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o II'.PACTO DO Pi1.0ETO ~Ri1.0 C!\.RAJÀS NAS COlfUNIDAD~S

IND:!::;ENAS

la PARTE Cronograma fin'l.nceiro20 semestre de 193J. Avaliação

"PI Katete e PI Kamkrokro US~ 116,4 mil dólares

Consideras5es gerais

Cheg~ finalmente na primeira seman .•de dezembro a Premaquina,, . ,
assim os casos de melaria vem diminuindo, permitindo ate um tra-
balho preventivo. l':asos dois microscópios estragados nunca che...
garam à aldeia. A enfermeira continua sem possibilidades de fazer
láminas.
Nenhuma construção foi iniciada (enfermaria, escola, poço). O ma-
terial acumulado na Ajudancia está se estragando e apodrecendo.
Tamb~m não há como coloca-lo na aldeia por falta de lugar adequa-
do.
a material escolar que deveria ter sido comprado pela CVaD nao
chegou nem à Ajudancia nem à aldeia .Os índios estão ansiosos ~
em começar alguma coisa. O chefe de Posto teve que fazer compras
de material escolar em Marabá.
Não foi ainda resolvida a s~ída do invasor da fazenda Grã Reata,
sendo que o processo está há 10 meses na mesa do juiz. Os índios
ameaçam de ir para lá o que poderá resultar em mortes.
Por enquanto os garimpeiros saíram da. 3eserva e as coisas estão
mais calmas.

, l' 1Ha pessoas contratadas pe o projeto. Carajas, tota mente desne -
, "Nã ' .cessarias no y~tete. ao ha necessidade Qe um braçal e familia,

nem de um técnico agrícola e familia. Não há necessidade de um
auxiliar de piloto de barco porque os índios Aokre e Bepdjare
sempre desempenharam estas funç5es e agora ficam rejeitados pelos
brancos que lhes tiram o seu, serviço. E ainda estes pilotos de bar-
co só trabalhariam J meses por ano. Para os índios esta invasão
de pessoas é chocante.
l~o deve haver cantina, o que é altamente nocivo, motiva o índio
a comprar o supérfluo, com um dinheiro que não possui. Assim a can-
tina vi~ barracão e o índio um endividado. a Catet~ não é o Mara-
nhão ( por enquanto).
Os índios estão pensando em criar abelhas para a obtenção de mel
em maior quantidade. Apresentarão em breve o orçamento do projeto
a cargo técnico do pro~ Prifuo.
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CVRD,.na verdade, pediu este relatório suplementar, simplesmente
para preencher o tempo de sua própria indefinição. Atualmente,
a CVRD, que conta com uma assessoria desde 1982, possui todos
os elementos para firmar uma posição. Por enquanto, mais uma
vez, vou me ater estritamente ao caso Xikrin, conforme os ter-
mos d~ meu cont\to com a CVRD, apontando os acontecimentos prig
cipais ocorridos no PI Cateté, desde outubro de 1983 (data do
meu último relatório) até janeiro de 1984.

I. Terra: o problema da terra ainda nao foi solucionado. O pro-
cesso da invasão da fazenda Grfu Reatã continua na mesa do juiz,
em Belém, há mais de 11 meses. A CVRD se comprometeu a acompa-
nhar o caso, mas até agora nao tive nenhuma notícia concreta de
que isto esteja sendo feito. Ora, a CVRD possui os meios de
pressao e recursos para que este caso seja resolvido. Ninguém~
pera que a FUNAI resolva o caso, mas colocou-se alguma esperan
ça na atvação da CVRD.

Diante da abertura, por decreto presidencial, das a-
reas indígenas para as companhias de mineração (há um grande nú
mero de pedidos para o Cateté), os índios precisam saber se a
sua reserva, localizada na área de influência de Carajás, se-
rá preservada contra a entrada de garimpeiros, companhias pri-
vadas e da própria CVRD, Docigeo, etc.

11. Para a execuçaodo Projeto a nível de programaçao efetiva
para cada aldeia assim como de coordenadoria mais geral a nível
regional, nao me parece oportuno apresentar esta parte agora,
até que a CVRD se defina com relação ao nosso trabalho, mesmo
porque a reprogramação do projeto e do trabalho a ser desenvol-
vido nas áreas, depende da clareza que teremos sobre a natureza
de nossa assessoria. Deve ficar muito claro que nós, antropólo-
gos, para o desempenho de nossa função de análise crítica e de
uma assessoria que nao passa do que está escrito no papel, nao
precisamos de um contrato com a CVRD. Esta função, a desempenha-
mos muito bem enquanto professores universitários, pesquisadcres
ou simples cidadãos. O que nos interessa, enquanto assessores
da CVRO,é que através de uma Companhia Estatal, isto é, com po-
der e recursos e, sem dúvida, com responsabilidade moral a ní-
vel nacional, seja executado, na medida do possível, aquilo que
é previsto na Constituição, na lei (Estatuto do Indio) e no Con
vênio CVRD/FUNAI.
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111. Etnografia do Cotidiano no Posto Cãteté - outubro 1~83 j~
neiro 1984.

a) Saúde
a.l. A água do rio: segundo os índios o rio Cateté apresenta gr~
de quantidade de espuma em suas margens. Valeria a pena ser ana-
lisado.
a.2. O poço aberto na última semana de outubro de 1983, foi con-
taminado pela fossa que se encontra a menos de 3 metros: Este
poço nao foi construído segundo a orientação de um técnico da
CVRD como foi pedido em nosso relatório, mas foi executado pelo
braçal do Posto, sem experiência no assunto. Segundo um técnico
da CVRD só poderá ser aberto um novo poço em junho de 1984. Como
a verba prevista no 29 semestre de 1983 para os poços era de
12000 dólares, isto e, 12 milhões de cruzeiros: ê preciso averi~
guar porque este serviço não fói adequadamente executado.-
a.3. Microscópios: os dois microscópios do PI Catetê es~em Ma-
rabá há meses, pois já foram comprados com defeito. Alêm -disso,
foram adquiridos microscópios eletrônicos, que não têm condições
de funcionamento no Posto.
a.4. Fossas _sanitárias: o problema da água obviamente reflete no
problema de saneamento e higiene. £: necessário resolver com com-
petência esta questão.
a.5. A malária por vivax e falciparum continua a causar mortes
na aldeia. £: necessário o envio dos microscópios, há 2 anos ret~
dos na Ajudância e a compra de mosquiteiros para toda a aldeia.
a.6. Não sabemos porque o chefe Bemoti doente, por 2 meses, foi
levado para casa do índio em Belêm, quando os doentes deveriam
ser encaminhados ao hospital de Carajás. Há um índio,Ikrure ,~
jo estado vem piorando. A sua doença, presupostamente tuberculo-
se, precisaria seI novamente diagnosticada.
a.? Há um excesso de açúcar no Posto. Em um mes entraram mais
de 500 kilos. A verba de sustentação do Posto, colocada pelo Pro
jeto Carajás, vem sendo usada sem orientação possível, já que ela
,~ imposta, não controlada, e precisa ser gasta_ Isto ê, os ín-
dios não podem, como fazem com o dinheiro da castanha, colocá-la
na poupança. O chefe de Posto, cuja atuação fica muito limitada
pela caótica imposição de recursos de Carajás, mal pode conteras
exigências dos -índios em comprar açúcar. £: preciso exigir descr~
minação de artigos comprados para o Posto. Eliminar rapidamente
a t;. cantina e permitir que a verba de sustentação se-

•
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ja colocada pelos índios na poupança. Faz-se necessário enviar
um dentista ã aldeia.
b. As contratações pelo Projeto Carajás.

Há atualmente um excesso de funcionários no Cateté e

Remover

Ivanilde,
fugidos

famílias

e sua esposa
onde saíram

que precisam ser urgentemente removidos.
Remover o braçal Sr. Monteiro

que já tiveram problemas em Gorotire de.
sob ameaça de morte. Foram reconhecidos no Cateté por
que moravam no Gorotire. O clima está bastante tenso.
o piloto de barco, Fabiano, pessoa que dá mal exemplo, incenti
vando os índios a fazerem forrós, etc.

Remover o auxiliar de piloto também. Os índios Aokre
e Bepdjare são pilotos e querem exercer a função. Não hánenhu
ma razao para contratar dois pilotos.

Remover o técnico agrícola,-Adelson. Já que o chefe
do Posto é técnico agrícola, não há razao de se contratar este
moço, mal preparado tecnicamente ,que tem o hi:bito de fazer uso
indiscriminado de pesticidas e herbicidas, dando DDT para os
índios empregarem em suas roças sem a mínima orientação.

Os índios se desinteressam em participar das ativid~
des do Posto vendo tantos brancos ociosos o dia todo, além de
notarem .")mal exemplo das fofocas, brigas e disputas a que os
mesmo s dedicam. O chefe do Posto me disse pelo telefone que
não poséui condições para lidar com esta situação imposta de
cima, pelo Projeto. O meu receio é 'que o diaem;que -osíndios se
cansarem_das.ituação ponham todos para fora de vez.

Este excesso de empregados precisa ser urgentemente
resolvido. Não há nenhuma razão para a permanência destas pes-
soas no Cateté. Pessoalmente não penso voltar ã aldeia .antes
que seja sanada _ esta situação.

Aliás a mesma situação constrangedora existe no PI
Sororó, onde os funcionários se dedicam a forrós e bebedeiras
por falta do que faz€r. Os índios Suruí estiveram em são Pau-
lo, denunciando estas ocorrências. Alegam tarrbémque o Projeto Ca
rajás não está beneficiando os Suruí mas apenas a FUNAI.

-

-

c. Projeto Educação,
A FUNAI desconsiderou totalmente o fato da CVRD

ter apresentado plantas para as construções da escola e farmá
cia, impondo o modelo padrão de construç~o da FUNAI. A alega-
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çao foi de que a construção segundo a planta da CVRD é muito ca
ral perguntamos: quem paga? A FUNAI ou a CVRD?

Apesar da cartilha ter sido produzida e em uso, toda
a programação de educação foi prejudicada. Uma primeira lista
de material escolar foi enviada a CVRD. A FUNAI, porém, passou
um radio ao PI Cateté avisando que a Vale não compraria nada do
previsto, póis a verba estava em Maraba. Foi elaborada uma se-
gunda lista urgente, mas não foi possível adquirir nem o essen-
cial em Marabá, devido a pouca variedade de mercadoria naquela
cidade. Não entendemos porque a programação não foi seguida.

Por outro lado, o salário pago aos professores do
PI Cateté é vergonhoso. Não se pode àlegar falta de recursos. ~
preciso providenciar uma construção de escola adequada e mate-
rial escolar adequado.

d. Retirada de doentes.
Foi negada pela FUNAI a retirada da aldeia, por via

aérea, da profa. Marianne ~awal e do prof. Primo, acometidos de
doença. Hã 15 anos que trabalho no Cateté e isto nunca aconte-
ceu anteriormente.

Considerando que em 1982, 99% da verba do Para, para
o Projeto Carajas, foi gasta em viagens não justificadas, consi
derando que em 1983, 11 trabalhadores, sem controle médico, fo-
ram levados .eretirados por via aérea para o Cateté, contamina,!?;
do toda a aldeia, não se pode aceitar, que de repente, seja ne-
gada a retirada de um funcionário da FUNAI, quando doente.

e. O Caso dos Assurini do Trocara.
Este grupo, também atingido pelo Projeto Carajas, me-

receria ser beneficiado. Entretando diante do desastroso desem-
penho do Projeto de Apoio me parece, por enquanto, melhor nao
incluí-los desde ia. O deleqado da 2 DR de Belém, o Sr. Salomão
esta dando alquma atencao ao caso. Em junho de 1984 volta para
a área a antropóloga Lúcia Andrade da USP. A partir do segundo
semestre de 1984 podera então começar a ser programado um proj~
TO de apoio para aquele grupo.

f. O Caso do Grupo Gavião da Montanha.
Diante da ineficácia das intervenções jurídicas da

CVRD, a Comissão Pró-Indio de são Paulo resolveu se encarregar
de encaminhar o caso através de seus advogados e da antropóloga
Iara Ferraz que se deslocaram para a área em fins de novembro.
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Em julho, a antropóloga Lúcia Andrade tinha feito um levanta-
mento da situação da família do Paiaré na~ terras Gavião ocup~
das pelas obras da Hidrelétrica de Tucuruí. A Eletronorte reco
nheceu estar ocupando terras indígenas e entrou em acordo com
os índios, indenizando a comunidade para que possa compra~ ter
ra na região de Mãe Maria para onde os remanescentes do grupo
da Montanha se desloca/tam. Resta l!l2 estab.elecer um apoio a co-
munidade Gavião diante desta nova situação. Os índios estão p~
dindo a presença da antropóloga Iara Ferraz na ã;ea para discu
tir o assunto.

,.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O IMPACTO DO PROJETO FERRO-CARAJÂS

a2- Parte

Coloquei em relatório anterior que o Projeto Ferro Ca
rajás assim como um de seus apêndices, o Projeto de Apoio As Co
munidades Indígenas atingidas pela construção ~a Ferrovia, ins~
riam-se num contexto mais amplo a nível internacional, nacio-
nal e indigenista, fato que analisei brevemente naquela ocasião.
(Relatório n9 2 - Julho de 1983 - Xicrin do Cateté). Consrdero
a implantação do Projeto de Apoio em si-Cisto é, desligado dos
efeitos diretos da construção da ferrovia) como o maior causa-
dor de impacto. Considero o Projeto de Apoio um "pacote" que
no momento de sua implantação provocou um certo número de situa
ções inéditas/perfeitamente previsíveis, porém, para um cien-
tista social. Para mim, o importante, nõ início do projeto, era
assegurar as bases para um debate pUblico a respeito do Projeto,
o que a meu ver foi plenamente conseguido.

O Projeto de Apoio revelou-se, além de tudo, uma faca
de dois gumes. Exigindo-se a demarcação das terras indígenas e
um apoio efetivo às comunidades, de maneira explícita a nível
nac~onal e internacional, isto é, diante da imposição externa
da conjunção: finan~i.amente/índios, o Governo reagiu com uma
certa brutalidade, inédita na esfera indigenista,ao desfechar so
bre as comunidades indígenas, em 1983, uma avalanche de decre
tos anti-indígenas (vide documento anexo). A CVRD, por falta de
vocação e informação, mostra uma certa dificuldade em vislum-
brar o aspecto político da questão. O Projeto de Apoio não é me
ramente assistencial. Me parece que_atualmente falta a CVRD uma
assessoria para a área de ciências humanas e uma assessoria ju-

_ rídica indigenista, civilista e constitucionalista. Isto é fal-
ta uma equipe articuladora que possa fornecer a CVRD os meios
de pressão cabíveis e legais para o desenvolvimento do Projeto.

Não cabe aqui uma análise mais aprofundada sobre a n~
tureza e -significado destes projetos. Este trabalho será reali-
zado e publicado posteriormente pela eguipe de antropólogos da
ABA.

Neste momento, bastante desgastante, do "vai ou ra-
cha", quer nos parecer que reiterar orientações concretas para
a ação é ainda a melhor contribuição que podemos oferecer. A



•
-2-

CQRsiderações por item

AI.2.l Pede-se a aviventação e redemarcaiio correta da Reserva.
Corrigir a linha seca a noroeste, entre os marcos 9 e 6

C vide relat~rio n@ 1 pp.4}-46).
Aviventar o limite sul e retirar o invasor da fazende

Grã Reata.
Colocar :elacas.
( item nao cumprido.)

Sa~de: vide relatório do Dr. João Paulo Botelho

por ocasião
retirar este

cantina apesar de a PUNAI,
a Brasilia,ter concordado emvisitade nossa

item.
( item cumprido apesar de ~esaprovado)

OBRAS E
CI.2.1.

SERVIÇOS
Acaba de ser enviado ao Catet~ um construtor de canoas que
com o chefe de Posto e o Pro~ Primo construirão as 6 canoas.
At~ hoje os índios nunca se interessaram muito por este ser-
viço apesar de apreciar cada vez mais ouso da canoa.
( item em processo de realização)

CI.2.l.l Os dois postos de vigilancia ainda nao foram instalados.
( item não cumprido)

CI.2.1.2 '( item não cumprido)
CI.2.] O barco está sendo reformado para a safra.
CI.2.1.5., 6, 7, 8, (itens não cumpridos)
CI.2.l.9 ? a ser verificado
CI.2.1.l0 Foi introduzida a

EQUIPAMENTO FUNAI

itens a verificar.
Y.~NUTENÇÃO

EI.2.1.l Material escolar ainda não entregue pela ~yRD.Pede-se urgência.
( item não cumprido)

EI.2.1.2. ManutençÃo PI (item cumpriqo. Esta manutençÃo deveria estar
a cargo da FUNAI, e nao do Projeto de Apoio\

EI. 2.1.3. Projeto Educação (itcm cumprido. Queremos ressaltar &qui
o sal;rio vergonhoso pago ao~ professores em comparação com
os outros funclonárlos. Cabe à FUNAI pagar um auxiliar de
ensino, cargo que sempre existiu no Catetl. Cabe ao Projeto
de Apoio pagar um salário'de professor para melhorar o nível
de educação que junto com a sa~de deve ser consirado como
prioritário. t bom alertar o Banco Mundial sobre este aspec-
to da questão.

ALDEIA KAMKROKRO
Sa~del vide Dr. J.P Botelho



CI.2.2.1.

CI.2.2.4.

CI.2.2.2.
CI.2.2.3.

-------------:---------------------3-
c

OBRAS E SERVIÇOS

(item não cumprido)
? a verificar
A fêrmação de uma cantina em aldeia ~inda nao constituida
~ uma aberração.
( item cumpridol )
? a ser verificado. Sabemos que ainda nlngulm vive defi-,-
nitivamente no Kamkrokro. Os índios casados abrirão uma
roça nesta área. em janeiro.

EQUIPAHE~'TO PUNAI ,
DI.2.2.1. ? a ser verificado
PESSOAL GERAL

, /)}...l"~'.~
Os índios se queixam de que habna~~os demais na aldeia.
Não precisa de-braçal. de auxiliar de piloto de barco nem de t~cnico
agrícola.

Por todas estas razoes consideramos que o projeto deve ser reavaliado
seriamente.
Seguem:

(1) Propostas gerais e concretas para melhorar o projeto.
(2) Pretendo vi~ar para o catetl em janeiro de 1984 -

,
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, , COrcTftATO Iro'"' I OIV.

CRONOGRAMA FINANCEIRO CONV ENIO CVRD - FUNAI ,,<~ I 82 01 I °
LOCAL PI CATErt 1982 1963 usi 1.000

I TE" Olse"IWINAç:AO R!PAOi. VI>, AUTOR OU T. "O Y. O [ I. TOTAL O a •.

1.2 . PI CATErt ""? ?-

AI.2 DEMARCAçlD - - ln ~ ..J.l4Q. A n ?4 ~

AI.2.1 Aviventar áreas - - 10,0 10,0 4,0 24.0 ,

AI.2.2 COlocação de placas - - 0,3 - - 0,3

1.2.1 AlDEIA SEDE 63 7
.

-
91.2.1 SAúDE - 2,6 0,6 0,6 0,6 4,4

B1.2.1.1 Medicarrentos - 2,6 0,6 0,6 0,6 4,4.

C1.2.1 OBRAS E SERVIÇl)S 12,1 23&- 6 7 Jl2 - "? <
I-

CIo2.1.1 06 canoas de casco - - 2 O - - ? n-

C1.2.1.2 Consto 02 postos vigilância - 10,.0 - - - 10 ° ,
C1. 2.1.3 Consto enfermaria-residência 8,1 ,.. - - - 8.1

____ o ----

CIo 2.1.4 Reformas barcos castanha " - - 1,7 - - 1 7---- ----
. 1----1------ --_.- -_._-

,

-

..~''. \,
I., ~I\ O:\.-,
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COM,hAT'O I, <>lU I .'''-

CRONOGRAMA FINANCEIRO CONVENIO CVRD - FUNAI 059 I 82 I 04 I O

LOCAL PI C1\'I'E'l.f:
IV82 1983 ust 1,0 L

I T (. OIICIIIIII."ÇAO AII'''O'. "',. AUTO~ ou T. • O V. D l Z . TOTAL O' I.

GI.2 PESs:llIL - GERAL - - 1372,6 1372,6 1372,6 4.117,8

GI. 2.1 i.1aquinista de l<lnrna (1) - - 75.9 75 9 75.9 227.7

GI. 2.2 Trebalhador Braçal (1) - - 67, ª. 67.8 67 8 203 4

GI. 2.3 Auxiliar de Ensino (2) - - 267,6 267,6 267,6 802,8

GI. 2.4 Piloto de l<lnrna (1) - - 106,6 106,6 106,6 319,8

.

GI. 2.5 ~I:::ni tor Bil ing1.}2 (1) - - 133,8 133,8 133,8 401,4

GI. 2.6 Téc.Agricola (1) - - 229,7 229,7 229,7 689,1

GI. 2.7 Enfe.rneira (1) - - 491,2 491,2 491,2 1.473,6

_. ,
o'

>--
• -- -'--

• --I- - -r-
)
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C~ItTRA"O IFQUiA I ~I£Y.

CRONOGRAMA FINANCEIRO CONV ENIO CVRD-FU~JAI 0591 82 01 I 0_

LOCAL PI CATEI'É 1982 1983 US$ l.000

I T [ •• OISCRIWIHAÇAO ftEPROQ, Vb. AUTOR OU T. "O V. [) t z. TO TAL O I I.
I

'. , ,
, T 2 1'_ 14./

.
ALDEIA KAMKROKRO

: ? ?BI. 2.1 SAÜDE l.1 1 1
-"BI. 2.1.1 Medicamentos - 1,1 1,1 - 2 2

CI. 2.i OBRAS E SERVIçoS 8 O AJ:L
l.-CI. 2.1.1 Campo de Pouso 2 O 2..,lL
I •

CI.2.1.2 Ferramentas agrícolas - - 2,0 - - 2 O

CI.2.1.3 FOrm.J.çãode cantina - - 2,0 - - 2 O

CI. 2.1.4 Sementes selecionadas - - 2,0 - - 2,0
- ..

,. 4,0DI. 2.1 JXlUIPA!'IENTOSFUNAI .1 n -
, I

DI.2.1.1 Rãdio SSB - - 4,0 - - 4,0

,
.-_. -=J .~-~~:~=L--._.--. 1--

-~-- -------~_...- ._--_.- -1- - ~.\ ,,/ I1 •
'I \',. /' (. "
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CONTRATO -l,ouu I "l!Y.

CRONOGRAMA FINANCEIRO CONVENIO CVRD- FUNAl n~a 1 82 I 02 I °
LOCAL PI CA'I'EIÉ 1982 1983 ust l.000

I T [til DISCRllItlNAÇAO REP R06. V~. AUTOR OU T. •• O V. D E. Z . TO TAL O • I.

CI.2.l.5 Consto Casa de Farinha 4 ° - - ' n

CI.2.l.6 Consto Po~o Amazônico 12.0 - - - 12 °
CI.2.l. 7 Inst. de 04 torneiras - 1,0 - - - 1 °
C1.2.l.8 Casa de rrotor - - 1,0 - - 1,0

CI.2.l. 9 Aquisição de sa~J1tes - - - 0,7 - 0,7

CI. 2.l.10 Fomação de Cantina - - 2,0 - - 2,0

.
DI. 2.1 ElJUIPAl'lINIOFUNAI - - 7,0 1,0 - 8,0

DI. 2 .l.l Rádio SSB - - 4,0 - - 4,0
•DI. 2.l. 2 Ferramentas agrícolas - - 2,0 - - 2,0

DI. 2.l. 3 Ferramentas coleta castanha - - 1,0 1,0 - 2,0

, , ' - !

EI. 2.1 !'lANUI'ENÇt~ - Q..,6 6 2 LQ. 1 _O 8..,.Q

EI.2.l.1 l'laterialescolar - - 2,2 - 2 2

EI. 2.l. 2 ~lcmutcnção PI ---~~ l----~!-º 1 ° I--~- - 3,6
-- - ------

_____ J _~

1''-'.1.3 ProjeLo Educação \~r 30.
- 3,0

---- ------ - -------~-~ ---_.---------
------- \(Yf\-

\ '
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