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Preocupava-nos fundumentalmente a OUI'Ontia de que a assossoria Elntro~
polágica encontrasse condições não sá de se reüliLar, livre de qualquer coerçíio,
como também de que os resultados de seu trabalho fossem levados em conta no pro-
cesso de tomada de decisões, na fase executiva do projeto. SaIJiamos que a asses-
soria antropolóuica havia sido solicitada nume etapa do projnLo em qUG as princ;!.
pais decisões técnicas que iriam repercutir sobre as comunidades indfgenas já ha-
viam sido tomadas e que os anLropálogos não poderiam fazer muito mais do que ze-
lar para que os recursos de 13.600.000 dálares, destinados ao Convênio CVRO/FUNAI
fossem atribuidos e aplicados prioritariamente à regularização das terras e em
serviços de saúde. Estávamos também conscientes de que o Projeto Ferro-Carajás
concedia apenas lugar menor a considerações de ordem social e ambiental, e assim
meSlllO como consequência de condições exigidas pelo Banco Mundial pera aprovação
de projetos desta natureza.

Cumpre-nos reiterar que a indicação de assessores pela ABA não config~
rou uma apro~ação implicita dos processos pelos quais o governo brasileiro veio b'
fonllulur o Projeto Ferro-Carajás. Igualmente, este indicação não siyn ificou quo a
ABA avalizassa o projeto de apoio às comunidades indigenas apresentado pela FUNAI
nem tampouco a, politica de proteção aos direitos indigenes e de "desenvolvimento"
das comunidades afetades, planejada e implementada pela CVRD e FUNAI. Ao contrá-
rio ,moveu-nos a esperança de que pudéssemos minorar as inadequações flagrantes
desta politica,

Consideramos, entretanto, que a pr~sença da ARA, mesmo na simples qua-
lidade de indicadora dos assessores, é de molde a confundir a opinião da conlunid~
de cientifica e de resto inapropriada para uma Associação desta natureza.

Já ao cabo de um ano e meio do Convênio CVRU/FUNAI, a 16 de janeiro de
19811. em função düs avaliações periódicas real izadas pelus \JssnSSOrl:15, 1'(~lat.iVi;l5
à não implementação das medidas propostas, bem corno devido aos obstáculos pol:l:.ti-

_"""\ cos levantados pela FUNAI à atUAção dA alrJunn deles, a AfYl roi levllda a pfJr1i r n
~ supr..ssão da menção a seu nome na qurJlidude de respom,tÍveJ. p,,1u illdü;uç:üu L1u <1:3-

sessoria antropológica, no texto do Convênio (Cláusula dI.
No intuito, entretanto. de conLinuill~ pr'olOLll!IIIJo u lraUülllO du tiUU:l a:;-

sessores, a ABA designou a 18 de Outubro de 1984 um observador pora acompanha,- as
reuniões da as[)ossoria com il eVAD.

Nõo flO~ fK1r'cco pLJi~ quo ~e POS5L1 cu.cncturiLur' corno "coarc.lenano" O t1'u-
balho da CVRO e da AI:lA, tal como eparece na publicação recente da CVRU/GEAMAM IOEs
paço, Ambiente e Planejamento",

Reconhecemos que u Cio. Vale do Rio Uoce acolheu us puo;i ~'ões tia liDA
no tocante à manutenção daque185 onsessol''-1s i)O~i 4UlJ"lS i) rUNI\l l:iU opunhcl por' uunun
ciarem a incompetência e a incúria do órgão lulolar. Rel";Onhecertlo5 tambórn que a
CVRD fez esforços para fazer valer os diagnósticos dos assessores no que concer-
niu o nüo cunprimento pela FUNAI de suas rnspollSClbi lidadas. Lendo mesmo suspend i-
do temporariamente, por duas vezes, a liberação de recursos para esto áruão. Re-
conhecemos por fim que o esforço dos assessores designados pela AlJA, tanto junto
à CVRD quanto diretamente junto às comunidades indigenas foi decisivo pAra a ob-
tenção de ganhos relativos: salta aos olhos poc- exemplo, quo a prev"isão feita pe_
la FUNIII de alocar irrisórios 0,06)1, do totul dos recuI'so" do Convenio para i) de-
rntlrcaçao de terras suldu na prática, a lOt, ao ri.nal utJ qual:ro anos do l:onvÊ-nio ,
ao mesmo tempo que a veroo UB pessoal (paro L;onLrolo.'J':~o do funcIonúrlos d:J FUNAI)
diminuiu de 27'/0para IOf.,. Tais [lanhos reliJtivos n(io devem levor a crer que o
pI'ojeto tenha sido um suceStio. Hestaffi problerllOS gr'ov8s que estão descritos no do-
cumento da AGA "ProjP.to Carajás e Povos Ind{~)en"s: eX[18ctoti,vas n realidades" de
2 de Outubro de 1906, e que potluciam ter sido sul"'-ionutlos, ti '!avido vonta-
de política para tanto.




