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Arte Indígena

Entrevista

O interesseestéticooela
produção material dãs
índios levou à criaçãoda
Antropologia da Estética.
Lúcia van Velthem analisa
da sociedade
asDectos
mundurukú por meio da
cestaria.Pá9.3.

Gersendos Santos,índio
baniwa e atual Secretário
de Educaçãodo Município
de São Gabriel da
Cachoeira(AM), fala sobre
o movimento indígena
na Amazônia.
P a g . l 0 a1 1 .

Rio Negro
demarcado
Indiose pesquisadores
comemoram
a demarcação
físicadascincoáreasindígenas
do
política
RioNegro,iniciada
em maiode L997.A organização
dosíndiose o apoiode várias
paraa garantia
instituições
foi fundamental
da posseda terra.Pág5 a 8
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do RioNegro.
físicadaáreaindígena
a demarcação
Emmaiode L997começou
para
do territóriouniuíndiose pesquisadores
A longalutapelodireitode posse
paraa região.
de um planode desenvolvimento
a implantação

A histódade
um conflito

território indígena
^^.
I
ldo Rio Negro, no
noroestedo Estado
\-/
do Amazonas,Íoi reconhecido oficialmenteem 1996.As
cinco terras contíguas(Alto
fuo Negro, Médio Rio Negro
I e II, Rio Téa e fuo
Apapóris)somaÍn 108.11t
km2 de área,onde morarn
de 21
cercade 30.000pessoas
grupos
étnicos
das
diferentes
famíliasTukano, Arwak e
Maku. Uma organizaçãonão
governamental,a Federação
dasOrganizaçõesIndígenas
do Rio Negro fOIRÌrì), formadapor 23 organizaçõesde
base,teve um papel fundados
mentalna coordenação
interessesdessesgrupos e na
articulaçãocom
autoridadesdo
governo
brasileiropara
efetivar a demarcaçãofísicadas
cinco terras
delimitadas.
Durante todo
o período de
paraa
negociação
demarcação,a
FOIRN contou

étnicos e línguas,formas de
ocupaçãoterritorial, atuaçôes
de agênciasoficiais,serviçosde
saúde.educaçãoe comunicação,atuaçãomissionáriae
confissãoreligiosa.
já sãoos
Mas esses
primeiros resultadosde uma
longahistória.Foram precisos
20 anosde luta paraque o
Governo Brasileirosecomprometesseem demarcaras
terrasdos índiosdo fuo
Negro. O final da "novela"
mostrou,afinal,quem estádo
lado dos índiose como a
Ciênciatem múo a fazer
pelaAmazônia.

Índiasde aldeiaTukano,Rio Negro(AM)
com o apoio de váriasrnstituições,dentreasquaisdestaca-se
o I-nstitutoSocioambiental
(ISA),organizaçãonãogovernamental sediadaem São
Paulo.Trata-sede um bom
exemplode aliançaentre
e comunidades
pesqüsadores

indígenas,que pode,na prática,contribuir paraque essâs
comunidadestenham seus
e vida mais
direitosgarantidos
digna. Apenasno período de
1993a1996,o trabalhodesenvolvido pelaparceriafoi da
construçãoda sededa
FOIRN e treinamento de pessoalà
implementaçãode
uma rede de comunicaçãoe transporte
e estnrturaçãode um
bancode dadosque
relaciona alocalízação e denominação
oe cercâoe /uu
povoados,com
informaçõessobre
população,grupos
l l t ^ ^

Rio Téa

AÍ,Írãzonag

A partir de 1989,vigorou
no Alto Rio Negro o reconhecimentode apenasuma
parte dasterrastradicionalmente ocupadaspelosíndios.
Sob protestosdestes,cercade
70o/odasterras foram transformadasem Florestas
Nacionais,asquaispermitem
a exploraçãoeconômicados
reflrrsosnaturaispor terceiros,dentrode seuslimires.
O retilhamento dasterras em
14áreasindígenxdescontínuasseguiuo modelo do
Conselhode Segurança
Nacional,que seopunhaà
dx áreaspróxidemarcaçào
masà fronteira.
Em 1.991.,
acolhendoas
reivindicações
dasassociações

0s povos
do Rio Negro
Arapasso,Baniwa,
Bará,Barasana,Baré,
IJessâno,
Narapana,
Kubeo, Kuripãko,
Makú. Makuna. MiritiTapuia, Piratapuia,
Siriano,Tariano,
Tukano, Tu1ruka,
Wanano, Werekena.
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1996
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indígenasda região,o
Ministério Público moveu
uma açãona Justiçacontra a
União, Funai e lbama,pedindo o reconhecimentoe
demarcaçãode todo o territô
rio. Um ano depois,a Funai
reviu suaposiçãoe âprovou â
alteraçàoda ârea,mas a unificaçãodo território do Alto
fuo Negro só foi efetivadaem
1996.apósmuitx idase vindasda burocraciafederil.
Temendoqueasatividadesgarimpeirassealastrassempelaregiãoe estimulados pelo apoio que os
moradoresdo Alto Rio
Negro vinham recebendode
organismospúblicos,privados
os índiosresie pesquisadores,
dentesno Médio fuo Negro
criaram a Associaçãodas
Comunidadeslndígenasdo
Baixo tuo Negro (ACIBRÌ$,
entidadeque - juntamente
com a FOIRN - solicitouà
ProcuradoriaGeral da
República.em 1992.o recG
nhecimentoda Area Indígena
do Médio Rio Negro, contíguaà do Alto fuo Negro.

lndios ÍeunidoscelebÍammissa

maneceuna
Justiçaaté
1993,quando
a Funai mais
uma vez foi
obrigadaa
recoúecer a
legitimidade
do pedidodos
índios.Um
Grupo de
Trabalho foi
formado para
identificar e
del,imitaro território,
chegandoàs
atuaisáreas
que estão
sendodemarcadas.

Juntamente
com a demarGarimpeiros:ameaçaconstante
caçãodo Alto
asáreas
Rio Negro, em 1,996,
Até então,a Funai negavaa
Rio
índios
nessa
Médio
Rio
Negro,
existênciade
do
região,fato comprovadopor
Apapórise fuo Téa foram
graçasao movireconhecidas.
um laudoantropológicoespemento indígenada regiãoe ao
cialmenteescritopor Márcio
Meira, pesquisadordo Museu
apoio decisivode pesquiEmílio Goeldi.
Paraense
sadorese instituiçôes
O novo processoperdiversas.

no Rio Negro
0 llluseuGoeldi
E de longa data o interessedos pesquisadoresdo Museu Goeldi pelos índios do
Rio Negro. O primeiro registrode presença
da instituição na regiãodata de 1905,quando Theodor Koch-Grünberg,em passagem
pelo Brasil.por lá viaioucom o apoiodo
Museu. Dessaexpediçãodeixou mais de 500
peçasna instituição, que hoje constituem
uma dasmais importantes coleçôesetnográficasdo mundo.
Curt Nimuendaju, na décadade 20, também estevena região.Não formou grande
coleção,mas a fértil colaboraçãocom o
Museu acaboupor lhe permitir a elaboração
do primeiro mapa etno-históricodo Brasil,
hoje depositadono Arquivo do Museu.
Nos anos50, Eduardo Galvão iluminou
os estudosantrópológicoscom novasabordagens.Estevepor duasvezesno Rio Negro

e acaboupor estimulâr outros pesquisadores
a{azë-Io,como Adélia Rodrigues,iá na década de 70. Como resultado,novascoleçôese
vários artigos escritos.
Antônio Maria de SouzaSantos,ainda
nos ânos7A, realizouo único estudoexistentesobreSãoGabriel da Cachoeira.Nos
anos80, dentro do convênio
MPEG/CNPq/ORSTOM (França),
Dominique Buchillet trabalhou no Rio
Negro e Márcio Meira iniciou estudosque
contribuíram para a demarcaçãodasterras
indígenas.
Desde 1995,Lúcia van Velthem estudao
artesânato{eminino indígenaem São
Gabriel e, juntamentecom Márcio Meira,
iniciaram um novo tipo de relacionamento
com ascomunidadesindígenasda regiãopor
à FOIRN.
meio de assessoria

E agora?
Todos estesacontecìmentos recentescolocamuma
nova agendapara os índios da
região.Parao ISA, seatéo
presentea FOIRN dedicou-se
principalmenteà questãodo
recoúecimento dos direitos
territoriais, a partir de agora
terá que enfrentar outras
demandx, como o controle
efetivo dos limites demarcados, a sobrevivênciadas
comunidadesresidentes(subsistência,geraçãode renda),
assistênciade saúdee educação
escolar,asrelaçôescom os
mfitares instaladosna fronteira e a pressãoexternapela
exploraçãodos recursosdo
subsolo.
Alguns projetos-pilotojá
foram iniciadosem buscade
alternativaseconômicasna
áreade pisciculturae garimpagem.Mas os diagnósticos
dos antropólogosque trâbâlham na áreaapontamparaa
a
urgênciade respostas
questòessociaise ambientais.
como â concentração
demográficaem SãoGabriel
da Cachoeirae a produçãode
alimentos(osrios da regiào
e apetêm baixapiscosidade
dasterrassãoaptas
nas30o/o
paraa agricultura).
A parceriaISVFOIRN
deveimplantar,em 1997,outros projetosque conciliema
proteçãoambientalà satisfaçãodasatuaisdemandasdas
na
populaçôesresidentes
região.Dependendodos resultados dessasiniciativas,a
FOIRN e seuscolaboradores
trabalharão num plano de
desenvolvimentosocioambientâlparâo conjunto da bacia
do Rio Negro, cuja meta principalseiagarantira autonomia
e a sustentabilidadedos territórios indígenasrecentemente reconhecidos.

