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A ameaça. da "agenda 
indigenista" no Brasil 
Os recentes conflitos envolvendo a deli 
mitação de terras indígenas, principal 
mente em Roraima e no Mato Grosso 
do Sul, são resultados previsíveis e pre 
vistos da ação contínua de um aparato 
internacional de organizações não-go 
vernamentais (ONGs) que, desde adé 
cada de 1960, vem manipulando ativa- 
mente as questões referente aos povos 
indígenas e o meio ambiente para fina 
.lídades políticas espúrias. A presente 
.escalada de ações desse aparato foi 
.deflagrada em meados de 2003, quan 
do os- ambientalistas-indigenistas se 
convenceram de que, a despeito das afi 
nidades idológicas com suas causas, o 
Governo Lula não vinha sendo o gover 
no dos seus sonhos delirantes. Em par 
ticular, o aparato reclamava da demora 
na homologação de várias reservas indí 
genas e de Lula ter mantido a diretriz do 
Governo anterior, de submeter os proces 
sos ao Conselho de Segurança Nacional. 

-
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Em setembro, a recusa do ministro da 
Justiça, Márcio Thomaz Bastos, de no 
mear o indicado pelo aparato para a 
Presidência da Fundação Nacional do 

. Índio (FUNAI) motivou a divulgação de 
uma Carta Aberta anunciando a "ruptu 
ra" com o Governo Lula. 

Em outubro, uma coalizão de 500 
ONGs brasileiras e estrangeiras enviou 
a Lula outra Carta Aberta com um ver 
dadeiro ultimato, exigindo mudanças 
imediatas na política socioambiental e 
ameaçando implicitamente que, caso 
não fossem atendidas, poderiam contri 
buir para desgastar a imagem do Go 
verno "junto à opinião pública dentro 
e fora do país". Entre os aspectos cri 
ticados, destacavam-se ameaças à inte 
gridade de terras indígenas, a liberação 
da comercialização da safra de soja 
transgênica e a inclusão no Plano 
Plurianual (PPA) do Governo de diver 
sas obras de infra-estrutura na Amazô 
nia. Entre estes projetos, vitais para o 
desenvolvimento da região, incluem-se 
as usinas hidrelétricas de Belo Monte 
(rio Xingu), Jirau e Santo Antonio (rio 
Madeira), os gasodutos Coari-Manaus 
e Coari-Porto-Velho e o asfaltamento 
de várias rodovias, como a Cuiabá 
Santarém (BR-163). 

Ato contínuo, o aparato se lançou à 
ação, incitando grupos indígenas a uma 
série de ações ilegais, principalmente no 
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Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 
visivelmente inspiradas nas táticas do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST): invasões de proprie 
dades rurais, tomada de reféns, blo 
queio de estradas etc. 

No âmbito das ONGs e entre uma 
ativa corrente de antropólogos, aí inclu 
ídos muitos funcionários e administrado 
res da FUNAI, a motivação para tais 
ações provém de uma visão peculiar dos 
povos indígenas, cujo objetivo não é a 
sua integração gradativa à sociedade 
brasileira, mas a sua "autonomia". É a 
chamada "antropologia da ação", oficia- · 
lizada na Declaração de Barbados para 
a Libertação dos Indígenas, de janeiro 
de 1971. Um de seus trechos afirma que 
"a antropologia atualmente requerida na 
América Latina não é a que trata os in 
dígenas como meros objetos de estudo, 
mas aquela que os vê como um povo 
colonizado e que compromete-se com a 
luta para a sua libertação". 

Nesse contexto, a manipulação das 
questões indígenas para obstaculizar 
projetos de desenvolvimento, como os 
de infra-estrutura, se encaixa perfeita 
mente nos objetivos do movimento 
ambientalista radical, movido pela idéia 
de que os requsitos do desenvolvimento 
humano devem subordinar-sea uma ir 
racional exacerbação da proteção. do 
meio ambiente. Assim, com freqüência 
os dois movimentos atuam em conjunto. 

Por outro lado; para os círculos do 
Establlshmem oligárquico internacional, 
principalmente o seu componenteanglo 
americano, de onde provêm grande par 

. te· do financiamento e-das diretrizes de 
atuaçãodo aparato ambientalista-indi 
genista, tais ações desestabi lizadoras se 

enquadram numa estratégia geral que in 
clui: 1. a obstaculização do crescimento 
demográfico e o pleno progresso sacio 
econômico dos países em desenvolvi 
mento, como o Brasil e seus vizinhos 
sul-americanos, atualmente empenhados 
num vigoroso esforço de integração re 
gional, em grande medida para impedir 
que tais países explorem em beneficio 
próprio os seus consideráveis recursos 
naturais; e 2. a criação de estruturas 
supranacionais de "governança mundial", 
lesivas à plena soberania dos Estados 
nacionais e que os tomam suscetíveis e 
vulneráveis às pressões da opinião pú 
blica e de governos estrangeiros em as 
suntos que deveriam ser de sua compe 
tência exclusiva. 

Entre as principais entidades criadas 
pela oligarquia para apoiar tais esforços, 
destaca-se o Conselho Mundial de Igre 
jas (CMI), que tem desempenhado uma 
ativa articulação com entidades brasilei 
ras como o Conselho Indigenista Missi 
onário (CIMI) e suas ramificações. 

Por trás da presente escalada de 
ações está a Coordenação das Organi 
zações Indígenas da Amazônia Brasilei 
ra (COIAB), apoiada pela Articulação 
dos Povos e Organizações Indígenas 
do Nordeste (APOINME), Minas 
Gerais e Espírito Santo) e pelo Con 
selho de Caciques do Sul. A COIAB 
integra a Coordenação dos Indígenas da 
Bacia do Amazonas (COICA~ siglaem 
espanhol), sediada em Quito, Equador. 
Por sua vez, esta última é controlada 
pela Amazon Alliance, de Washington, 
EUA, anteriormente denominada 
Coalition for the Amazonian Peoples 
and Theír Environemnt (Coalizão para 
os Povos Amazônicos e seu Meio 
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Ambiente), cujos objetivos são claros 
desdea sua criação. 

A Coalizão foi criada em 1990, em 
Iquitos, Peru, durante uma reunião entre 
a COICA e diversas ONGs do aparato 
ambientalista internacional para "defen 
der a Amazônia". Segundo a Declara 
ção de Iquitos, que formalizou o evento, 
a melhor forma de defender o meio am 
biente amazônico é apoiar as reivindica 
ções territoriais dos povos indígenas da 
região, pois estes acreditam que foram 
aí colocados para proteger a Mãe-Terra 
e necessitam manter estes territórios 
intactos para continuar a reproduzir suas 
culturas. Os "vilões" deste processo se 
riam as devastadoras obras de infra-estru 
tura, a exploração de matérias-primas, a 
agricultura moderna e a colonização 
conduzida pelos governos locais. 

A Amazon Alliance congrega a nata 
das ONGs ambientalistas-indigenistas 
internacionais: World Resources 
Institute, National Wildlife Federation, 
Fundo Mundial para a Natureza 
~), União Internacional para a Con 
servação da Natureza (UICN), Friends of 
the Earth, Oxfam, Environmental 
Defense Fund, Cultural Survival e 
Conservation International. Entre as 
suas afiliadas brasileiras, encontram-se o 
Instituto Socioambiental (ISA), o Gru 
po de Trabalho Amazônico {GTA), a 
Comissão Pastoral da Terra (CPT), ,a 
COIAB, a Comissão Pró-Yanomami ·' . . . ' . . ~ ,' . \ . . ' 

(~CPY), o Conselho Indigenista de 
Roraima.(CJR) e o Conselho Nacional 

.,, • '' J • • ' • : 

deSeringueiros, . . . 
'.i", • '.,. '' l. ,; 

; .,A rede de.interesses internacionais 
envol~idos n~ esquema pod~;ser avaÍia~ 
da pelos financíadores da COICA: entre 
outros, a Fundação Ford, WWF, 

IBCN, Fundação Interamericana (ór 
gão oficial do Governo dos EUA) e o 
Governo da Finlândia fizeram doações à 
entidade, no período 1992-97. 

No Brasil, além de uma intensa ativi 
dade de "relações públicas", esse apa 
rato tem promovido uma ativa aproxi 
mação com o Ministério Público - com 
a realização de palestras e seminários, o 
patrocínio de viagens de estudos no ex 
terior e outras iniciativas -, a qual vem 
sendo especialmente bem sucedida em 
atrair as atenções deste aguerrido setor 
do Poder Judiciário para as campanhas 
ambientalistas e indigenistas. Em decor 
rência, um grande número de empreen 
dimentos tem sido alvo de embargos ju 
diciais em todo o País, não raro, com 
base em argumentos de pouco embasa 
mento técnico ou científico. 

O potencial de mobilização internaci 
onal e eventual desestabilização das 
questões indígenas na Ibero-América 
pode ser aquilatado em casos como a 
criação da gigantesca reserva ianomâmi 
transfronteiriça no Brasil e na Venezuela 
( qualificada neste país como "reserva da 
biosfera"), o levante "zapatista" no Mé 
xico - que criou um verdadeiro "estado 
dentro do Estado" - e, mais recente 
mente, a ativa participação de organiza 
ções indígenas nos levantes que derru 
baram os governos do Equador (Jamil 
Mahuad) e Bolívia (Gonzalo Sánchez de 
Lozada). Neste último país, onde os m 
dígenas representam mais de 60% da 
população, há um forte elemento sepa 
ratista com a pretensão de criar uma 
"nação aimara", grupo étnico que 
também se encontra no Equador e no 
Chile. O fator transfronteiriço também 
está presente nas recentes invasões de 
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fazendas em Mato Grosso do Sul por 
indígenas caiovás-guaranis, muitos deles 
vindos do Paraguai. 

Para completar esse quadro explosi 
vo, a América do Sul ainda se vê às vol 
tas com entreveres políticos como a 
pretensão boliviana de retomar ao Chile 
o território perdido na Guerra do Pací 
fico de 1879-83, ou as insistentes (e 
não-comprovadas) denúncias dos EUA 
sobre atividades pró-terrorismo na 
Tríplice Fronteira Argentina-Brasil 
Paraguai. Em tal contexto, uma escalada 
de ações agressivas envolvendo comu 
nidades indígenas, eventualmente so 
mando-se a ações semelhantes de gru 
pos de "sem-terras", já organizados em 
países vizinhos ao Brasil, pode facil 
mente redundar num processo geral de 
desestabilização que representaria uma 
séria ameaça ao processo de integração 
regional em curso. No Brasil, cabe res 
saltar que os conflitos em Mato Grosso 
do Sul e Roraima ocorrem em áreas 
historicamente "sensíveis", onde o País 
já enfrentou problemas de fronteira com 
os vizinhos, no caso, o Paraguai e a en 
tão Guiana Inglesa. 

Por esses motivos, não devem ser 
subestimadas as advertências das autori 
dades militares sobre a ameaça à seguran 
ça nacional representada por impasses 
como o de Roraima, ocasionado pela 
insistência do aparato indigenista e da 
FUNAI em demarcar a reserva Rapo 
sa-Serra do Sol em área contínua - . 
contrariando, inclusive, um grandenú- : 
mero dos indígenas aí residentes. 

; A. exploração política das questões 
indígenas continuará sendo um fator 

de perturbação enquanto a sociedade 
brasileira não se decidir a uma discussão 
aprofundada e amadurecida sobre o 
problema crucial do destino dos índios 
brasileiros. Em um País em que a misci 
genação ocorreu em escala inigualada 
em qualquer parte do mundo ( segundo 
pesquisadores da Universidade Federal 
de Minas Gerais, 28% dos brasileiros 
"brancos" descendem de índios pelo 
lado matemo), é inadmissível que se 
continue a tratar os indígenas como 
seres inferiores destinados a permane 
cer segregados do restante da socie- · 
dade. O grande pioneiro da proteção· 
oficial aos índios brasileiros e um dos · 
seus maiores benfeitores, o marechal 
Cândido Rondon, era partidário da 
integração gradual dos silvícolas à civili- · 
zação, sem que isto implicasse na perda 
total dos seus traços culturais. Suas 
idéias progressistas influenciaram toda r 

uma geração de estudiosos dos proble 
mas indígenas, embora essa orientação · 
nunca tenha sido integrada em uma · 
política de governo coerente, voltada ' 
para tal finalidade e de longo prazo. · 
Com as devidas adaptações aos requisi- i 
tos apresentados por povos de níveis ; 
culturais bastante diversos, é o espírito 1 

de Rondon, e não o de Barbados, que •· 
o Brasil precisa resgatar, para que 1 

possa vir a ser o primeiro país do ' 
mundo a solucionar efetivamente a: 
integração dos indígenas ao mundo ci-' 
vilizado: Se este esforço não for ence- 1 

tado, correremos orisco permanente 
de ver os nossos índios servirem de ' 
massa de manobra para -interesses 
alheios aos da Nação. 
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O levante dos guaranis 
caiovás em MS 
A invasão e ocupação de 14 fazendas 
produtivas em Iguatemi e Japorã, no sul 
do Mato Grosso do Sul, empreendida 
por cerca de 3 mil índios guaranis 
caiovás desde meados de dezembro 
passado, representa possivelmente o 
mais grave dos conflitos fundiários des 
sa natureza que têm ocorrido no Estado, 
campeão brasileiro na modalidade. A 
gravidade da situação decorre não ape 
nas das proporções atingidas e do alto 
risco de eclosão de confrontos letais 
entre "índios" e "brancos", mas também 
por ocorrer em uma faixa de fronteira 
que integra a região mais conflituosa de 
toda a história da América do Sul. Se 
esses fatores, por si só, fazem do confli 
to uma questão de segurança nacional, 
isto se toma ainda mais agudo quando 
se _constata a presença de ONGs e 
"antropólogos da ação" catequizando 
índios guaranis e suas ramificações no 
Brasil e no Paraguai, para reconquista 
rem o seu tekohá, um conceito cultural 
sincrético muito mais abrangente que a 
simples possessão de uma área de terra, 
significando o lugar, o meio e o modo . . . . 
de s~r guarani. 
<; .Q. conflito teve início em 17 de de 
zembro, quando cerca de 600 índios 
procedentes ,de várias aldeias bloquea 
f;~tp .3; rodovia que liga Japorã a 
Iguatemi, para forçar o governo a resol 
yer as suas reivindicações fundiárias. 
Demonstrando que se tratava de uma 
.... , .. '. ' l . ' 

operação planejada com rigor militar, 
-ern poucos dias, outros contingentes in 
dígenas bem organizados passaram a in 
vadir e ocupar sucessivamente as fazen 
das São Jorge, Guassori, Brasil II, 
Paloma, São José, Benedito Machado, 
Chaparral, Marçal, Zé Lago, São Se 
bastião, São Pedro e Remanso. 

De pouco valeram a intervenção di 
reta do governador Zeca do PT, que 
reuniu-se com o presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva para tratar do assunto, em 
14 de janeiro, e a instrução de Lula ao 
presidente da Fundação Nacional do 
Índio (FUNAI), Mércio Pereira Gomes, 
para encabeçar pessoalmente as nego 
ciações com os indígenas. Tampouco foi 
obedecida a determinação do juiz fede 
ral Odilon Oliveira para a reintegração 
de posse das fazendas até o dia 20 de 
janeiro. O procurador da República 
Ramiro Rockenbah da Silva entrou com 
recurso contra a decisão do juiz e a 
desembargadora Consuelo Yoshida, do 
Tribunal Regional Federal- 3ª. Região, 
suspendeu a reintegração de posse, de 
terminando que a FUNAI e o Ministério 
Público Federal constituíssem oito co 
missões, formadas por até 20 índios, 
que deveriam permanecer na entrada de 
cada propriedade durante 20 dias e pa 
rar com a depredação dos imóveis. Ain 
da assim, os índios não atenderam à or 
dem judicial e continuaram a ocupação 
das fazendas, ao mesmo tempo em que 
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se intensificavam as depredações das 
propriedades e surgiam denúncias que 
os índios estariam trocando gado por 
armas no Paraguai. Em entrevista 
publicada no jornal O Estado de São 
Paulo (27/01/04), o prefeito de Japorã, 
Sebastião Aparecido de Souza, conhe 
cido na região como "defensor dos índi 
os", advertiu que os cerca de 4 mil 
caiovás-guaranis - muitos vindos do 
Paraguai para "reforçar" as ocupações - 
pretendiam enfrentar quem for retirá-los, 
ameaçando deflagrar "o maior massacre 
de índios da história do Brasil". 

Uma das características da região sul 
do Mato Grosso do Sul - Estado que 
possui cerca de 700 km de fronteira 
seca com o Paraguai, é a massa flutu 
ante de índios guaranis que perambulam 
entre o Brasil e o Paraguai. Em parte, 
essa massa flutuante de guaranis se ori 
ginou da produção de erva-mate na re 
gião, explorada pela Companhia Matte 
Larangeiras, que chegou a controlar seis 
milhões de hectares de terras no início 
do século XX. 

Já em 1941, em seu livro Oeste, fru 
to de uma inspeção militar que fez na 
época, Nelson Werneck Sodré advertia 
para o abandono da área e externava 
uma grande preocupação com a fragili 
dade estratégica daquela fronteira. Não 
obstante, até meados da década de 
1970, não foram registrados grandes 
conflitos fundiários de origem indígena 
na região, mas, a partir de então, entram 
em cena os "antropólogos da ação" e 
ONGs como o Conselho Indigenista 
Missionário (CIMI). É dessa época a 
criação do Projeto Kaiowá-Nandeva 
(PKN), do antropólogo Rubem Thomaz 
de Almeida, um especialista em cultura 

guarani. Em 2001, Thomaz de Almeida 
publicou o livro Do Desenvolvimento 
Comunitário à Mobilização Política 
(Contracapa Livraria, Rio de Janeiro), 
uma síntese de sua tese de mestrado, 
publicada dez anos antes, onde narra 
com detalhes o processo que está implí 
cito no título do livro. O PKN recebe 
recursos de ONGs européias e o pró 
prio Thomaz de Almeida revela ter re 
cebido fundos da Brõt für die Welt (Pão 
para o Mundo), ONG alemã vinculada ao 
Conselho Mundial de Igrejas (CMI), para 
suas pesquisas com os guaranis do Mato 
Grosso do· Sul (ver Quem é quem). Uma 
de suas propostas previa o deslocamento 
de um pesquisador para demarcar o 
perfil situacional dos tekohá na região. 

Tanto Thomaz de Almeida como o 
ítalo-argentino Fabio Mura, outro "an 
tropólogo da ação", têm sido contrata 
dos pela FUNAI para fazer estudos e 
laudos antropológicos sobre terras su 
postamente pertencentes aos guaranis 
caiovás na região. Tais estudos têm sido 
pagos com recursos externos, como, 
por exemplo, da UNESCO. Esta práti 
ca tem sido utilizada com freqüência por 
uma FUN AI carente de recursos, o que 
tem provocado a revolta de proprietári 
os rurais, que protestam, corretamente, 
que os antropólogos acabam respon 
dendo na prática aos interesses de enti 
dades alienígenas. Como se sabe, os lau 
dos antropológicos são os fundamentos 
de todos os processos de demarcação de 
reservas indígenas e, via de regra, são 
feitos por "antropólogos da ação", que 
costumam ampliar desmesuradamente a 
extensão das terras para os indígenas. 

Por outro· lado, a "antropologia da 
ação" - posta em prática a partir dá 
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. Localização e áreas de influência das missões (reduções) jesuítícas na América do Sul 

Declaração de Barbados, em 1971 -, é 
também bastante ativa no Paraguai, 
onde o guarani é língua oficial e que so 
mente na década de 1980 criou o Insti- 

. tutoNacional do Indígena (INDI), enti 
dade governamental similar à FUNAI. 
Um elemento fundamental para essa 
mudança radical de encarar a questão 
indígena no país vizinho tem sido o pro 
cesso de resgate e supervalorização da 
cultura guarani, empreendido por círcu 
los ligados à Universidade Católica de 
Assunção, adeptos da Teologia da Li 
berração, cujo expoente máximo'é OJ>a- 
dre Bartomeu Meliá. 1 

: • . . ' _ 

. Meliá é ~sp~oliot de, n~;·qiroerifç e 
chegou aoParaguai em \'Q~4, qua~~o 
iniciou seus estudos sobre.a língua e a 
cultura guarani com o padre Antonio 
Guash. Doutorou-se em 196g fia l!Jh:i- 

versidade de Estrasburgo, com a tese 
"A criação de uma linguagem cristã 
nas reduções dos guaranis no 
Paraguai". Ex-professor de etnografia 
e cultura guarani da Universidade Ca 
tólica de Assunção, Meliá é também 
presidente do Centro de Estudos An 
tropológicos dessa universidade e foi 
diretor das revistas Suplementos An 
tropológicos e Estudios Paraguayos 
até 1976, quando foi obrigado .a se 
.retirar do país pelo governo Alfredo 
Stroessner. Veio, então, para o Brasil, 

· onde contribuiu par~ trabalhos de 
.câmpo sobre os indígenas em Mato 
, Grosso e Mato Grosso. do 'Sul. Meliá 
'é}q~sid~rado. urna ~as,ma'i~res auto- 
ridades mundiais em cultura guarani e 
"resgatou conceitos seculares, como 
: a tékohá .' 
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É relevante mencionar que Thomaz 
de Almeida fez um "estágio" de três 
anos em Assunção. 

As evidências sugerem que os 
mentores do indigenismo internacional e 
seus aliados estão promovendo a 
ressurgência de valores culturais e histó 
ricos que marcaram a região das Mis 
sões jesuíticas do século XVII, com o 
objetivo de criar focos de tensão em 
uma região de alta sensibilidade (ver 
"Missões"). Por exemplo, os atuais 
conflitos indígenas em Mato Grosso do 
Sul estão ocorrendo numa área próxima 
à crítica Tríplice Fronteira Brasil 
Paraguai-Argentina. Igualmente, are 
gião se encontra sob a área de influência 
da delirante "República do Pontal", ide 
alizada por dirigentes do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), eufóricos com o precedente cri 
ado pelo Exército Zapatista de Liberta- 

ção Nacional (EZLN) mexicano. Vale 
recordar que mais de um quarto da ele 
tricidade do Brasil é produzida nessa 
região, com especial relevância para a 
hidrelétrica de Itaipu. 

O traço de união de todos esses pro 
cessos potencialmente desestabilizado 
res são as redes da Teologia da Liberta 
ção. No caso dos guaranis, como tais 
grupos costumam apresentar as Mis 
sões jesuíticas como exemplo de uma 
hipotética "república comunista cristã", 
não seria surpreendente que alguns deles 
estivessem considerando que tal substrato 
histórico possa servir de base para a 
criação de futuros enclaves étnicos na 
quela região estratégica. Assim, não sur 
preende que alguns índios que participa 
ram das invasões em Mato Grosso do 
Sul, perguntados se vinham do Paraguai, 
responderam: ''Não sou paraguaio nem 
brasileiro, sou índio guarani." 
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Roraima se levanta contra 
demarcação contínua de 
Raposa-Serra do Sol 
O anúncio feito em dezembro pelo mi 
nistro da Justiça Márcio Thomaz Bastos 
sobre a iminência da homologação da 
reserva indígena Raposa-Serra do Sol, 
no norte-nordeste de Roraima, em área 
contínua, provocou uma verdadeira in 
surreição popular no estado. O virtual 
levante ocorreu simultaneamente com a 
eclosão do escândalo do desvio de ver 
bas federais para o pagamento de falsos 
funcionários públicos estaduais. Com 
isso, o estado vive um momento deci 
sivo, em que os desdobramentos dos 
dois episódios serão determinantes para 
a sua existência como unidade viável da 
Federação brasileira. 

Embora aparentemente desconecta 
dos, os dois casos estão ligados a um 
''vício de origem" que se manifesta des 
de a criação do estado. Isto ficou claro 
no Manifesto pela Refundação de 
Roraima, divulgado no início de janeiro 
por iniciativa do presidente da Federa 
ção de Comércio de Roraima, Airton 
Dias, e outras personalidades locais: "As 
fraudes com a folha de pagamento de 
falsos funcionários públicos foram facili 
tadas pelo erro de origem que criou um 
Estado incapaz de sustentar-se, a curto 
e médio prazos, pelos rendimentos físi 
cos e tributários provenientes das ativi 
dades produtivas desenvolvidas em seu 
território - abrindo caminho para a dis 
seminação de uma nefasta mentalidade 

de acomodação às 'mesadas' do Go 
verno Federal, contrária ao espírito des 
bravador e empreendedor da maioria 
dos cidadãos de bem que escolheram 
construir aqui suas vidas, longe das áre 
as mais desenvolvidas da Nação." 

"Semelhante mentalidade, que costu 
ma opor pouca resistência às tentações 
da corrupção, se tornou ainda mais no 
civa no contexto da virtual 'esterilização' 
de mais de dois terços do território ro 
raimense para qualquer tipo de atividade 
produtiva, por conta de uma equivocada 
e míope estrutura jurídico-fundiária que 
criou áreas de proteção ambiental e re 
servas indígenas de proporções reconhe 
cidamente exageradas. Neste particular, 
é imperdoável que o clamor falsamente 
moralista e científico de uma pletora de 
Organizações Não-Governamentais 
(ONGs) nacionais e internacionais, além 
dos interesses escusos de governos es 
trangeiros, tenha sido colocado em pla 
no superior ao dos interesses legítimos 
do povo do nosso Estado, inclusive dos 
povos indígenas, aos quais não pode ser 
negado o direito à plena integração à 
sociedade brasileira - como, felizmente, 
já entendem as lideranças indígenas mais 
esclarecidas", diz o manifesto, que resu 
me concisa e precisamente o impasse 
em que vive o estado. 

O desfecho do caso Raposa-Serra 
do Sol terá, igualmente, um grande sig- 
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nificado para definir a orientação prefe 
rencial que o Estado nacional brasileiro 
dará aos seus povos indígenas, no senti 
do de integrá-los gradativamente à civi 
lização ou mantê-los em graus relativos 
de segregação. No estado, em que a 
maioria da população tem raízes indíge 
nas, um processo de aculturação de 
grande parte dos silvícolas vem ocor 
rendo naturalmente há décadas, com 
muitos deles, inclusive, ocupando car 
gos na administração pública. Entre os 
aculturados, a maioria é contrária à de 
marcação da reserva em área contínua, 
como pretendem o Governo Federal e o 
aparato indigenista, preferindo a demar 
cação em "ilhas", o que possibilitaria a 
preservação dos dois municípios e das 
fazendas produtivas existentes na área 
delimitada, de 1,6 milhão de hectares. 

Como tem sido uma constante nos 
casos envolvendo a demarcação de ter 
ras indígenas no Brasil, nas últimas dé 
cadas, o movimento indigenista interna 
cional não tardou em se manifestar. Em 
7 de janeiro, a ONG britânica Survival 
International, divulgou uma nota com 
uma ameaça aberta ao Governo brasi 
leiro, sugerindo que o Governo britânico 
"está considerando cortar o seu financi 
amento para a proteção da floresta 
equatorial amazônica e seus povos 
tribais". Segundo o diretor da ONG, 
Stephen Corry, "as esperanças dos indí 
genas do Brasil foram frustradas em 
2003. Para evitar mais violência em 
2004, (o presidente) Lula tem que enca 
raros direitos fundiários dos indígenas 
seriamente, e começar homologando 
Raposa-Sena do Sol." 

No mesmo tom, a nota reproduz as 
significativas declarações de um porta 
voz do CIR, segundo o qual "a homolo 
gação da Raposa-Serra do Sol é o ba- 
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rômetro de medição da atitude do Go 
verno Lula. Se ele agir agora, os indíge 
nas em todo o Brasil tomarão isto como 
um sinal do compromisso do Governo 
em fazer valer os seus direitos". A nota 
prossegue afirmando que, a despeito 
das promessas de respeitar os direitos 
dos povos indígenas, o Governo Lula 
"tem presenciado um grande aumento 
da violência contra os índios, a falta de 
progresso em devolver-lhes suas terras, 
uma crescente militarização (sic) em 
áreas indígenas e ameaças à saúde dos 
indígenas". 

Igualmente, na edição de 14 de janei 
ro, a revista The Economist dedicou ao 
assunto uma insidiosa reportagem, apre 
sentando o problema de Roraima como 
uma inconciliável divisão de interesses 
entre índios e não-índios, ignorando, en 
tre outros fatores, a grande miscigenação 
existente entre a população de Roraima. 
O tom da matéria foi dado pela descri 
ção da capital Boa Vista, que, segundo 
a revista, tem "uma atmosfera étnica 
mais típica dos Balcãs do que do Bra 
sil", na qual "brancos odeiam índios e 
estes aos brancos". 

Uma explicação mais franca foi dada 
pelo secretário estadual de Assuntos In 
dígenas, Orlando Justino, ele próprio ín 
dio da etnia macuxi e favorável à de 
marcação da reserva em área continua, 
Em entrevista à Folha de S. Paulo, ele 
afirmou que as comunidades ligadas ao 
Conselho Indigenista de Roraima (CIR) 
e às ONGs "almejam grandes áreas de 
terras para produzirem alimentos apenas 
para consumo próprio, (mas) cerca de 
55% dos indígenas dessa área já estão 
integrados à sociedade e querem pro 
duzir excedentes para comercialização e 
para a aquisição de bens de consumo", 
As divergências culturais também se ma- 
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nifestam nos índices demográficos. As 
comunidades ligadas ao CIR apresen 
tam algumas povoações com apenas 
três famílias, enquanto as já integradas à 
sociedade chegam a formar vilas com 
mais de 800 habitantes, com é o caso 
da maloca da Raposa, que apresenta 
uma taxa de 33 nascimentos anuais. 
"Enquanto a preocupação do Conselho 
é pulverizar a população indígena para 
ganhar mais terra, a maioria dos índios 
da região quer produzir mais para viver 
melhor", explicou ele. 

A descrição do secretário Justino re 
mete ao cerne da questão indigenista e 
ambientalista, que é a manipulação 
política destes temas pela oligarquia 
internacional. Para estes círculos, o 
movimento indigenista-ambienralista 
representa um disfarce atual para inte 
resses velhos de séculos. 

Já no final do século XVI, o ouvidor 
Sampaio chamava a atenção para a im- 

portância da "ilha" delimitada pelo oce 
ano Atlântico, o rio Orenoco, o canal 
Cassiquiare, o rio Negro e o rio Ama 
zonas. À época, difundiu-se que o 
Eldorado, região mitológica onde o ouro 
existiria em abundância, localizava-se 
exatamente nesta ilha, para onde dirigi 
ram-se levas de aventureiros e conquis 
tadores franceses, ingleses e holandeses, 
além dos portugueses e espanhóis. O 
que então se chamava "ilha Guiana" 
compreende atualmente territórios de 
quatro países - Venezuela, Guiana (ex 
Guiana Inglesa), Suriname (ex-Guiana 
Holandesa) e Brasil (Amapá, Roraima e 
parte do Amazonas) - e a Guiana Fran 
cesa, com uma superfície de 1.7 milhão 
de quilômetros quadrados e uma popu 
lação de cerca de 5 milhões de habitan 
tes. O Estado de Roraima ocupa o cen 
tro dessa "ilha" e, apesar da inexistência 
do Eldorado sonhado pelos antigos 
aventureiros, a região dispõe de vastos 

Nos recentes protestos cm Roraima, manifestantes bloquearam os acessos rodoviários a Boa Vista 



recursos naturais ainda inexplorados. 
A dominação da "ilha Guiana" era um 
objetivo das companhias coloniais euro 
péias desde o principio do século 17, o 
qual foi parcialmente conseguido com o 
estabelecimento das colônias britânica, 
holandesa e francesa nas Guianas. 

O Estado de Roraima tem sido um 
objetivo preferencial dessa estratégia 
oligárquica. Uma demonstração evidente 
dessa "má-vontade" foi proporcionada 
pelo Dr. Stephen Schwarzman, do 
Environmental Defense Funde fundador 
do Instituto Socioambiental (ISA), um dos 
mais influentes integrantes do "exército ir 
regular' de ONGs que intervém na região. 
Escrevendo sobre o estado no relatório 
A estratégia dos bancos multilaterais 
para o Brasil: análise crítica e docu 
mentos inéditos, publicado em 2000 
pela ONG Rede Brasil, ele criticou vee 
mentemente "o imenso emaranhado de 
transferências, subsídios e políticas fede 
rais que subvencionaram e incentivaram o 
processo da ocupação desordenada da 
Amazônia". Segundo ele, "considerando a 
atitude da classe política de Roraima para 
com as terras indígenas do estado, o povo 
brasileiro está pagando pelo esbulho do 
seu próprio patrimônio. E cabe ressaltar 
que esta é a estrutura político-econômi 
ca da Amazônia como um todo". 

A utilização da "carta indígena" no 
estado vem da década de 1960, quando 
se iniciaram os esforços para a criação 
da reserva.ianomâmi; encabeçados pela 
ONG britânica Survival InternationaL 
Em todo o processo que levou à homo 
logação da reserva, em dezembro de 
1991; as pressões internacionais estive 
rampresentes (ver "Como a Casa de 
Windsor criou a reserva ianomâmi"). ·r Em'agosto de·1993; as articulações 
internacionais' se manifestaram na enxur- 

rada de protestos ao Governo brasileiro, 
por ocasião da morte de indígenas iano 
mãmis em confrontos com garimpeiros, 
no episódio que ficou conhecido como 
"Massacre do Haximu". Embora os re 
latos da mídia brasileira e estrangeira te 
nham chegado a falar em mais de 130 
mortos, o número de vítimas indígenas 
foi "oficialmente" estabelecido em 16, 
mas nem mesmo estes puderam ser 
comprovados, pois as únicas evidências 
fornecidas pelos ianomâmis foram algu 
mas poucas cabaças com cinzas dos su 
postos mortos. Ainda assim, mais tarde, 
a Justiça Federal de Roraima condenou 
seis garimpeiros envolvidos no caso 
pelo crime de "genocídio". 

Em dezembro de 1998, o então mi 
nistro da Justiça Renan Calheiros assi 
nou a Portaria 820, reconhecendo are 
gião de Raposa-Serra do Sol como 
terra de ocupação tradicional dos povos 
ingaricó, macuxi, wapixana e taurepang, 
ficando a homologação definitiva da re 
serva pendente da conclusão dos traba 
lhos de delimitação pela FUNAI. Soma 
da à reserva ianomâmi, a delimitação da 
Raposa-Serra do Sol como pretendido 
pelas redes indigenistas significaria que a 
maior parte da área fronteiriça com a 
Venezuela, Guiana e Suriname ficaria 
"esterilizada" para a ocupação e ativi 
dades econômicas tradicionais, situa 
ção agravada pela presença de reser 
vas ambientais e indígenas contíguas 
naqueles países. 

Em 1999, a Assembléia Legislativa 
estadual instalou a chamada CPI da 
Terra, para estabelecer a real situação 
fundiária do estado. Nas investigações, 
veio à luz a atuação da· Associação 
Amazônia, ONG que funciona como 
enlace de-intrincados interesses ligados 
ao aparato ambientalista-indigenista in- 

temacional, Naocasião, a {orça política 
do aparato ficou demonstrada pelas 
pressões de-entidades internacionais so 
bre as autoridades estaduais e federais, 
com, o objetivo de desviar a atenção da 
CPI da Associação Amazônia. A campa 
nha resultou de uma demanda do diretor 
da Associação, o britânico Christopher 
Clark, em uma reunião .do European 
·Working Group on Amazonia (EWGA 
- Grupo Europeu de Trabalho da Ama 
zônia), em Amsterdã, Holanda, em 28 
de maio de l 999~. O EWGA é integrado 

. por inúmeras ONGs ambientalistas e re 
presentantes de vários governos de paí 
ses amazônicos, coordenados pela 
União Internacional para a Conservação 
da Natureza (UICN) e o Fundo Mundi 
al para a Natureza (Y{WF). 

Em resposta, em meados de agosto 
de 1999,'aportaram em BoaVista dois 
altos emissários do Governo britânico, o 
secretário do Ministério da Relações 
Exteriores Paul Taylor e o secretário da 
embaixada britânica no Brasil, John 
Pearson, para visitar a reserva indígena 
Raposa-Serra do Sol, "conhecer de 
perto a realidade indígena" e conversar 
com lideranças ligadas à questão indí 
gena. A visita causou um grande es 
cândalo em Roraima, em especial pelo 
fato de os diplomatas terem sido "con 
vidados" pelo CIR. 

Em fevereiro de 2000, pela primeira 
vez, diversos setores da sociedade de 
Roraima se insurgiram contra as mani 
pulações indigenistas no estado. A cau 
sa foi a tentativa da FUNAI de demar 
car, para apenas 30 indígenas, uma área 
de 1.000 km2 no nordeste do estado, a 
chamada Maloca do Anaro, região ocu 
pada por 32 fazendas e onde indígenas 
e "brancos" têm convivido pacificamen 
te há décadas. Diante de uma virtual re- 

helião dosroraimenses, o então presi 
dente da FUNAI, Carlos Frederico 
Marés, fundador e ex-presidente do 
Instituto Socioambiental (ISA), teve que 
viajar às pressas a Boa Vista, onde en 
frentou manifestações que reuniram 
milhares de pessoas, inclusive muitos 
indígenas, numa impressionante de 
monstração de unidade de propósitos 
da sociedade local. Significativamente, 
os manifestantes demonstravam um bom 
conhecimento dos bastidores políticos 

· da questão indígena, portando faixas 
com dizeres como "Fora Marés, agente 
das ONGs e do FMI". Outras faixas, 
levadas por indígenas, diziam: "Não 
somos bichos. Somos seres huma 
nos."; ou "Não queremos viver em 
zoológicos humanos." 

Ao mesmo tempo, um conjunto de 
entidades empresariais do estado divul 
gava um Manifesto em Defesa do Esta 
do de Roraima e da Soberania Brasi 
leira, o qual qualificava ONGs como o 
ISA e o CIR como "um exército invasor". 
Segundo o texto, "as intenções manifes 
tas de proteção ao meio ambiente ou às 
populações indígenas são atos da mais 
ostensiva hipocrisia, que buscam conde 
nar a já sofrida população indígena den 
tro de cruéis e enormes zoológicos hu 
manos, separados do mundo e perdidos 
na selva, morrendo de inanição ou en 
fermidades endêmicas, tal como vem 
acontecendo com os ianomâmis". 

Na oportunidade, o Manifesto 
apontava o dilema do estado: "Ante este 
quadro, urge que o Estado de Roraima 
defina as áreas nas quais a sua popu 
lação possa desenvolver as atividades 
econômicas e sociais que garantam a 
sua sobrevivência digna e seu desen 
volvimento .. Este, aliás, é o anseio das 
próprias populações indígenas; que 



· clamam como cidadãos brasileiros 
· poder progredir como verdadeiros se 
res humanos." 

Diante das pressões, Marés se viu 
obrigado a recuar da delimitação no 
Anaro, mas, com a arrogância de quem 
se sabia apoiado por poderosas forças 
políticas, proclamou que a delimitação 
da reserva Raposa-Serra do Sol seria 
feita em área contínua, e não em "ilhas": 
"Se o estado não quer, é um problema 
estabelecido. Não é porque ele não 
quer que não vai demarcar," Segundo 
ele, "Roraima tem que conviver com a 
realidade, que é urna realidade de terras 
indígenas, de populações indígenas". 

Numa entrevista publicada na Folha 
de S. Paulo de 4 de fevereiro, Marés 
explicitou a orientação segregacionista 
do aparato indigenista, afirmando que 
"quanto mais tempo os povos indígenas 
que estão isolados permanecerem nesta 
condição, melhor. Deve-se evitar ao 

Roraima e suas reservas 
indígenas ·(The Economist) 
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máximo o problema de consumo entre 
as sociedades indígenas e incentivar a 
preservação ambiental". 

A tendenciosidade da política da 
FUNAI ficou mais uma vez demonstrada 
durante as recentes manifestações de in 
dígenas roraimenses contrários à demar 
cação em área contínua, que invadiram 
a sede do órgão em Boa Vista para 
protestar. Na ocasião, segundo o jornal 
Brasil Norte, o presidente da FUNAI, 
Mércio Pereira Gomes, ouviu por tele 
fone do tuxaua macuxi Abel Barbosa 
que os mais de 500 índios de sua comu 
nidade não concordam com a demarca 
ção contínua. "Eu disse a ele que isso vai 
gerar conflito entre etnias, pois estão 
nos tratando como animais", reclamou. 
Barbosa afirmou que o antropólogo Go 
mes se mostrou "surpreso" e alegou 
pensar que todos os indígenas eram 
favoráveis à homologação em área con 
tínua. Outro líder indígena, Gilberto 
Macuxi, comentou que a "surpresa" re 
sulta do fato de que "os representantes 
( do Governo Federal) só ouvem o CIR, 
que apenas os levam à maloca Maturuca 
( cujos líderes são favoráveis à delimitação 
contínua). Não queremos ficar isolados . 
Exigimos a saída das ONGs da reserva e 
a troca do administrador da FUNAI". 

Outro líder indígena, Silvestre 
Leocádio, fez coro com os produtores 
agrícolas que terão que ser retirados da 
reserva, dizendo ao jornal O Estado de 
S. Paulo que se houvesse interesse em 
atender às comunidades, o governo teria 
enviado ao estado o Grupo de Trabalho 
Intenninisterial criado no ano passado 
para estudar esse caso específico. 

Na Folha de S. Paulo, o líder macuxi 
Jonas Marcolino, presidente da Sociedade 
Organizada de Roraima, diz que sua enti 
dade é contrária à demarcação contínua 

da reserva, pois ela "causaria um isola 
mento das populações indígenas que estão 
dentro dessa área". No mesmo jornal, o 
presidente da Associação dos Arrozeiros 
de Roraima, Paulo César Quartieiro, disse 
que "o Estado de Roraima está sem auxí 
lio do Governo Federal. Agricultores es 
tão sendo expulsos de suas terras em fa 
vor de uma política indigenista fora da 
realidade do nosso Estado". 

Diante desses fatos, o presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e seus princi 
pais assessores devem atentar seriamen 
te para os riscos de continuar fazendo 
concessões a uma agenda indigenista 
ambientalista de orientação externa e 
que está acarretando sérios prejuízos ao 
País, além de apresentar um elevado 
potencial desestabilizador, como se per 
cebe em Roraima. 
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Como a Casa de 
Windsor criou a 

• A e reserva ianomarm 
Quando raras pessoas no mundo havi 
am ouvido falar nos ianomâmis, que se 
auto-exterminavam em violentas pugnas 
intertribais e praticavam comumente 
o canibalismo e a eutanásia, Robin 
Hanbury-Tenison, presidente da 
Survival International, braço "humano" 
do WWF, empreendeu na decada de 
1960 viagens exploratórias à América 
do Sul, cujos roteiros coincidiram com 
os eixos naturais de integração do 
subcontinente. Em seu livro Worlds 
Apart (Mundos separados), o próprio 
Hanbury-Tenison narra que a decisão 
para criar a reserva ianomâmí foi toma 
da em uma reunião realizada no Palácio 
de Buckingham, no final da década, 
entre o príncipe Philip, a rainha Elizabeth 
Ire ele próprio, que acabara de apre 
sentar ao casal real um relatório verbal 

. de sua expedição. 
... Passada a fase exploratória inicial, 
quando foram "descobertos" os iano 
rnâmis, a Survíval Intemational resolveu 
"nacionalizar" a campanha, depois que o 
Governo brasileiro expulsou do país a 
sua equipe, encabeçada por Kenneth 
Tayl9r e pelo antropólogo francês Bruce 
Albert, em 1976. Para este propósito, 
eII1]978; Bruce Albert participou da 
c11açãó da Comissão para a Criação do 

Parque Yanomâmi, que começou a atu 
ar como a conexão brasileira do lobby 
oligárquico britânico, convertendo-se 
em sua principal propagandista frente ao 
Governo, Congresso e grupos privados 
brasileiros. Iniciaram-se então diversas 
campanhas internacionais de pressão, 
que incluíram ações legais contra o Bra 
sil na ONU, na OEA e na Organização 
Internacional do Trabalho, além de uma 
insidiosa propaganda para apontar o 
país como algoz de povos indígenas. 
Esta etapa terminou com êxito em 1985, 
com o projeto de lei elaborado pelo fa 
lecido senador Severo Gomes em favor 
do Parque Ianomâmi. 

Em 1989, o líder ianomâmi Davi 
Kopenawa recebeu o Prêmio Global 
500 da ONU e foi levado pela Survival 
Intemational para uma viagem pela 
Europa, a qual recebeu grande publici 
dade internacional. 

Em abril de 1991, o príncipe Charles 
empreendeu uma visita ao Brasil, quando 
promoveu um seminário de dois dias a 
bordo do iate real Brittannia, ancorado 
sintomaticamente no rio Amazonas, do 
qual participaram David Triper, ministro 
de Meio Ambiente da Inglaterra, William 
Reilly, diretor da Agência de Proteção 
Ambiental dos EUA, Carlo Ripa di 

Meana, coordenador do Meio Ambiente 
da Comunidade Européia e Robert 
Horton, presidente da British Petroleum. 
Tanto o presidente Fernando Collor de 
Mello como o seu secretário do Meio 
Ambiente José Lutzenberger estiverem en 
tre os presentes. Na ocasião, Charles le 
vantou a questão da reserva ianomâmi. 

Em junho, em uma manobra que 
contribuiu para aumentar as pressões 
sobre o Brasil, o presidente venezuela 
no, Carlos Andrés Peres ( que, como 
Collor, foi posteriormente afastado da 
presidência por envolvimento em es 
quemas de corrupção) assinou um de 
creto determinando a criação da Re 
serva da Biosfera Alto Orenoco, na 
qual incluiu uma reserva para os iano- 

mâmis. No mesmo mês, Collor visitou 
Washington, onde o presidente 
George Bush entregou-lhe uma cartà 
assinada por oito senadores estaduni 
denses, entre eles o futuro vice-presi 
dente AI Gore Jr., pedindo que Bush 
pressionasses seu colega brasileiro 
para acelerar a delimitação dareserva 
ianomâmi no lado brasileiro. Em outu 
bro, Henner Ehringhaus, diretor do 
WWF, e o deputado estadunidense 
John Battle se reuniram com Collor 
com a mesma finalidade. Finalmente, 
em 15 de novembro, o ministro da Jus 
tiça Jarbas Passarinho assinou a Portaria 
580, oficializando a imensa reserva 
ianomâmi, com 9 milhões de hectares, 
contígua à reserva venezuelana. 

O indigenismo na 
Constituição 
Se há um campo onde o indigenismo 
tem alcançado grandes progressos, este 
é, inegavelmente, o jurídico, tanto no 
âmbito nacional quanto no internacional. 
Tal sucesso não teria sido possível sem 
a dinâmica, mas pouco percebida atua 
ção do Conselho Mundial de Igrejas 
(CMI e entidades sob sua influência, 
que, por meio de suas extensões no 
Brasil, montaram um eficiente lobby in 
ternacional para pressionar os constitu 
intes de 1987 para a adoção do concei 
to "autonomista" para os indígenas 

brasileiros, em oposição ao conceito 
"integracionista" até então prevalecente. 

Em agosto de 1987, durante os tra 
balhos da Assembléia Constituinte, o 
Conselho Indigenista Missionário 
(CIMI) apresentou uma proposta de 
emenda popular com a qual tentou in 
troduzir na nova Constituição o concei 
to de "plurinacionalidade", pelo qual os 
indígenas brasileiros passariam a ter du 
pla nacionalidade, a brasileira e a de seu 
povo. O primeiro artigo da emenda sen 
tenciava que "o Brasil é uma República 
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federativa e plurinacional", O segundo 
dizia: "Os membros das Nações Indíge 
nas possuem nacionalidades próprias, 
distintas entre si e da nacionalidade bra 
sileira, sem prejuízo da sua cidadania 
brasileira." Outros artigos estabeleciam 
que os recursos naturais do solo, 
subsolo e dos cursos d'água localizados 
nos territórios indígenas seriam bens das 
''nações" indígenas. 
A proposta foi rejeitada, mas as ações 

do lobby indigenista conseguiram que a 
Assembléia Constituinte, além de adotar 
o conceito "autonomista", reconhecesse 
também o conceito de "originalidade" 
dos direitos dos índios em relação às 
terras que tradicionalmente ocupam, ou 
seja, que tais direitos não decorrem de 
um ato de outorga do Estado, mas das 
circunstâncias históricas de ocupação 
original e utilização ancestral. Um dos 
grandes problemas interpretativos está 
nesse "tradicionalmente", que aparece 
no parágrafo 11 do artigo 20 da Cons 
tituição Federal, o qual declara que são 
bens da União "as terras tradicionalmen 
te ocupadas pelos índios". A palavra se 
encontra, também, no parágrafo 1 º 
(''São terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios as por eles habitadas em 
caráter permanente, as utilizadas para 
suas atividades produtivas ... "), e no pa 
rágrafo 2° do artigo 231 ("As terras tra 
dicionalmente ocupadas. pelos índios 
destinam-se à sua posse permanente."), 
o i~ntido jurídico da palavra "tradicio 
nalmente" significa "de modo continuo e . . 

permanente". Porém, os antropólogos e 
índigenistas apóiam-se no conceito da 
tradição oral, baseando-se naquilo que 
os índios afirmam e alegando que essa é 
sua maneira de registrar seu passado. A 
Fundação Nacional do Índio (FUNAI), 
quando quer fazer reverter terras parti 
culares para a sua administração e do 
mínio da União, tem usado como argu 
mento o fato de que as áreas reclamadas 
foram, ainda que em passado longínquo, 
habitadas por silvícolas. 

Além disso, a Constituição Federal 
estabeleceu que o Ministério Público 
Federal (MPF) deve defender os direi 
tos dos indígenas perante os tribunais, e 
que os grupos indígenas podem, por si 
mesmos, promover ações judiciais. 
Além de instalar inquéritos civis para 
apurar violações dos direitos indígenas, 
o MPF passou a atuar em vários pro 
cessos movidos contra os índios, parti 
culannente no Mato Grosso do Sul. 
Com relação às ações judiciais movidas 
pelos próprios índios e ONGs, o MPF, 
via de regra, tem manifestado um aber 
to nominalismo jurídico, que se reflete 
num respaldo acrítico e total às deman 
das indígenas em seus pareceres. Sinto 
maticamente, a 6ª Câmara do MPF, que 
cuida das questões indígenas, já em sua 
primeira reunião, deliberou que seu rela 
cionamento com os "organismos não 
governamentais será o mais amplo 
possível, de modo a manter sempre o 
canal de comunicação com a socieda 
de civil organizada;'. 

Fevereiro de 2004 

Quem é quem no 
aparato indigenista 
Conselho lndigenista 
Missionário (CIMI) 

O CIMI foi fundado em 1972, como 
braço militante da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) para a 
questão indígena. Dois anos depois, ini 
ciou uma série de "assembléias indíge 
nas" para conscientizá-los de seus direi 
tos. Em 1980, um grupo de indígenas 
organizados pelo CIMI fundou a União 
das Nações Indígenas (UNI) para pro 
mover a autonomia e a autodetermina 
ção dos indígenas brasileiros. 

Desde a sua criação, o CIMI tem es 
tado profundamente envolvido em prati 
camente todas, as iniciativas do 
Establishment oligárquico para fomen 
tar o "indigenismo" no Brasil. Nos pri 
meiros meses de 2000, o CIMI foi 
abertamente acusado por entidades indí 
genas de Roraima de fomentar 
dissenções e violência entre as comuni 
dades indígenas do Estado. 

É dificil determinar as fontes patroci 
nadoras do CIMI. Sabe-se que várias 
ONGs vinculadas ao Conselho Mundial 
de Igrejas e que atuam no Brasil prestam 
"ajuda" a algumas operações do CIMI. 
Dentre estas ONGs destacam-se a 
Christian Aid e a ICCO. Entre 1992 e 
1994, o CIMI recebeu 85.000 dólares 
da Fundação Nacional para a Democra 
cia (NED) dos EUA, para "ajudar a 
fortalecer organizações independentes 

e assistir comunidades indígenas para 
defender seus direitos em meio a uma · 
atmosfera violenta' e discriminatória" (a 
NED é uma organização mantida pelo 
Governo dos EUA e dirigida pelo Con 
gresso deste país, cujo objetivo é fo 
mentar a agenda neoliberal em todo o 
mundo; sua existência veio à luz por 
ocasião do escândalo Irã-Contras, 
operações triangulares que envolve 
ram trocas de armamentos por drogas 
com os rebeldes anti-sandinistas 
"Contras" da Nicarágua). 

Instituto Socioambiental (ISA) 
O Instituto Socioambiental (ISA).é o su 
cessor do Centro Ecumênico de Docu 
mentação e Informação (CEDI), 
desmembrado em 1994. Atualmente, é 
uma das mais ativas ONGs brasileiras, 
destacando-se em ações envolvendo 
questões indígenas, especialmente a mani 
pulação de tais temas para obstaculizar os 
projetos hidroviários em curso no País. 

Os vínculos do ISA com o aparato 
ambientalista internacional podem ser 
constatados na lista dos seus membros 
fundadores, que inclui: 

• Barbara Bramble: diretora de Pro 
jetos Internacionais da National Wildlife 
Federation (NWF), ativa participante da 
campanha contra o Projeto Polonoroeste 
e do "Projeto Chico Mendes", na déca 
da de 80. 
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• Stephen Schwartzman: ativista do 
Environmental Defense Fund (ED F) 
nos anos 80, integrante da mesma 
rede. Trabalhou concomitantemente no 
INESC, no desenvolvimento de laços 
entre ONGs estadunidenses e brasilei 
ras. Foi também o elo de ligação entre o 
CEDieoEDF. 

• Willem Pieter Groeneveld: holan 
dês radicado em Rondônia, organizou 

, os seringueiros de Rondônia em nome 
do capítulo canadense da Cultural 
Survival (CS). Fundou, com o suporte 
financeiro do Friends of the Earth da 
Suécia, o Instituto para a Pré-História, 
Antropologia e Ecologia (IPHAE), 
sediado em Porto Velho. Recebeu ajuda 
financeira da Canadian International 
Development Agency (CIDA) para atu 
ar na conferência Rio-92 e atuou como 
consultor da embaixada do Canadá no 
Brasil para selecionar ONGs brasileiras 
que pudessem receber auxílio financeiro 
da CIDA. Foi, além disto, consultor da 
empresa canadense Brascan. 

• Tony Gross: agente da Oxfam no 
Brasil, trabalhou junto ao CEDI. 

• Jason Clay: diretor da Cultural 
Survival (CS). Defende o "nacionalismo 

· étnico" contra o Estado nacional. Tam 
bém foi consultor da CIDA no Brasil. 

A figura-chave para a "decolagern" 
do ISA foi Márcio Santilli, egresso do 
CEDI e também fundador do NDI. 
Santilli, que é formado em filosofia, foi 
deputado federal por São Paulo (1982- 
86) e presidente da Funai. Durante o 
seu mandato ,Parlamentar, presidiu a 
Comissão do Indio na Câmara dos De 
putados e foi o responsável pela co 
ordenação da ação do aparato indige 
nista na tentativa de influenciar a 

Assembléia Constituinte de 1987-88 
para implementar o conceito de "plurina 
cionalidade" no Brasil. Santilli é ex-treinan 
do do programa de lideranças ambientais 
da agência estadunidense USAID. 

Os projetos do I SA têm recebido o 
apoio de diversas entidades internacio 
nais. Entre elas, destacam-se: ICCO 
(Organização Intereclesiástica para a 
Cooperação ao Desenvolvimento - 
Holanda); Fafo (Programa Norueguês 
para Povos Indígenas); Comunidade 
Européia; Fundação Ford; RFN 
(Rainforest Intemational Norway- No 
ruega); Rainforest Foundation 
International; e IIZ (Instituto para a Co 
operação Internacional /Campanha Ali 
ança pelo Clima -Áustria). 

Conselho Mundial de 
Igrejas (CMI) 

Atualmente sediado na Suíça, o CMI foi 
fundado em 193 7, em um seminário re 
alizado na Universidade de Oxford, 
Inglaterra, do qual participaram repre 
sentantes da nata do Establishment 
anglo-americano. Um deles foi lorde 
Lothian, que deu o tom da entidade ao 
palestrar sobre a "Influência Demoníaca 
da Soberania Nacional". O CMI é inte 
grado pela Igreja Anglicana, cujo chefe 
é o monarca da Grã-Bretanha, e outras 
igrejas protestantes. A Igreja Católica, 
apesar de não integrá-lo, envia repre 
sentantes às suas reuniões. 

O CMI e sua rede de ONGs associ 
adas têm financiado ativamente o apara 
to internacional de "direitos humanos" e, 
igualmente, tem apoiado ativamente le 
vantamentos separatistas, como o do 
Exército Zapatista de Libertação Na 
cional, em Chiapas, México. 

Uma das funções do CMI é coorde 
nar mundialmente as ações dos seguido 
res da Teologia da Libertação, que pro 
põe igrejas autóctones indígenas (pagãs). 
Em junho de 1997, o papel desestabili 
zador do CMI foi denunciado pelo car 
deal Joseph Ratzinger, presidente da 
Congregação para a Doutrina da Fé do 
Vaticano, ao afirmar que "grande parte 
dos bispos católicos da América Latina 
se lamentam comigo do fato de que o 
Conselho Ecumênico de Igrejas ( outra 
denominação do CMI - n.a.) tem dado 
uma grande ajuda aos movimentos de 
subversão, uma ajuda que talvez tivesse 
boas intenções, mas que acabou sendo 
bastante danosa para o Evangelho". 

Mais recentemente, o CMI tem sido 
um dos mentores da campanha interna 
cional de desarmamento civil, tendo 
sido um dos fundadores da Rede de 
Ação Internacional de Armas Pequenas 
(IANSA), entidade criada em Haia, 
Holanda, em maio de 1999, para coor 
denar a campanha em âmbito mundial. 

No Brasil, o CMI tem participado 
ativamente do movimento indigenista, 
por intermédio de seu apoio à criação 
do CEDI e do Conselho lndigenista 
Missionário (CIMI) da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
(ver referência). Na campanha pró-de 
sarmamento, seu principal parceiro é o 
Movimento Viva Rio. 

· As seguintes organizações atuam na 
órbita do CMI: 

• Organização lntereclesiástica 
.para a Cooperação ao Desenvolvi 
mento (ICCO): 

. . · Sediada na Holanda e mantida por 
.igrejas protestantes européias. Em 
1994, seu orçamento anual era de 86,5 

milhões de dólares, dos quais 8, l mi 
lhões de dólares foram repassados a 
ONGs brasileiras. Seus temas prioritários 
são desenvolvimento rural sustentável, 
direitos hwnanos e ambientalismo. 

• Brot für die Welt (Pão para o 
Mundo): 

Pertencente à Igreja Evangélica na 
Alemanha. Em 1994, tinha uma receita 
anual de l 00 milhões de dólares, tendo 
feito doações de 4 milhões de dólares a 
ONGs brasileiras. Atua basicamente 
junto a ONGs ligadas a pequenos pro 
dutores rurais, povos indígenas, o MST 
e o Movimento dos Atingidos por Bar 
ragens (MAB). Uma de suas atividades 
no Brasil inclui o que denomina "Diálo 
go Grande Carajás", 

• Christian Aid: 
Baseada em Londres, é mantida por 

igrejas protestantes européias. Em 
1994, seu orçamento anual era de 75 
milhões de dólares, tendo feito doações 
de 2,2 milhões de dólares a organiza 
ções brasileiras. 

Survival lnternational · ·. )t 
A Survival International (SI) funciona 
como uma seção de "assuntos huma 
nos" do Fundo Mundial para a Nature 
za (WWF). Foi fundada em 1969, com 
o patrocínio de sir Peter Scott, então 
presidente da WWF, para oferecer finan 
ciamento para "ajudar os povos indíge 
nas a proteger suas terras, seu meio am 
biente e seu modo de vida", eufemismo 
para a criação de enclaves onde habi 
tam os indígenas com autonomia sobre 
o solo e subsolo de seus "territórios" 
sobre os quais as nações onde se loca 
lizam exerceriam o que denominam "so 
berania limitada".A SI foi fundada visan- 
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do a. criação da gigantesca reserva 
ianomâmi no Brasil e iiaVenezuela. 

·· Em 1971, o antropólogo britânico 
Robin Hanbury-Tenison, então presi 
dente da SI, empreendeu viagens 
exploratórias à América do Sul, cujos 
roteiros coincidiram com os eixos natu 
rais de integração do subcontinente. Em 
seu livro Worlds Apart, o próprio 
Hanbury-Tenison apresenta um mapa 
onde demonstra esta preocupação e re 
vela que a· importância estratégica de 
seus roteiros lhe fora indicada pessoal 
mente pelo príncipe Philip, 

Em 1976, à equipe da SI , encabe- 

çada porKenneth.Taylor e pelo antro 
pólogo· Bruce Albert, foi expulsa do 
BrasilEm 1980, Marcus Colchester, 
antropólogo britânico e colaborador da 
SI, publicou uma proposta para criar um 
parque em território venezuelano frontei 
riço com o Brasil. Em· l 985, a Organi 
zação dos Estados Americanos (OEA) 
instou o governo brasileiro a criar um 
parque Ianomâmi para preservar seus 
costumes e sua "cultura". 

'Em 1989, a SI levou o líder Ianomâmi 
Davi Kopenawa em uma turnê pela Eu 
ropa, duranteaqualrecêbeu uma enorme 
cobertura da imprensa internacional. 

Defenda a N.ação com a 
arma das idéias 
Leia, assine e divulgue as publicações do 

Movimento de Solidariedade lbero-americana 
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