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A. questão ind!gella em. i;erritÓrio na.cionaJ. não pode jamais ser 

analisada isoladamente. Ela se insere ao n:!ve1 da con:formção p~ 

litico-econâmica. adotada e desencadeada através do tempo; portanto, rea~ 
tada às configurações históricas e às tenta:tivas de supe#a.ção de vrises~- / 

estas ezj.stentes em seus momentos cicJ.icos. Desta ~ormai a situação dos 

povos ind!gena.s, de modo geral, está às voltas com os problemas advindos / 

da formação capitalista de nosso sistema sÓcio-econÔmico e da:! às contra~ 
ç9es que se extrapolam ao n!vel. do ídeol.Ógico, na ~l.ação cidad~-ca.mpo. 

J.ssim, antes de adent:I"a.L.-mos a problemática referente ao tema que aqui nos 

toca mais de perto, é necessário que seja observa.da uma outra, também de 

suma importância, a da ter:ra. Hoje~' o território brasileiro e em particu - 

1ar a liegiã~ Amazônica sofre um processo de redefinição da ocu;pação de seu 

espaço; como se esta se constitu:!sse em um imenso vazio. A .AmâzÔnia: já se 

<.:::icontra ocupada , segundo seu cr.i:tér:io tradicio:nal d.e ~cu;pação; e~ o que / 
agora ocorre é a. imposição de um. novo modeio alicerçada Da. expm:são do ~ 

da capital~: consequentemente expropriador das formas anter.i:ores. f~ nesi;e 
contexto que :fronteiras econômicas "traduzidas - com.o :frentes ~e~as ~ 
extra.ti vistas,- de co1ollização, etc.i gua,:rdadas a cada llJD3. as suas particu 
l.arida.des'i atingem das mais diversas maneiras a. p opulaç Ões im!gems e ·não 

, , / -~genas, co1oca.ndo-as em cons-tante con:fron"too Esi;e e gerado quer pe1a 

_ a;pro]riação e expugnação dos te.1.d.-tÓ:rios ocupa.dos por Dão-ÍD.dios9 traba-/ ,:,' . 

lhadores ru-~s (lavradores~ posseiros;,- etc.);~ qu~r pe1a invasão das áreas 

:b::ldigena.s, por estes mesmos segmentos da sociedade nacional, já, então~ / 
eem terraf ati;: :por= grandes p:ro.pri.etár.i.os rura:Ls~' empresariais ou aJ.iados a 
]trojetos de Estado; Assim~ e sendo a 1;erra, o :fUl.cro da questão também ind! 

cenaf 1evando suas pcpuJ.açÕes ao risco da .Pró.P:r.i.a sobrevivência~ Dão só / 
·cal:tural., lI1aS também fÍsicai observa-se que· os ~er.r.itÓrios -·Úldios vem se 

'tornando cada vez mais vullleráveis a projetos ~esenvo1vímenti.stas· estatais 

•/ou empresariass, ou ainda a ações de partiCula...~s, face a ·total. il:iaplic! 
. _ __,,ção da Lei 6001/73, que ·dispõe sobre o Estatuto -do Indio,: pel.o Estado b:ra- 
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· :~eiro, rep~esentado atrav;s da :Fu..ndação Nacional do Indio. ~-~- :· . . __ -:-~ 
:J!ste··rápid~ esboço~ e por isto mesmo incomp1eto~ a~êrca_.do--_l)rA·:-~. _ 
bl.ema da - terra se justifica pe1a situação real. existente e. tam. - 

.,1,ém. porque está intimamente ligado à construção de barragens ~ aos afetamen . - 
ws destas por eobre as áreas tr.ib~si' isto pode ser demonstrado pela ex~ 

-Jt~cação dos indi.os Pa.rakaJJãi e que vim.os prevendo desde o ano de 1978 • 
.C- questão de barragens em território rncional. se reve1a como das 

- -: :.-=mâ:Ls nocivas aos interesses dos povos indÍgenas. Aqui, nada menos 

.. jõ que qu2:tro barrameniios de grandes proporções ( Sal.to Santiago~ Ri.o I~ 

~r""It~arica, Rio são Francisco; l3a1bina~ Ri.o Ua-tumã; Tucura.:!, Ri.o Tocan 

·--=tins)~ e ãois eno:rmes comp1e:x:os hidre1étricos; __ Bacâ.a do Ri.o Uruguai e Ea-/ 

'~ -·ao-mo Xingu., a:tingirão a aproxi Dl?,damente 60 grupos tribais,~, sem menc~o 

~rmoe suas. unidades J.ocais, e povoamentos regionais ribeirinhos~ 

1 ~ão Su1 do Brasil as._Q__entrais Elétricas do Sul do l:1rasi1 S/A 
Eetrosul, com suas bar.ra.g~ns programadas para ~~--Rio. / .~ 

"lr~, ~etará diretamente a um 1:ota1 de nove áreas iniligenas~ Eh-tJ:oei;anto~ 
~ ... --- 

418te é tmi; .. caso específico~"' Visto que até o presen"te tem sido poss:(ve1 um. 

· .ha8sso:ra.mento antroool.Ógico e rm.ltidiscipJinar através do PPGCS da Univer - . - 
.ii"dade FederaJ. de Santa Cata._T'j.na·~· Visando m:iniroi zar os impactos que aquê · 

:~es:..bar.ra.mentos causarão às populações indige:nas ali existentes~ Mas, __ é 
. .>- . - .•• - -- - , ~ - - . 
~-que se :frlze que o orgão tutor Dão assmai.u qualquer ação no sentido de 

-~t,ÕpÔrcionar àquel.es-!ndios um assessoramento adequado; a assistência exi~ ----- - - - . ~· ' -~te··coube mais diretamente a solicitação efetuada. pe1a El.etrosuJ. a Um-/ 
~~a.a.e de Santa Ca.ta.rina.~- 
~~ --~--:--~ - . - - - ,.. . .:.. -- - -- -~-Qaanto a Regia.o Nordeste e Norte; _nao hã nenhum trabalho de asses 

- - -=--- ·-- -· - -- - ---~- •• ... . 
-- - ---~ - aoramen-to-as populaçoes- indigenas. Assim.; nos E31;ados da Balda e 
---- -·- ··--' . 

7e1"nãmbuco temos que os mn;; ~erva de Bodel.as ~; os :P .ANKAHARU e os TllXl / 

- - ••. -, ,,i .~. - se encontram ameaçados pela represa de Itaparica~ no Bio são Fran.:. 
•acõ~----:&.o Narte;· esp~icamente _ :na AmazÔmai não menos de quarenta grupos 

. . 

--~1 genWJ entre contatados e Dão, contata.dos peJ.a. FUNil se acham .sob cons-/ 

_tma:e ameaça à. sua -:sobrevivência;; .Assim como no Nordeste~ as perspectivas 
·::::C.- ~baJ bo s~eJ ban:te ao qúe vem sendo e:fetuado no SUl. vem sendo colocadas 
-.=:1:aao pela Eletl:Ono.rtei Çentrais Elétricas do Norte do :Brasil S/A. O Wi 
-•o t{QII vi 1roa -existi.lldo.~oi paralisado sem a m!nima e%plicação pe1a prÓpria 

.. -· - -· 
_ -~ apÓs.:..a: nãQ. rea.:tivação de um· convênio entre o órgão que se diz ~e. / 

__ ... .:, ~--:-- 
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_:,.proteçio ao incligena e a ~m.etronorte. No_ E3tado do Amazonas~ a represa: -de 
·--:;BalbiDa~- embora tenha tido suas verbas deSViadas a trabal.b.o seme1ha.nte~--;:- no 

Perti;~ segundo informações da própria FUN.AI~~ seus estudos para construção / 

em futuro prÓximo continuam a ser realizados sem que o lSrgão tome provide!! 

ciam.ento· algum quanto aos =fudios WAD'IIRI ATROAB.I~' ainda · em processo de apro 

xl.maç~o com a. sociedade não-ind.igeD.a~ No Estado elo Pará a sitllação é das 

mais dramáticas e merece especia.1 atenção por parte de todos quanto atuam 
Jlaa ciencias humanas e no indigellismo~ A Bacia do Rio Xingu., com cêrca de 
40 grupos indigenas conhecidos;- terá um. conjunto de trinta barragens que 
os afetarão de modo direto 011 ind--ifeto. Destes~· ao que: saibamos~ quatro ou 

cinco não ±'omm contatados: ASSOR!NI, PAHAKKltÁ~~ ARARA, KUHOAYA, este I tido 

até então como extinto,- se encont:ra junto aos indios ABAHA, con:fonne inf0!7 
mações Vindas da região de atração dos .ABAB.A. Os P.ARAKANÃ e ASSIT.RINI são / 

vistos com certa regularidade em perambulação DaS cercanias d.a Bacia bidr~ 

gzifica do Xingu., tendo os primeiros apareeido recentemente junto ao igara. - , - , p~ Sao Jose. 

Qa P.AJUX:ANl da l3acia do Tocantins~~ onde está seiliio co:as~da a 

Hidrel.étrica de Tu.curu!~ correm o sério risco de perderem suas / 
' 

atuais Reservas e de ficarem sem te.t.rl. tório adequaão , o que f a-talmente po- 
deri l.evar ao simpl.es desa:oarecimento deste Povo. O único trabalho de asse - - - 
ssoramentc a estes Índios e que previa a necessidade de tra..,sferência . ..dos 

mesmos :foi sumariamente inter.rompido pela prÓpria Flmada.ção Naci~na.l. do 

!ndio, sem maioresr: explicações;· após a apresentação pelo Projei;o Pa.raka.Ilã 

transferência das comunidades indigenas Parakanã, da Reserva Parakanã e R!: 

•erva Pucuruí,de uma~ área. para~ qual deve:t:iam estar sendo transferi 
dos estes Tupi, durante o segundo semestre do corrente ano~ Este Projeto/ 

im.ciado em 1978 e com duração prevista até dezembro de 1913~- quando esta 
riam s_end.o abertas as comportas das re±'e:rida :Ba:rzagem., foi para:Lisado em 

~ de 1979, portanto Jlá dezesste meses~ sem que a Funai referendasse a 
'1-ea el.ei ta pe1os Índios e dela retirasse os moradores das poucas 12 casas, 

ODUC?, nela existentes. Levantamento efetuado posteriormente pe1o ena; Co:! 
aelho Indigemsta Missionár.i.o, apontava que àquel.a área já residiam mais / 

4e quarenta famiJiasf isto seis meses apÓ:3 a ·território ter sido esco1.hido 

~e1o~ Pa.:rakanã~- Ho~e; se presuma que. exl.stam. nessa região mais de cem. :f'ami 
Uu~ 
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A. situação destes. Pa.rakanã se agrava a.:f.Dda mais sé 1eva.Dnos em 
consideração todo o histórico de seu contato com frentes de.pene - 

trac;ão da FON.AI, repleto de il:!fringências· ao prÓprio Estatuto do Indio,~ / 

como por e1:emplo: transmissão de do;nças venéreas, transferências forçadas 
~ ~ 

de al.dei_as, imposição pelo Orgão tu:t:el.ar de trabalho na co1eta da castanha 
-do-Pará, como mão-de-obra barata, etc;· Frise-se ·aqui que nenhuma das. de - 

mfncias anteriormente efetuadas foram consideradas pelo Órgão quase dia 

de proteção ao ind:!geDa.· 
O que se pode prever é que se não forem tomadas providências im! 
<li.atas,· os P~ sofrerão; mais uma vez, as ir.respo~abilid.a- 

4es da l!'ONAI. . 
Desse modo, o que se observa na relação indio e não-ind.io são as 

injunçÕes provenientes da FUNAI} esta enquanto '.rOTOR DOS INllIOS," 

e de segmentos da sociedade naciona.J. e das hostes governamentais. Estas / 

· atuam com o que se convencionou cbarnar de projeto nacional brasilieiro, UD! 
fomizador e homogêneo em sua visão da Nação brasileira,c portanto inadmi - 

·· esí.vel . para Estado - nacional. brasileiro que sua ~ão de geopoli tica revel.e · 
preocupações com probl.emas m.enoresJ visto desta foDlla, o Indio e todas as 
m:Lnori~s étnicas nacionais brasileiras Ílão passam. de coisas- neauenas, meras 

~. coisas~ Portanto, urge que se tome providenciament~ a nj.veJ.. nacional. e in 

".:. ~~éionaJ.., para que se busque m trans~onna.ção~bJação do Estado ·b:ra . . - 
aileiro face a questão indigeIJa} mas que reconheça este o direito, garanti 
elo Constitucionalmente~-~ue essas populações sejam ::,;econhecidas como POVO;. 
J: isto somente nos parece poss!ve1 à medida. em que lla.ja uma mndança no 
pr4,ri.o projeto Ilaciollal. brasileiro; reconhecendo em sua ação geopol!tica 
a autodete:mim.ção de todas a.a minorias étm.cas aqui existentes. 
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