamento de dados sobre a 
exploração, transporte, canais de escoamento, remuneração , etc. 

Concomitantemente, as equipes de trabalho de campo, ou seja, de levantamento e 
medição dos recursos, se preparariam, de maneira que estariam prontas para começarem os 
trabalhos no início da próxima estação de estiagem. 

A coordenação e articulação política ficaria por conta da A V A, a parte de campo 
ficaria sob responsabilidade do IPHAE (ONG a qual Willem é diretor executivo). 

O zoneamento será realizado em escala de 1: 500.000, em uma escala maior ficaria 
muito detalhado e consequentemente. mais caro e desnecessário. Inventários mais detalhados para 
exploração de madeira , inclusive com medição de 100% das árvores, seriam realizados em áreas 
bem específicas, que poderiam ser de no máximo 2.000 ha. 
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Necessidade de recursos: reunião entre A V A , Sr. Willem , Sra. Izabele Gianini, esta 
última com grande experiência em trabalhos similares na área indígena Xicrim. A reunião deverá se 
dar em Brasília em meados de setembro, dependendo da disponibilidade das pessoas acima. 

l-Passagens aéreas: 
PVH/BSB/PVH 
SP/BSB/SP 

US$ 800.00 
US$ 360.00 

2-Hospedagem e alimentação US$ 150.00 

Total US$ 1,310.00 

RESUMO ORÇAMENTÁRIO 

Período: Agosto/Setembro/94 

A- Saúde 
B-Educação 
C - Fronteiras 
D - Inventário Florestal 

1,755.00 

após setembro 
1,310.00 

3,065.00 

Brasília, agosto de 1994. 
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