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RELATDRIO SOBREI ENCONTRO VO PARQUE INV1GENA VO XINGLJ 

PARTE I - TRABALHO INTROVUTÜRIO 

Segundo a.6 nova6 abo1tdage.n.6 da atual adm1 

ni.6t1tação da FUNAI, tentando t1taze.1t .6oluçÕe.6 plau.6Zve.16 pa 

teve e te.m uma plte.ocupação máxima, ou .6e.ja, ouvl1t a comuni 

dade. c.1e.ntZ61ca 1nte.Jte.6.6ada, a6 llde.1ta.nça6 t1tibaih, a6 mi.6 

.6Õe..6 Jte.liglo.óa.6, c.om o. intuito de. 1te.c..e.be.1t, ac.a.ta»: e. es iu. 

da1t a viabllida.de. da.6 .6uge..6tÕe..6 aplte..óe.ntada.6. 

Ve.n:t.Jto de..66a llnha.-me.6.tlta. de. pe.n.6ame.nto e. 

atltavê.6 de JteunlÕe..6 .óuc..e..6.61va.6 com 0.6 tecnlco.6 e pe..66oal 

di1te..to1r., c.he.goa-.6e. ã c.onclu.6ão de. que, mal.ó do que. nunca., 

deve.1tla a FUNAI c1tla1t eondlçÕe.6 e..6.t1tu.tu1tai.6 palta pode.Jt di 

ze1t o que. p1te..te.nde. e. o que e..ópe.lta como di1te.t1tize.h e p1top~ 

.6içÕe..6 do pe.6.6oal e.6pe.c..1alizado. 

e.nc.on 

.t1to.6, onde. .óe.1tlam de.batldo.6 o.ó p1toble.ma.6 que. a~lige.m ah co 

munldade..6 lndlge.na.6 aiual.6, vltlma& da inope.1tincia, do de.A 

ca.60 o6lcial e da Aocle.dade. e.nvoLve.n.te. du1tan.te. Aicalo6 e 

.6~culo.6. 0.6 e.ncontlto.6 con.óide.1tado-0 p1tlo1tl.tá1tla.6 601tam 0.6 

e.hpe.e16lco.6, ~elaeionadoJ ao Pa1tque Indlge.na do Xln9u,Kay~ 

pÕ e Pa1takanã. 
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O 1 Eneon:tJr.o do Pa.Jr.que IndZgena. do Xinga, 

a.tendendo a holiei:ta.ç.ão do membJr.o do Conhelho Indigeni.6:ta., 

PJr.o 6a.. CHARLOTTE EMMERICH, óoi eon.6ideJr.a.do pJr.ioJr.ida.de. n<! 1, 

da.da. a ea.Jr.ga. de pJr.oble.ma..6 Jr.ecente.6 envolvendo o 

Pa.Jr.iue. Seu.!> ·obje:tivõA bâ1.i.leo.6 601t.a.m: 

t. leva.n:ta.Jr. a.J.ipe.e:to.6 Jr.ele.va.n:te.6 da. pll.oblemâtiea. Xin 

gua.na.; 

2. 601tneee.Jr. .6u.b1.iZ.d.loJ.i pa.lta. a. a.ç.ão a.dmini.6tJl.a.tiva. da. 

FUNAI. 

A pJr.ime.1.Jta. e.tapa., de.poiJ.i de de.61.nidoJ.i o.6 

dia..6 - 11 e 12 de novembJr.o -, 6oi li.6ta.Jt o pe..6.6oa.l paJr.tl.ei 

pa.nte., todo ele com la.1tga. tJr.a.diç.ão de. t1t.a.ba.tho e pe.6qui.6a. 

na. âJtea. xingua.na.. Ve.J.ita. óoJr.ma., óoJr.a.m .6olieita.do.6 e convida 

doJ.i: 

- p1t.ofia.. Cha.1t.lotte. Enm1e1t.ieh, i.ingui.6:ta. do MuJ.ieu Na. 

eiona.l; 

:tuição; 

- pJto6a. Ca.Jr.men JunqueiJr.a., a.n:tJr.opÕloga. da PUC-SP; 

pito 6. Olymp-lo Se.to1.a, e.x-a.dm,lnJ.,-6 .t.1r.a.do1t do PQ.X 1 N e. 

a.tua.! dl.Jr.e.to1t do CNRC, BJr.a..óZlia.; 

- p1to6. Ge.oJr.ge. de Ce.1t.que.iJta. Leite Za.Jt.u.Jt, do CNPq; 

- 01tla.ndo Villa.J.i Boa.J.i, .6e.Jt:ta.ni.6ta. e e.x-a.dmini.6:tJta.doJr. 

do PQXIN; 
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- Jo-0é Hi1tata, odontÕlogo da USP; 

- p1ton. Pe.dko Ago-0tlnho, a.n~opÕlogo da UFBa.; 

- eoma.nda.nte. Robe.nto C.I. do-0 GuaJLa.ny-0, do PARASAR; 

midJ..eo Robe.JLto BaJLuzzJ.., da EPM; 

do 

PQ_XIN. 

O VJ..ILe.tolL do VGPC, IVAN ZANONI HAUSEN, de 

-0ignoa-me. como eooJLdena.doka do EneontJLo, tendo a.tua.do eomo 

ttpublic-JLe.latlon-6" e eneaJLJLega.da. do-0 eonta.toA exte.lLno-0 a 

-6e.1tvJ..do1La. do Conlle.lho IndJ..ge.nJ..-6ta. NEUZA MARIA SANTOS, plLeE_ 

eupa.ndo--0e com todo-0 0-0 a.~pe.eto-0 de. -0om, ln-0tala.~Õe.-0 e. J..n 

ó1La.-e.-0:tJr.ata1ta. a s ercv cdor:« da ACS LUCIA MARIA FREITAS PASSOS. 

Segundo a. agenda p1topa,6ta. pelo VGPC, o 

r: 1 EneontlLo do PalLque. Indlgena. do XJ..ngu te.Jtia. como 

de.-0 no dia. Z1 de. nove.mb1to, na. pa1tte. da. manha: 

a.tJ..vJ..da. 

- a.be.1ttu1ta. pelo SIL. P1Le.-0ide.nte. da. FUNAI; 

- 01t.J..e.ntação ge.JLa.l do-0 ~a.balho-0 pe.lo ViJLe.tolL do 

VGPC; 

No dia. 12 de. nove.mbJLo, â ta.JLde., 

a óJ..m de. que. tanto oh eonvJ..dado-0 quanto o pe.h-0oa.l da FUNAI 

pude.-0-0e.m e.xpolL -0ua.-0 idéia.~, -0uge.-0tÕe.-0 e enZt~ea.-0. 

MOD.: 115 
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Cada pa.1tt..i..c.ipa.nte 1tec.e.be.1t.la, no d.la. da 

a.be.1t.tu1ta. do-0 .tJtaba.lho, uma. pa.-0ta. contendo o ma..te1t.la.l a. -0e1t 

dihcu,t,ldo, dado-0 -0ob1te. o PQXIN-FUNAI, a. ea.1tta. do a.n.t1topÕl~ 

ga PATRICK MENGET, a.1ttigo da NEWSWEEK - VRUMS ALONG THE 

XINGU, além de. peque.no mapa. da. ã1tea. 

No dia 11/11/80 i..n6ta.la.Jtam-he. oh t4a.ba. 

iho6, eom a. plte.hença. de. todo6 oh eonvida.do6, a.lêm do pe! 

Joa.l da FUNAI. A abe.ntuJta. do EncontJto deu--0e ;6 8h30m, no 

Au.ditÕJtlo da. SUVECO, Edi~lcio MINTER, 109 Anda.1t B1ta.-01lia.. 

Segundo a. pauta. de t1tabalho,e.xpo1tiam hua.-0 

vivênc.ia.6 no PQXIN e. na a.dmini6t1tação do-0 me6mo-0 06 -0egui~ 

.te.6 c.onv.ldado-0: F1ta.nc.i..6c.o de. A66.l6 Silva., atual a.dmi..ni6.tll.a. 

dolt do Pa.1tque.; o comandante. Gaa1ta.ny6, da. FAB-PARASAR; o 

a.-06i-0te.n.te. do VGO, Wa.i.telt da. Silva; o 6e.1t.tani..6ta. e me.mblto 

do Con.6e.iho Indigeni..Jta., 01tla.ndo V.llla-0 Boa.6; o mêdico-dl 

1te.to1t da. EPM, Robe1tto Ba.Jtu.zzi, o ve.n.e.1ta.ndo óanc.i..onã.1tio do 

SPI, V1t. Nilo Ve.lo6o e. a PJtoóa.. do Mu6e.a Na.ciona.l Cha.1tlo:t 

:te. Emme.1tic.h. 

O P1te.-0ide.n:te. da FUNAI, na. a.be.1t.tu1ta. do En 

eo n tn:a , de..lxou ..i..mp-ll.c.i..:ta e.m .6ua. 6a.la. que. o me.6mo s en.Lo: de. 

alta. va.l..i..a. no âmbito da.6 c.on.tll.i..bui..çÕe.6 e. 6age.6tÕe.6 do6 con 

v.ldado6, a 6-lm de que. a~·a.tua.ç;o admlnl6t1tatlva do ;~g~o 

pudeóóe. íe-~d~;~~ na med~da do pa-0-0Zvel, ã~ 6oluçõe-0 p4o ___,, - 
x..ln 
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.~ 

gu..ano, dono de. eul.tuJta "qu..e. deve. &e.Jt pJte&e.Jtvada". AboJtdou 

também o pJtoble.ma da pe.óqui&a. na ~Jtea do Pa.Jtque. e a.óiJc.mou.. 

que tinha &uópe.ndldo a pJte.&e.nç.a. do& pe.&qu..i&adoJte..6 a pedi 

do da p!c.ÕpJtia. eomunidade. e apoia.do pelo Con&elho Indig~ 

ni,6.ta. E c.on.tinou: 

"H~ multa pe.óqulJa. no Xinga. Todo mu.ndo 

i in.teJte.&&ado no Xlngu.., ma& ehtã.o peJt:tuJtbando de.mai-0 o ln 

dia. O 1ndio não queJt mai-0. Não qu.eJt .6abe.Jt de 60:togJc.a.óla, 

de 6ilma.ge.m [ ••• I E-0.tã.o sendo .tJta.n.-0toJtnadoó, muito _.te.n}.;01.>11 

'11 • 

Tomando a palavJta eom a óina.lidade. pJteel 

pu.a de. oJtie.nta.Jt 0-0 t1tabalho-0, o Vl1te.to1t do VGPC, IVAN ZA 

NONI HAUSEN, aóinmou. que no EneontJto a FUNAI p!c.e.te.ndla 6~ 

La« o mZnimo po.6.6lve.l e. ouv i»: muito. Expüc.ou. a. 

qual .6e.Jtia a. oJtle.n.taçã.o do& .tnabalho6 p1te.vi&tu6, qual& 

.6e.Jtia.m a.& e.xpoólç.~e.-0 na pa.Jt.te. da manh; do dia 11, o que. 

.6e. 6aJtia i :taJtde. e. eorno óe e.nc.e.JtJtaJtiam o.6 :tJta.ba.lhoó no 

dla &e.gu..in~e.. 

A e.xpo.6iç.ã.o do a.dm.üi.ü.t.Jta.doJt do PQXIN , 
F!c.anc.i.6c.o de. A.6.6i-0 Si~va, noi no .6e.n~ldo de ap1te-0en.ta~ 06 

pJtoblema.6 ~uge.Jtido6 na agenda a.t1tav~4 de 6Znte6e. global. 

A&6im, de6endeu e Jtelatou: 

1 - Enquanto ..i.660 publlea a FSP, 12/11/80~ 
p.6.: "An.tJtopÕlogo6 6Õ a..tJtapa.lha.m, anDz.ma FUNAI". Vi 
de a nota. a.pênd~ee. 

MOO.: 115 .•. - 
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1 - a ne.ee.hhidade. e a Ae.al.idade. da .6upe.Apo.6ição, no 

Xinga, da admin.i.6tJtaçã.o e. da che.óia da PI Le.o 

naJtdo; 

2 - a v.inc..ulaçã.o logl.6t.ica. São Pau.lo - Pa.Aqu.e,na.hei 

da da maiaA 6ac.illdade de conta.to poJt Jtâdio e 

via. FAB e.ntJte. aque.le..6 do.i.6 ponto.6 mene.ionado.6; 

3 - eontAa.taç.ão de pe..6.6oa.l Ae.glona.l paJta a âAea do 

PaAqu.e, ma.6 s abe.n do de. a.nte.mã.o qu.e. "ali não exlA 

te pe..6.6oal pAi-qua.ll6leado"; 

4 - a con.6ta.ta.ç.ão da Aeallda.de. do PQXIN e. de. hua..6 

dlóleuldade.6 pelo.6 a.ntAopÕlogo.6 que., além de. 

!'· 

ea.u.1.i aAe.m d.i.6 pê.nd.io.6 â. admlni.6 tJta.ç.ã.o, L, e • , .6 u.pA.i 

me.nto de. eombu.-0.tlve.l, .6Õ habe.m ve.Jt ou. cA.it.ica.A 

o lado nega.tiva da qu.e..6tâo; 

5 - .6u.a pJte.ocapação pa.Jta. com o a.tipecto pe.hqu.i.6a 

com o.6 Ae..6u.lta.do.6 pJtâtico.6 da me1.ima., poi.6 
' 

eie.nti.6taf.i .6oc..J..a.J..1, "e.nxe.Agam .6ome.nte. a.quilo que. 

lhe..6 .inte.Ae..6.6a" [p.8]; 

6 - a. phe.1.ienç.a da FAB-PARASAR na â.he.a.: "Se nã.o 601.i 

s e a. FAB, que s erd.a. do Xingu?" (p. 9). 

A c..n~tlca. mal.ti ace.Jtba 6oi eom Jte.la.ç.ão 

a..tu.a.ç.ão da. Equipe Volante. de. Saúde, da. FUNAI: "Ninguém 

va r.o»: â. no.6.6a. EVS". 

- a. 
dâ. 
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A .õegtúJt o :tenente. CoJtonel da. PARASAR, R~ 

be.Jtto Câma.Jta doJ Gua.Jta.ny.õ, a.pll.e.óe.n:tou. Oó õe.gu.inte.ó pontoó 

de. de.õta.que.: 

1 - que. o PARASAR :te.me.amo uma de. óua.ó ólna.Li.da.de.6 

b ã.J.i lc.a.J.i a. pll.o mo ç.ã. o de. i.n.õ t1r.uç.ã.o de. ó o bJte.vi.vê.n 

2 - que. o PARASAR óol c.1r.la.do pa.ll.a. a.te.ndell. o BRASIL 

ne.nhu.ma. di.s c.1r.lmln.a.ç.ã.o; 

3 - que. o peóóoat do PARASAR, babe.a.do noó enólname.n 

:toJ doó lJtmã.oó Vi.lla.ó Boa.ó, apll.e.ndeu a. vlve.Jt, a. 

e.ntende.ll. e. a. c.onvlve.Jt c.om o lndlo, ve.ndo nele. 

um .L1r..mã.o; r- 
4 - qu.e. o PARASAR rwnc.a. u.tlllzou. o e.le.me.nto ind1.g~ 

na. e.orno mã.o-de.-ob1ta.: 111.ndio nu.nc.a. .t:Jta.ba.lhou. pa.Jta. 

nÕ-0. Ne.m nÕ-0 nu.nc.a. t1r.a.balha.moó pa.Jta. o lndlo.Se.m 

pll.e. ,t1r.abalha.moó ju.n:to6" (p.t2); 

5 - que. eJta. no1r.ma.l o oóe.Jte.c.lme.nto de. Jta.ç.Õeó ba.la.n 

e.e.a.da.ó e llo6lLlza.da.ó a.06 Zndloó, pol.õ óe a.pJt~ 

xlmava.m do pe..õl> o a.E, "c.omendo no s s a. eomi.d.a , :tJta.n 

quillda.de., :te.ndo a. no.õóa. a..õl>i.õ:tênc.ia. m~dlc.a., o 

ll.e.pa.Jto de. õu.a.ó emba.Jtc.a.ç.Õe.ó, o Jte.pa.ll.o de óe.u.õ mo 

xone.:" ( p. 1.5 ) • 
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A e.xpo.ólçâo do a..ó.ól.óte.nte. do VGO, Wa.lte.1e. 

P1e.a.te..ó de OLlve.l1e.a., .óe p1e.e.nde.u ã-0 dióieuida.de..ó e.n6Jc.enta.dah 

pelo Õ1e.gão no ea..óa. e.1:ipe.c.16ic.o do Xlngu. Expllc.ou que. a. p~ 

lZtlc.a. lndlge.nl.óta. atual .óe plC.e.o~upa. e.m ve.h. c.ump1e.lda. a. 

Lel ng 6001, o E.óta.tuto do 1ndlo, e.nóJc.e.nta.ndo no entanto 

uma. .õêJr.i.e. de dlflc.ulda.de..ó. O Pa.Jc.que., di.s s «, "a.pa.1e.e.nte.me.n 

te ê. 6~c.ll de .óe.lC. a.dmlnl.ótJc.ado, ma.ó .óÕ qu.e.m pe.ne.t1e.a, que.m 

vive. o dla.-a.-dla., .óÕ que.m ka..ta..tha. a.ll de.nth.o ê. c;ue. c.onhe.- 

c.e. a.ó a.dve.Jc..ólda.de..ó, não .óÔ da. na.tulC.e.za., a.ó e.plde.mla..ó, a..ó 

doe.nça..ó, o a.ba.õte.c.lme.nto da. á1C.e.a, a. a.u.õênc.la. de. me.lo.ó de. 

Jc.e. C.UIC..6 O .s 11 ( p • 1 8 ) • 

Falando e.m p1e.lme.l1e.o luga.lC. .óobJc.e. a. e.btJc.u. 

tule.a a.dmlnl.ótJc.a.tlva. do Pa.Jc.que., c.on.ólde.1e.ou p1e.oc.e.de.nte. a. .óu 

pe.lC.po.ólçâa a.dmlnl.õt1e.a.do1e.-c.he.6e. de. po.õ.to no PI Le.ona.Jc.do, 

polC. .óe.Jc. lmpo-0.ólve.i a.o p1e.lme.i1e.a t.1e.aba.lha.1e. e. da.lC. a..ó.óiJ.it~nela. 

a. toda. a. ~!e.e.a Xinguana.. e., conc.omltante.me.nte., a.o PI. 

No toe.ante. a.o a..ópe.c.to a.polo log1.õtlc.a dl.ó 

.óe a.c.1e.e.dlta.1e. que., a. pa.1C.tl1e. do de.óe.nvolvlme.nto da.ó e.ida.de.ó 

mal.ó p!C.Õxlma..ó, lnc.lu.ólve. pe.la. dlmlnul~ão do.ó euõtoJ ope.~~ 

elonaló, "ji he. pode, hoje em dla, eh~uda~ o novo modelo 

a.polo lóglõtlc.o do Pa.~que", he.m deõca~~a~ a. hlp5.tehe do 

elxo SP-XINGU. fJr.ióou o c.a.nãte.~ lndlõpenhâvel da pe..óqulõa., 

pa~a. que a. FUNAI po.óóa adequa~-he. â-0 .óolucÕeh e p~opoõtab 

dadaó peloô ehpeciali.õtaõ na a~ea. 

MOO.: 115 ·- .z; 
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Acentuou a di..6lcutdade de comunicação via 

kâdi..o com o PQXIN, no que .6e ke.6eke a. Goi..~ni..a. e Bka-0Zli..a., 

en~a.vando a.~Õe.6 eontZnua-0 e i..me.di..a.ta.6 pok pa.kte da FUNAI, 

quando do .6ukgi..mento de. ea..60.6 ou nece.6.6i..dade.6 akge.nte.6.Com 

4e..6pe.i.:to ao di..-0pê.nd,i,.o com pe.6 oiu.s a.don.e» n.a.--ákea., havendo 

kaka.6 e e.logio.6a.6 exceçÕe-0, a. FUNAI tem que. a4ea.n como o 

Ônu-0 de .6ua pke.-0e.nça - eomba6tZve.l e alimentação-, tnazen 

Reóe4i..ú~.6e a.o.ó pnoblema.6 ke.la.ei..onado.6 eom 

o li.mi.te. nonte do Pa.kque., ao abandono e i..nuti..li..dade. da. BR- 

080, dando pok ence.kkada. .6ua. expo.6i..ção. 

U.óou da pa.lav4a., a. .6egui..n, o 

Oklando Vi..lla.6 Boa.-0, que hl-0toni..ou .6ua. pne-0ença. e pakti..ci.. 

pa.ça.o na hi.6tÔ4i..a. do PQXIN, ke.monta.ndo ao.6 te.mpo.6 de João 

Albento, da. Fundação B4a..6i..l Centna.l (FBC) e da..6 luta.ó ~n 

te.ktki..ba.i.6 na 4egi..ãa. Segundo Jua.-0 pa.la.vfta..6, a. expedição 

de que 6ez pa4te - eom o objetivo pne.c.Zpao de de.6b4a.va.me.n 

to e de eoloniza.ção - a.b4iu 36 ea.mpo.6 de pou-00 e, a. pa.4tik 

da conta.ta eam O.ó g4upo.6 i..ndZgena.6, .6u4gi..u o de.6ejo de .6e 

ek~a.k um pa.kque. nae~ona~ do xinga, ~dêia. eompa.k~iihada pok 

Ped4o Lima, Eduando Gaiv~o, Jo-0é Ma4ia da Gama Malchen,Va4 

cy Ribei4o, Noel Nuttel6 e out4o.6. Falou O~tardo ~obne a 

nece~.óidade do engajamento de out40-0 .6etone-0 da -0oci..edade 

nacional pa4a apoio a-0-0i~tenQial, tendo 6ido chama.do-0 o 

MºD.: _ _Jl5 ?!J m e...., •• ••••• """""""' 
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SUSA - Se4vlço de Unidade Sanl.tânla. Aé4ea -, a Eac.ola Pa.u 

ll6ta de Medic.lna, o PARASAR. Sobfte a atuação de66e Úl.ü. 

mo dlóóe não te4-6e an4ependldo, "não i; pelah pe66oa6 q~ 

pa.4tlc.lpa4am e qae pa.4tlc.lpam ainda do PARASAR, e.orno pelo 

t4abalho magnlólc.o 6elto naquela. ânea" {p.33}. 

~. 

~ 

A aua conalde4ação malon 6ol em to4no 

de aeu ponto de vlata, qual aeja., a. não lntegnação do ~n 

J d1gena Xlnguano i 6oc.ledade envolvente, "pon~ue não hi 

{ lugan pa4a o 1ndlo na óoc.ledade bnaallelna de hoje, e.orno 

/ não hã luga4 pa4a o 6avelado, e.amo não hã luga.4 pa4a o me 

/ no4" (p.38); Vlz que 06 "aalvadonea de 1ndloa», ou aeja, 

f toda a aoc.ledade majonlt;4la que oa c.enc.a, devem medltan 
! l p4o6undamente 6obne o aentldo da "lnteg4aç;o", dada 

~meaca qae pai~a •ob~e e••a gente. 

a. 

Boa.a tomou a palavfta o m~dlc.o Robento Ba4uzzl, da EPM 

que 6ez a apologia da c.!tl.tlc.a c.onatnu:tiva e.orno 6ato4 
' 

de 

c.4e6c.lmento do ongão deatlnado ã pnoteção e lntegnaçãa 

do 1ndlo, além de dea.tac.an o papel da FAB no pnoc.e6Ao de 

atendimento ao lndZgena b~a.6llel~o. F~aou a atuação da 

EPM no c.ampo da medlc.ina pneventlva, mo,.s.tnou a vlnc.ula 

çao na.tunal Xinga - São Paulo, a.tnavêa meamo da p4Ópnla 

FAB. Veóendeu a peaqui~a na ã~ea méd~ca, maô p~opugnando 

cabe~ ã FUNAI a~ d~ke~4ize~. aô nec.e~~ldadeb bâbicaa, a~ 

MOD.: 115 __ _,J 
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.•. 
e.l>pec.~ 

.6 â.'1.l a [ p • 4 5 l . 

me.dlc. o s 

'1.ec.êm-6o'1.mado& na equ.J...pe de t'1.abalho - a.le.m de am co'1.po e~ 

tâvel da. EPM, e de .&ua atuação no atendimento ao.6 Zndlo.& 

a.tingi:_ 

p ne:« en çu , 

r>. 
.• 

o quão é lndl.6pen.6âvel o tkaba.lho e a. c.ola.bo'1.a.yão de toda.ó 

a..& entJ...da.de-0 c.lentZ6lea.s; não apena.ó a. FUNAI. no t4ato com 

a. p'1.oblemãtJ...c.a do Xinga. Também deóendeu o dl'1.e1...to e a. ne 

ce-0.6lda.de da c.'1.Ztlc.a c.on.6t'1.utiva., hem a. qu.a.l qu.alqae'1. t'1.a 

ba.lho c.o'1.'1.e o '1.l.ãeo da ehta.gna.ção e da lmp'1.o6icu)_dade. Se 

gundo a.J...nda .6u.a. linha de pen&amento, pa.'1.a. enc.e'1.'1.a.'1. .6ua. p'1.e 

Xingu.a.na., 

devemo-no.6 unl'1. pa'1.a. qu.e"( ••• ) po.6&a.mo.6 entio, ehega.'1. a um 

entendimento e tka.~a.'1. aquela. polltica. que a. FUNAI de.6eja. e 

que todo.ó que &e lnte'1.e.6.6am pelo lndlo e.6pe'1.am, uma. polltJ... 

e.a. c.la.'1.a, de6inlda., e que p'1.oteja. '1.ea.lmente e-0.ãa. polZtlc.a 

que ó o L a.q r.ú delJ...nea.da. p e.t.o s V-llla..6 Boa..&" ( p. 4 7) • 

MOO.: 115 
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A .6e.gMlt veio o pll.onunc.ia.me.n:to do S1r..Ni.1!.a 

Ve.lo1>0, ex-óunc.ionâ1tlo da SPI, qae. 6ez a de.6e.1>a do Õ1tgão 

imagina.do e. implantado pelo Gal. Câncüdo Ma1tla.no da Silva 

Rondon., ao dizell. que. o SPI não óoi. o Únic.o 1te..6pon-0áve.l p~ 

loh e1t1to-6 e omi..6.6Õe..6 n.o a.:te.ncüme.n:to a.o 1.ndi.o b1ta-0ile.i1to: 

1942 a. 1944, dizendo da.6 di.ói.c.u.tda.de..6 e :t1ta.balho-0 polt ele 

e.n. ó 1te.n:ta.do .6 • e om d ufl.a.-6 c.tr..1.ti c.a.-6 ã: p o l1.:ti.c.a. in d.<.g e.n.ili t:a , 

pll.Á....nc.lpalme.nte. no que. .6e. Jteóe.fl.e. ã: "in:te.gll.aç.ã.o",de.-6:tac.ou. no 

e.n:ta.n:to o e.hplfl.i:to e 01tie.n.:tação huma.ni:tãfl.ia.6 de Rondon. e 

.6 u.a e.q u.ip e , dei> :ta.e.a.ri do a.de.ma.i.6 a gll.a.n. de. v., p1.1c..Lto .6 o c.le:tãtcl..o 

da.-0 n.a.çÕe..6 in.d1gena..6 Xingua.n.a-6 à êpoc.a. do1> plc.ime.ifl.o.6 con:ta. 

xa«, "Nã.o e.nc.ontJta.mot.S na.que.ia. â.1i.e.a. um -0Õ Xn.dlo, u.ma. - ,6 o 

c.1tianç.a abandonada., ne.m tampou.e.o u.m velho abandona.do, ele.6 

no6 da.va.m liç.Õe..6 de. comurd.daii«, de. e.amo vive.,':., de C.C::!a =e. 
:ta.Jt aqu.e.le.-0 que. pe.1ttenc.lam i .6u.a. :t1i.lbo" (p.49). Vl-0c.ofl.dou. 

da. chama.da "pa.c.i 6lc.a.ç.ã o ln d1.g e.na. 11, c.ha.ma.n. do- a. de. c.1tlm e. e 

de. me.n:tifl.a, pe.lo c.a.fl.á:te.Jt lnic.ia.l que. a..6.6ume.: dá :todo-6 otJ 

b1c.ln.de.1> na e.tapa de. pac.l6i.c.ação, ti~a tudo apÕtJ, c.on.ve.Jc.:te.n 

do o 1.n.dio e.m e..te.Jtn.o pedinte., um e.tJmole.1t, um pâ.Jt.ia. . .6oc.útl. 

Conc.lu.ln.do Ae.u pe.n~ame.nto, a6l~mou.. que o ;nic.o me.lo de o 

ln.dia c.on~efl.va~-~e digno e lnte.g~o 4e~la. a c.Jr..iação de pa~ 

qu.e.J in.dlge.na-6, a óim de. que. .6e.ja. p!l.e.6e~ua.do e.amo etnia e 

e.amo c.u..l:tu.~a. 

MOD.: 115 
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Citou o caóo de. de.-0a94egação i.n.te.kna 

e.x.te.4na do Xavante, g4upo que conheceu na óua pujança 

e. 
- a 

êpoea da paei.61.cação, hoje me.4o jogue.te naó mão.6 de 

ke-0-0e.6 ou.:t.Jr.o.6, ineliL61.ve. polZtieoó. 

Ln t:« 

Ve.óe.nde.u a autonomia da FUNAI eom kela 

ção ao MINTER, -0ubokdinada difte.tamente. ã P4e.6i.dêncla da 

RepÚbli.ea~ como ãni.ea óokma de óoluei.onak o.6 pko blema.6 

de autonomia do 5kgâo, po.6.to ~ue. a FUNAI "tem pok de.vek e 

pok noftma man.tek e..6.64.6 ike.a.6 lntoeãve.i.-0, paka que .6obfteul 

va a kaça i.ndZge.na" (p.54}. E óe pe.kgun.tava, diante do ea 

bedal de pkoble.ma.6: 

n( ••• } óekã que a FUNAI vai te.ft 6onça ne. 

ee.-0-0áfti.a paka coi.bi.4 .tudo i.-0-00?. Se.ftâ que. a.6 lu.ta-0 peque. 

tftação da FUNAI?" {p.55]. 

Re.óefti.u-.6e ao pkoble.ma da.6 mi.-0.6Õe..6 4e.li. 

gi.o-0a-0, dizendo que. não temo.6 óê -0uói.elente paka lmplngi.ft 

ao-0 1.ndi.o.6 Ü.m Ve.u-0 No.6.6 o, pal.6 .6 omo.6 lne4édulo.6. qua.n.to - a 
6ê que pko6e.ó.6amoó e quanto ao VeiL6 que di.zemo.6 abkaçaft. 

"Ac4e.dlta que o Xlngu que conheceu não i mai..6 do Xinga de 

hoje, po4 eauóa.6 Õbvi.a.6. E não aee.l.ta a ólgufta do Zndi.o 

e-0mole.ft, que. ~i.ue. pelo.ó eoft4e.doke..6 da FUNAI a me.ndi.gaft Ja 

pato6, ealça6, cami6a6: "Ele6 n;o 4;0 mendlgo6 e vim me.n 

di.gah na 6ua ph~pki.a ~ehhatt(p.57). 

MOD.: 115 
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Aó,llLmou, ao 1Le.óe.1t.l1L-.6e. a.o "e.Mo Ju4un.a.", 

que. o plLoble.ma. do Zndio ê do B1La..õ.ll e não da. EulLopa. e. que., 

em c..a..60 de. julga.lL a..6 a.t.ltude..6 do gove.lLno pa.lLa. c..om o Znd.lo, 

c..a.be.lLi a.pe.na..6 a.o pa.Z.6 tal julga.me.ntCJ.JpD.l.6 o t1L.lbuna.l Be.lL 

tlLa.nd Ru.6.6e.l "não te.m a.utolL.lda.de. .nem óolL~a. pa.lLa. julga.lL o 

no.6.60 Znd.lo" (p.6J). 

F.lnda. a. éua. e.xpo.6.lção tomou a. pa.la.vlLa. o 

V.llLe.tolL do VGPC, que. 1Le..lte.1Lou a. po.6.lção a.tua.! da. FUNAI em 

te.lL um .6upo1Lte. te.ÕIL.lc..o e. p1Lât.lc..o pa.lLa. a. a.çâo .lnd.lgen.l.6ta. • 

.6e.m m.ln.lm.lza.lL e.éta. ou a.que.la. pa.lLte.. Ve.u outJto.6.6.lm polL e.n 

c..e.1L1La.doõ Oõ t1ta.ba.lho.6 da.que.te. pe.lLZodo, e.éc..la.Jte.c..e.ndo que. a. 

ia.lLde. do d.la 11 .6e. de.he.nvolve.lL.la. e.m tonno de. ple.n.âlL.lo a. nZ 

pauta.. 

! 
1 
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PARTE II - VZSCUSSÃO VOS TEMÃRIOS 

VIA 11/11/80, 14h30m 

A me..-0a, i.n.õtalada. â-0 14h30m do cü.a 11/11/ 

/80, nai c.ompo.õta pelo.ó .õe..gu.inte.6 me..mbJc.o.6: 

Ivan Zanoni Hau.õe..n; 

- Ca.Jc.me.n Junqueina.; 

C ha1c.lot.te. Emme..Jc.i.c.h; 

- Robe..1c..to Banuzzi; 

- Robe..1c..to da CâmaJc.a. Gua.Jc.a.ny.õi 

Ol~mpio Jo.õê TJc.i.ndade. Se..1c.1c.a.; 

- Anthony Se..e..9e..1c.; 

- Ge.01c.9e.. Leite.. Za1c.u1c.; 

J o s ê. Hi1c.a.ta.; 

Wa.l.te.Jc. P1c.ate.-0 de Olive..i.Jc.a; 

- Pe..d1c.o Ago.õtinho; 

- Sonia de.. Almeida ·Ma.1c.c.a.to. 

Ac.Jc.e..di.tamo.6 que.., pa1c.a a FUNAIJ óoi de gJc.a~ 

de.. valia a pa.1c..ticipa~ão e e..nvolvime..n.ta do.ó c.dnv.idado-0 com 

a ã1c.e..a xinguana, dado o nZve.l de.. in601c.ma~ão de.. que.. e..1c.am 

po1c..ta.do1c.e...6 e .õua vi.õâo global do plc.oble..ma.. Mai-0 que.. .tudo, 

alêm di.6.õo, óonam a.ó ~nte..1c.6e.1c.ênc.ia-0 po.õitiva.6 de.. .btê.õ a.dmi 
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ni6.t1ta.d0Jte6 do Pa.Jtque.: o a..tua.l, FJta.nc.iAeo de. A66l6 Silva, 

e 06 a.n.te.JtloJte.6, Olymplo SeJtJta. e 0Jtlando Villa.6 Boa6. A 

- 

pJtlrneiJto luga/t eJta a eau6a lnd1gena. e a mane.lJta. de. .toJtn.a.lC. 

ma.16 e6lc.a.z a a..tua.ç.ão da. FUNAI e.m .te.Jtmo6 de PQXIN e, quem 

6a.be., ex.tJta.pola.Jt a.6 dlh.e..tJtlze.6 e 6uge.h.tÕe.6 da. me.6a. pah.a a6 

âJtea.6 lndZge.n.a.6 bh.a.6lle.lJta.6 de ma.n.e.lJta. ge.ne.Jtlea.. 

Van.do ln.Zelo a.06 t/ta.ba.lho6 e de.n.tJto da.& 

Jte.eome.nda.ç~e.6 da. pauta., o Vl1te.t0Jt do VGPC 6olieltou a.06 

pa./ttlc.lpa.n.te.6 que. a.boJtda.66e.m 06 eln.eo .te.ma.6 inelu1do6 na. 

p1to9Jta.ma.ç.ã.o, ou s e.]«, a.ope.e.to6 da. a.drnini6tfc.a.ç.ã.o, da. 6a.Ú.de., 

da. eultuh.a., da. e.duc.a.ç.ão e da. eomun.leaç.ã.o no Pa.1tque.. A 6e. 

guilt pa.660U a. pa.la.vh.a. à eon6e.lhe.lh.a. Cha.lC.lo.t.te. Emme.Jtleh,Jte~ 

pon&ã.ve.l em pa.Jtte. pelo de.6e.nea.nde.a.me.n.to da. 1te.união 6ob1te. o 

}(ln.gu, haja. v Ls t:« qtte. óoi 6ua. a.pJte.e.n.õâo !te.la.tiva. ã. ã.11.e.a. , 
a.pÕ.ó Jte.c.e.n.te. viagem, que. óe.z na..& c.e.Jt a ide.ia. de. um En.c..on.t11..o 

de.s s e .te.011.. 

Pôde. Emme.Jtic.h a.va.lia.Jt .i.n. loc.o a 1,.i.tu.a.ç.ã.o 

de .te.n6âo no Pa.h.que., polt l-060 imaginou um e.nc.on.th.o onde 

pude66e.m 6e.'1. de.ba..tldo6 o.6 ph.oble.ma.6 e. indlc.a.da.6 a.6 -0olu. 

çoe.6, ac.Jte.6een.tando: »fm mome.n.to nenhum houve o pltop~.6i~o 

de -0e levah. e-0~a. di-0c.u-06âo ao nZvel de denuncia., ao n.Zvel 

de e~Z.tlea pe-06oal, ao nZvel de dl-0e;~dia.» (p.66), dizendo 

~ 
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e.&pe1ta1t da Jteuni..ão Jte.4ultado.& concite.to.& e po.&1...ti..vo.& pa.Jta 

a. hoci..e.dade. 1..nd1gena. Pa1ta 1...&.&o não .&e. pode.Jti..a .óecci..onaJt 

o "p1toble.ma" em ~Jte.a.h eh.tanque.ó e .61..m 1tepen.&a1t globalmen 

te. o Xi..ngu.. 

O Vi..1te.to1t do VGPC, a .&e.gr.ú1t, óalou. dava. 

li..dade da Encon;tJto, qu.e. ha.bilLtaJtict a. .todo.6 no h en.ti..do de. 

eóe.tu.a.Jt uma. dia.gnohe da Xi.ngu., e a pa.1t.ti.1t de então pltopolt 

-.óe a FUNAI a .t1ta.ça.1t uma di1te..t1ti..z e um plano de. ação pa.Jta. 

aquele pa.Jtque. indZgena.. Ve.n.tJto de .óu.a. 1..n.te.Jtvençãa, .óãa 

ponto.ó de. de.ó.ta.que: 

1 - a Convênio com a. Uni..ve1t.&i..da.de de Viçoha. e a 

.t.Jta.ba.lho de.s envolvido pelo.& a.gJr..Ônomo.ó no PQ_XI N; 

0. 
2 - ne.cea.&idade de. .óe e.&.tu.da.Jt um .ói...ó.tema. educaci..o 

3 - o Convênio com a. E6c.ola. Pa.u.li...6.ta de Me.d1..c1..na. 

4 - o pe.óqu.1...óa.doJt .tem uma. a..t1tação qu.a..&e. 

pelo ~1..ngu, e.mbo1ta. .&e concen.tJte rna.1...6 no.ó glt~ 

po.ó Wa.u.Jti e Ka.ma.yu1ti; 

tão pe.Jtde.ndo .óu.a. óo1tça., .&e.ndo hoje o 

o lazelt p1teóe1ti..do do.ó indZge.na..ó; 

6u..tebal 

ME>-D..: 115 
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6 - o PQ..X 1 N tem ma.i.& l.i..gaç.ã.o com Sã.o Paulo do qu.e 

com B4a..óZl.i..a., havendo pai.ó u.m eixo a.dm.i..ni.&t4a 

tivo - BSB-XINGLJ - que n~o co.i..nc.i..de com o e.i..xo 

cu.ltu.4a.l - SP-XINGU. 

Na. inte4ven.ç.ã.o ln.i..c.i..a.l da p~oóa.. Ca.~men 

Ju.n.qu.eifta. - PUC-SP - de.&tacafta.m-.óe o.ó .&ega.i..n.teh ponto.ó 

a.ba.J..xo enamefta.do.ó: 
' 

1 - o J..mpofttante ê 6a.l.i..enta.~ que o an.t~opÕlogo de 

.&eja., ante.ó de tu.do, deóende4 e p4otegeft o ln 

dZgen.a como ln.d.i..vZduo e como comu.n.J..da.de e que 

de.ó endeft nã.a .ó i.gn.i..fi.i..ca. tfta..n.& ó 04mâ-lo.6 na.qu.J..la 
- li que no.ó s omo s (p.77); 

2 - deue-.óe pen.óa.4, e multo, ante.ó de intftoduzift 

a.lgu.ma. pauta. e..ca.nôm.i..ca. exÕgena. no Xinga, pai.ó 

o efieito podeftã .óe4 p~eju.d.i..c.i..a.l a.o Znd.i..o; 

3 - a. expan..&ão da.ó dita.ó ó~on.tei~a..ó de c.i..viliza.ç.ão, 

d.i..4eta.mente em conta.to com a.6 .óoc.i..eda.de.6 ln.dZ 

ge..na..&, ex.i..gift; da. FUNAI ama. "po.&iç.ã.o muito óift 

me a.o la.do.ó do.& lndlo.&"(p.80). 

Tomando a pa.la.v~a., o a.n.tftopologo 

Ago.ótlnho, da UFBa., a.ói~mou: 

Ped~o 

MOD.: 115 
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um todo indi4tinto, complexa, um -0i-0tema onde 

me~amente -0ocial) no Alto Xinga 4e vêm modiói 

eando no deco~~e~ do4 anoh, da mehma óoAma que 

-0e alteAam a-0 condiçÕe-0 ambientai4. 

Em heguida o antAopÕlogo GeoAge de CeA 

quei~a Leite Za~uA, apÕ-0 agAadeceA o convite da FUNAI p~ 

4a pa~tieipa~ do 1 EncontAo PQXIN, di-0-0e 4e4 ~elevante o 

óato de 4e dihcutiA o Xinguem beneó1cio do-0 lndio-0 -0euh 

habitante4. Completando a expo-0ição de outfto-0 pa4ticipa~ 

te-0, di-0-0e que: 

p4incipal nem pAimoAdial da ahhi-0tência ao 

dia; 

2 - exihte toda uma dihcaAdância em teAmo-0 de açao 

indigenihta, entAe o pe-0-0oal que conhece e vi 

ve a Aituação do indZgena e o que planeja admi 

atuação em pOAtO ind1gena, p.ex.,- nicando O 

*-Com o que concoftdou Villa-0 Boa-0, que eoA~aboftou: 
"N~4, poA exemplo, duAante todo o tempo que vivemoh no 
Xingu, nunca deixamo4 que entAa-0-0e poA exemplo um milho, 
paAa que nunca Ae quebAa-0Ae a cultuAa antiga do milho" 
(p.79) 
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Zndio p1te.judic.a.do à luz de.-0.õe c.onóli.to, po1t me. 

lho!te..6 que. .6e.ja.m a..6 ln.te.nçÕe..6 do.6 a.dmini.6.t.Jta.do 

Jte..6 • 

e.x-a.dmlnl.6.t1ta.do1t do Pa.1tque. do Xinga, c.a.1ta.e.te.1tizou-.6e. pelo 

e..6pZ1tl.t.o de. .tole.Jtânc.ia., a.bne.ga.çã.o e.m toJtno da que..õtão ~n 

dZ.ge.na. e. c.Jte.nça. na. c.or,ipJte.e.n.6 ã.o hum a.na.. 

Sua. «xpo s Leiio .6e. 6u.nda.me.ntou no.ó .õe.guiE:_ 

.t.e..6 po n.to.6 : 

1 - a.6 modlnlc.a.çÕe..6 a.dvinda..6 no Xingu 91ta.ça..õ ~.6 di 

6e.1te.nte..6 a.gênc.ia..6 ou 61te.nte..6 de. e.anta.to devem 

.6e.Jt 1te.pe.n.6a.da..6 e. e..6.t.u.dada..6; 

2 - (t,6 ,útva.~Õe.J.> .6e. ;to.,.._!'J.a..~ m.a..1_.6 e. ma.l.6 nJte.que.n.t.e..6 , 

d e. vi..do a.o a.de.n.6 a.m e.n.to das ã1te.a.J.i pio n e...l1ta.1.i , '~a.l 

guma..6 in.t.e.iJta.me.n.t.e. 601ta de. qu.alque.Jt c.on.t.Jtole." 

[p.87), e.amo e o c.a..60 da.6 6a.ze.nda1.i 7 de. Se.tem 

bito e. do Ta.nguJto, alem de. povoa.do.õ como o de. 

Pa.1ta.na..t.ing a.; 

3 - a. .õua. p!te.oc.upa.ç;o com o.ó p1toje..toA deAenvolvlmm 

.t.l.6.t.a..6 na ;Jte.a., como a. ba.JtJta.ge.m a Ae.Jt con.6.t.JtuZ 

da. pe.la. ELETRONORTE no Xlngu, c.a.pa.ze.1.i de. a.lte. 

Jta.Jt .óub.6.t.a.neJ..alme.n.te o eeo.6.6-<..6.t.êncla. Jte.gional 

e, com J..1.i.t.o, 1..n.t.e.Jtóe.~1..Jt na. c.ul.tuJta. Xingua.na e.o 

mo um todo. 
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ApÕ-0 vie~am a..6 pa.la.vtr.a..6 de. Wa.lte.tr. Ptr.a.te-0 

de Oli...v e.i..tr.a, do VG O, que -0 e. tr.e ó e.Jti..u ii-0 tr.e.i vi..n di.. e.a. ç.õ e..6 da.-0 

lidetr.anç.a.-0 i..ndZgena..6 quanto à implantação de um 

e.6eolatr. pa.tr.a. a. ·ãtr.e.a. Xi..ngua.na., eonói..tr.mada.-0 potr. Ba.tr.uzzi. O 

m~dieo da. EPM, 6a.lando e.6pe.ei..6i..c.ame.nte. -0obtr.e. o a.ape.c.to -0a.; 

de., di...6-0e. que.: 

1 - a. população xi..nguana, a.t~ o momento, i aiir.o-: 

.6u6ic.ie.nte. no que. he. tr.eóe.tr.e à alimentação, com 

e.xc.e.le.nte-0 condi..ç.Õe..6 de nuttr.i..ç.ão, o que .totr.na. 

de-0nec.e-0-0âtr.i..a. a. i..n;t.Jtoduçâo de. pa.dtr.Õe..6 a.lime.nta. 

tr.e.-0 outtr.o.6 e que totr.ne.m aquela população de.pe.~ 

de.nte. de. um me.tr.c.a.do ou óatr.ne.c.i..me.n.to exte.tr.no; 

2 - o le.i...:te, a.tr.ti6ic.i..al - mama.de.i..tr.a., ma.i.ze.na., muc.-<.. 

la.ge.m e outtr.o.6 - de.ve -0e.tr. ptr.oi.bi..do, poi..-0 

6a.z ~e.nti..do totr.na.tr. a. Zndia. de.pe.nde.nte. de. um a.tr. 

- na.o 

ti61c.io que. hoje. ê tão c.omba.ti..do pe.la. ei~nc.i..a. 

modetr.na., no toe.ante à .6aÚde, do neona.to, e./ou 

la.c..ta.n.te.; 

ponde. a.0-0 a.pe.lo-0 da. Joc.ie.da.de. na.c.iona.t, a.pelo 

e-0-0e itr.tr.e.ve.tr..6Zve.l, havendo ne.c.e.&-0i..da.de. de. que. 
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A pJr.o 6a.. Emme1t.lc.h -61til> ou, em 1:, e.gul.da., a. 

.&u.a. ex.pe.1t-l.ênc.J..a. no s e.to« c.u.l:t.u1ta..l Xbtgu.a.no, des caeando o 

e.xpe.Jtime.n:t.o de. e.duc.a.ção bic.ul:t.uJta.l - e não bilingfre. -, a.l 

:t.a.me.n:t.e. pol>i:t.ivo quanto a.o.6 1:ie.u.6 Jte..6ul:t.a.do6, pai!.> não pJt~ 

voe.ou um c.01t:t.e c.u.l:t.u1ta.l nem uma in:t.e.JtJtupção de. va.lolte..6.Vi.& 

1:ia.vill> poJt me.lhoJte..6 ou plo1te..6 6Jr.u:t.o.& no c.a.mpo da e.duc.ação, 

de..6:t.ac.a.ndo que a pa.Jt:t.e ma:t.e.Jtial e a. ma.ih i1t1te.le.va.n:t.e., o 

que. 6oi c.on6i1tma.do pon Za.Jr.ult no !.>e.u exemplo 1:iobJte. a..6 e.1:ic.o 

ta.& do Bananal â epoc.a em que. a.6 c.anhe.c.e.u (p.97}. 

Re.1:iumindo o que. óol di!.>c.u:t.ido a.o longo da. 

me.ha.-1tedonda. ve.-0pe.1t:t.lna, xemo s 01:i .&e.gul.n:t.e.1i pon:t.o.6 a. de.s ta. 

c.a.lt : 

1 - o gltupo ou g1tupo6 ind1ge.na.6, a. paJttiJt do ln.6ta~ 

te em que. pa!.>.6a.m a. depe.nde1t da. lmpoJt:t.a.ção 

6on:t.e.h de. e.ne.Jr.gia. - a..lime.n:t.o e c.ombu.6.t1.ve.l 

de. 

, 
!.>e a.Jr.:t.ic.ula.m de. :t.a.l modo ã hoc.ie.da.de. na.e.lona.! e 

a.l:t.e.Jr.a.m 1:iobne.mane.iJr.a. o 1:i~.6:t.e.ma de. pJr.oduç.ão :t.Jtl 

ba.l que. :t.a.l .ói:t.u.a.ç.ãa "pode. :t.e.Jr. ~e.i.:t.a-6 c.a..:t.a..ó:t.Jr.Õ 

ó i e. a 1:, 1:, a b n. e. o 1. n di o " ( A g o .ó :t.J.. n h o , p • 9 8 - 9 9 ) ; 

2 - a. e.1:ic.ola., pa.Jr.a. a 1.ndio, .&igni6ic.a uma. unida.de. 

pe.dag;gic.a - ia :totalidade. da..6 pe.1:i.&aa.1:i que. c.om 

põem a e.6:t.Jr.u:t.u.Jr.a de um po1:i:t.o - eapa.z de da.Jr. ao 
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gku.po indZgena. mec.a.n-i..õmo.ó que. lhe pe.1tmita.m e.o 

nhec.elt me.lho1t a. .6oc.ieda.de. envolvente e. c.om e.la. 

l-ida.1t; 

3 - deve.-.6e a.de.qu.a.lt a. e..õt1tu..tu1ta. a.dmini.6t1ta.:t.iva. da 

FUNAI à 1tea.l..i.da.de. eu.l.tu.Jta.l ..i.ndlgena. e não a. 

.6..i..tu.a.ç.ã.o o p o s La ; 

a. c.1tia.ç.ãa de. tiLven.s o« p o s xo s , Via.u.a.1tum, KJte..ti 

1te, Ja.1tina.1 .todo.ó .õu.bo1tdinado.6 a. uma. Su.pe.Jti~ 

tendênc.ia. Ge.1ta.l, .tendo à ó1te.nte um Zndio in.te. 

g1ta.do, ou. .õe.ja., uma. a.judânc.ia. ..i.nde.pe.nde.n.te do 

PQXIN ou. pela me.no.ó uma. d..i.ve.Jt.6iiic.a.ç.ã.o da. pol1 

t,i,c.a. ind..i.ge.ni.6 ta. a.:t.e.nde.ndo â.6 e.a.Jta.c..teft!-6.tic.a..ó 

6 unc.-i.o na.n.d o 
e.orno um .to do; 

Xingu, poi.6 a. .óolu.ç.ão de c.on.t,i,nuida.de 

pJteju.lzo.6 de toda. na.tu.1te.za. pa.Jta. O.ó 1ndio.6. O.ó 

Ka.ya.pÕ do Xinga, Men.tnk.tiJte. ou. Txu.e.a.JtJta.mã.e. I 

mantêm, polt e.xe.mplo, me.c.ani~mo.6 de. in:t.e.gJta.ç.ão 

e o m o .6 d e.ma.i.6 Ka.ya.p Õ n.Lo a.baixo e q u.e. de. v e.m .óe/r. 

e s timu.la.do.6; 

6 - ê e..6.óe.neia.l c.on.t1tala.1t a..6 .õituaç.Õe..6 dive.1t.6a..6 de. 

MOD.: 115 



.· -- - =- - ':' 
MINISTÉRIO DO rNTERIOR 

·:_ --- -FUNDAÇÃO· NACIONAL DO ÍNDIO - FÜNAI -24- 

e.anta.to e.ntll.e. Zndio.6 e. J.ioc.iedade. n.ac.ional, im 

pe.dindo-J.ie. a inva.J.ião do te.11.Ju..tÕ11.io in.dZge.n.a. poll. 

e..6.6a..6 me.J.ima.6 óll.e.nte..ti pione.ill.a..6; 

7 - a. inde.óiniç.ã.o do limite no11.te. do pa.11.qu.e. ê a. 

911.a.nde '1.e..6pon.J.iâve.l pelo.6 c.onólito.6 J.iu.11.gido.6 

'1.ec.e.nte.me.nte. e.ntll.e. Kaqa.pÕ e hoc.ie.da.de. na.c.iona.l, 

quando .6e deu. o denominado "ma.6.tiac.11.e"do Xingu; 

8 - a a.dmini.6t'1.aç.ão da FUNAI deve., a.cima. de. tudo, 

óa.ze.'1. a. de.6e..6a. i11.11.e-0t11.ita. da 611.onte.i11.a indZg~ 

.6 e.g u.11.a.n ç.a. 

pa.11.a. e.vital!. c.on.ólito.6 e.amo o.6 qu.e. oc.011.11.e11.a.m no 

K11.e.ti11.e., num pa.pe.l 11.e.a.lme.nte de deóe.J.ia. e na.o 

de c.on.c.il.la.ç.ã.o; 

9 - a. FUNAI, a.o pe.n.J.ia.'1. e.m de.ma~ta.~~o d~ te.11.11.a.6 ln 

dZge.na..6, ge.n.ê'.'1.ic.a.me.nte., deve. e.ons Lden.a»: q u.a.i.6 

.tie.ja.m a.que.la..6 â11.e.a..6 de. utiliza.~ã.o e.c.onômic.a. cJu.L 

c.ia.l pa.11.a. o gil.upa ind1ge.n.a. que. de.la..6 ne.c.e.J.i.tiita.; 

10 - ê pl!.ec.i.60 qu.e. a. FUNAI a.tente pa.11.a. a c.onJ.itll.u.ç.ão 

p11.evi.6ta peta ELETRONORTE de. ba11.11.a.ge.m no Xinga, 

o que. t11.a.11.ã modióic.a.çÕe.6 i11.11.eve.11.-0Zve.i.6 pa.11.a. o 

e.c.o.6.6i.6te.ma e. pa.11.a. a..6 popu.laç.Õe..6 t11.iba.i.6 do 

PQXIN. 

A .tie.gu.iJr.. o Vi11.e.to11. do VGPC, tomando a. 
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pa.la.v~a., deu po~ ence~~ada a. me1:,a.-~edonda. e in601tmou a. 

Jeu-0 m:emb1to1:, que, den.tJto da. 6i..lo1:,06i..a. do Encon.tJto, s en.La. 

6a.cul.ta.da. a.01:, pa.~ti..ci..pante1:, a. plena libe~da.de pa.~a comp~ 

Item a.1:, comi..1:,1:,õe1:,, a.1:,1:,egu~ando-lhe1:, que não have1tia nece1:, 
- - 

1:,ida.di de 1:,e cumplti~em 06 .t;pico1:, e1:,ta.beleeida1:, em pauta. 

Cada. comi..1:,1:,ãa que 1:,e con1:,titul1:,1:,e 1:,e p~ende4ia. a.01:, a.1:,pe~ 

.to1:, que lhe pa.1tece1:,1:,em ma.J..1:, 4eleva.n.te1:,, 64i1:,a.ndo ent4etan 

to q u.e· ca.da. g4upo i..nclui.4ia. um ou do Ls elemen.to-0 de. .lig5::_ 

~ão, ~g4e6606 do qua.d4a da. FUNA1. ApÕ1:, a.1:, di-0cu1:,1:,Õe1:, pe! 

tine.nie1:, e ju1:,tJ..6ica.tJ..va.1., nece1:,1:,ã4J..a.1:,, compu-0e4a.m-1:,e 01:, 

.91tu.po1:,, de t:/r.a.balha pa.Jta. o dia. 6·e.gui..n.te, 12 / 11 / 80, e que 

i..ni.cia.~ia.m .6 ua.1:, a.tivi..da.de.6 â-0 8h30m da. manhã. • 

.l MOD,: 115 
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COMIS~ÃO VE ASPECTOS saczo-CULTURAIS E POL1TICOS __ ..__. - - - ---- 

e ó m po n e. n.;te.,5 : 

- Ca4me.n Junque.i4a. (Re.la.;to4a.) 

An:thony Se.e.ge.4 

- Volo4e..6 Co4nélia. Pie.4hon. 

Ne.yde. Va.l Poz de. B4i;t;to 

Son.ia. de Almeida. Ma4ea.:to 

COMIS~ÃO VE ASPECTOS AVMINISTRATIVOS 

C ompo ne.n:te.-6 : 

Wa.l:te.4 P4a.:te.t. de. Olive.i4a. (Re.la.:to4) 

- Robe.4:to Câma.4a L.I. do.ó Gua4an.yt. 

Olympio Jot.é T4inda.de. Se.44a. 

Jo.-5ê M. Hi4a.:ta. 

A4i;ta.na. Ya.wa.la.pi:ti 

COMIS$Ã0 VE ASPECTOS VE SAUVE 

Compone.nt:e..6: 

- Regina. Apa.4e.eida. Polo MUlle.4 

Aldo Olmot. Molina. 
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Wagne.~ Joaquim H. Mendon~a 

- Veu4ide.& Ribe.i4o de Ab~e.u 

COMIS~ÃO VE ASPECTOS VE EVUCAÇÃO 

Compone.n.:te..6: 

Cha~lo;tte Emme.~ieh (Re.la.to4a) 

- Ve.lva.i~ Mon;tagne.4 Me.la.tti 

- Lydia. Gome..6 Via..6 Pinhe.i4o 

Gedeão Fe.44e.i4a. de. Mo4a.i.6 

- Ma.4co.6 Antônio do E.6pl4ito Santo 

! 

COMIS$Ã0 VE ASPECTOS COMUNITÃRIOS 

Compone.nte..6: 

Geo4ge de Ce.4que.i4a Leite. Za.4u4 (Re.la.to4) 

- Ana. f.,.fa.~ia. da. Pa.ix.ã.o 

Je.konymo Lui.6ello Te.1xei4a Vianna. 

Ped4o Ma.noel Ago-0tinho da Silva. 

Vicente. Luiz de. Almeida 
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Ae1tedito que a FUNAI, pa.tJtoelna.ndo o 

Eneant~o do Xingu, eolhe~ã dlvldendo6 a.lto6 pela polltlea. 

de apltoxlmação e acatamento do6 elentl6ta.6 6oelal6 vlndo6 

de dlve1t6a-0 AegiÕe.ó b1ta6llel1ta6. t neee6.óá~lo ouvl1t o pe! 

qul6a.do1t, o ehpeela.ll.óta eÔn6elo de 6eu papel de vetoJt de 

e.s tu.dlo-0 o s , 

envolvido-0 na ea.u-6a indlgena, po66am daJt o melhoJt de 4l 

-0e til.atando de 1te-0olve1t ou. 6olu.elona4 p4oblema6 que dizem 

Comentando a me-0a.-1tedonda., digo teJt 

-0ldo de alto nlvel o debate, havendo a ln.tenção de todo6 

em pa1ttlelpa1t ativamente, .óem a p1teocu.pa.ç~o com e.ótJtell-0 

ma6 de qu.a.lqu.eJt natu.Jteza. Com l-0to 0-0 t1ta.balho6 601ta.m pA! 

61euo6, a-6 .óolu.çÕe6 nahcendo do debate. Fol pe1tcep.t.Zvel a 

neeeh6ldade de .óe modi6lea.Jt a e6tJtutu.4a. admini-0t1tatlva do 

PQXIN, .óendo também geneJtalizada a deóe.óa da não-de6vlnc~ 

lação da á1tea noJtte do PaJtqu.e - te1t1tltÕ1tlo Kayapõ -, além 

de 6e 01tlenta1t a. FUNA1 no hentido de p1to.tege1t toda a óJto~ 

teiJta lndlgena do avanço elvlllzado. 

Com 1te..la.ç.ã.o a.o.6 .t1ta.balho.ó do dia. 12 / 

/11 e .õeu..ó Jte.óu.lta.do.ó, pode-.óe. dlzeJt que 601ta.m o óJtu.to da 

d,la. a.nteJtJ..oJt. t de cltelt q u.e o e.ó pJ.JtL.to ama.duJtecido e o 

conhecimento e.ópeeZóieo da á1tea X,lngu.a.na óizeJta.m eom que 

a.~ com~~~õe~ ~e de~embaJta.~a.~.óem com eó,le,lênc,la de ~u.a 
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ta.11.e6a.. Pela manhã neunllla.m-Je 0-0 gJtupoA, em -0a.la.-0 dl4tln 

ta-0, pa.11.a t~ataJt cada qual de -0eu tema e-0peeZóieo. Em -0e-0 

-0ão da:ta.11.de, apÕ-0 abe11.to-0 0-0 t11.abalho-0 pelo Vl~eto~ do 

VGPC, a-0 comi-0-0Õe-0 apJteAentaAam o -0eguinte 1te-0ultado e -0u 

geAtÕe-0: 

COMISSÃO VE SAGVE: 

1 - a. população xlngua.na., em eondlçõe-0 -0a.tl-06at~ 

11.ia-0 de -0a.Üde, ê auto--0uóiclente quanto a 

alimentação, o que a ta11.na independente do 

2 - embaJta -0e tenha alcançado um bom 911.au de lmu 

nização e de cont11.ale de dete11.mlnada-0 en.óe~ 

midade-0 - malâJLia, TB, -, hã neee-0-0ldade de 

611.equente ob-0e11.vação e atualização; 

3 - a. cânie dentâ11.ia e -0ua alta ln.eid~nela. hÔ p~ 

de11.ão he'1. eant~olada-0 e mlnimizada-0 medlan 

4 - é'. neee..6.6áJL-lo que. a. FUNAI e. a. EP.M c.ong11.e.gue.m 
..• ..(. n. 

dia xingua.na, inc.lulndo-he. no e.a.Ao o inte.11.- 

vlAâo e -0upe11.vi.6âo da p11.ãtiea. da c.onv~nio 

e.ntlle a.mba.A a.A entida.de.-0; 
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5 - ne.ce.66ldade.6 bá-0lca.6: apolo logl-0.tlco e. con 

dlçÕe.& mlnlma.6 de. ln64a-e.&.thu.tuha, l.e.., ~ 

ladelfta pafta eon.6eftvação de vaelna.6. O doeu 

m~n.to não 6ol a-0-0lnado pelo pe.66oal da FUNAI: 

Regina Apa4e.clda Polo MUlle4, Ve.unlde..6 Rlbe.l 

40 de Ab4eu, Mahla Banne.to de. Flgue.lnedo. 

COMISSÃO VE VESENVOLVIMENTO COMUNITÃRIO 

A que.-0.tão 6undame.n.ta.l 6ol a da ln&en 

ção da economia lnd1gena na economia de meneado neglonal 

e nacional, chegando ã-0 .6e.gulnteh conclu.6Õeh báhlca.6 e 

lme.dla.ta.6: 

1. - 0.6 Zndlo.6 xlnguano& nece..6.6i.tam, an.te.6 de. .tu 

do, de. uma ohle.n.tação no .6entlda de. .6e ln.6e 

ninem &a.tl-06a.tonla.me.nte. no 6l&.te.ma de. me.nea 

mane.l 

na, .6lhte.ma.6 de. de.pendência com a .6ocle. 

dade. envolve.n.te (doaç~e.-0, .t4oca, compAa) 

a.tnavi.6 da FAB, FUNAI, 6azendelno.6, vl4l 

.tan.te..6, pe..6qul-0adone..6; 

b - o coeóicle.n.te. de. .te.n&ão â4e.a lndZge.na.X 

ãne.a de. ocupação clvlllzada vem che-0ce.n 

do ao longo do.6 ano.6, com o a.de.n.6 a.rn e.n.to 
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da-0 61tente-0 plonelJtah, o que. toJtna u.Jtge~ 

te um maloJt p1tepa1to e adequação do~ gJt~ 

poh Xlnguano-0 palta a-0 hltuaçÕeh de conta 

to inteJtetnlco; 

neo-b1tahilei1tah que he.jam lnadequadah ou 

danahah ã-0 cornunldade-0 lndlgena&, 

heja no campo haclat ou econômico: 

q ue.Jt 

"A mudança eeon~mlca deve dl1tlgl1t-he nao a 

uma p1toduxão em eheala emp1te.&a1tial, ma& ã c1tlação de uma 

economia de -0ub-0l-0têncla capaz de p1toduzl1t excedente-0 pa- 

vel-0, o que -0lqnl6lca a t1tan-0lção paJta uma eeonomla do 

tipo paJtclalmente componê-0" (p.7691. 

2 - RECOMENVAÇVES VA COMISSÃO 

a - educaçio global, hem o hentldo de e-0cola 

601tmal, leuando-he em conta o PI e.orno 

agente educativo; 

óe1têncla-0 p1toteclonl-0ta-0 ou clvlllzadah 

e hem ca1tãte1t emp1te-0a1tlal que po-0-0am le 

vã-la a ama dependência cJte&cente daqui 

lo que Ae pltoduz alem da 61tontel1ta Xln 

..•. 
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pkodução agkZeola oa a~teha.n.al qae 

ólka. a autonomia. da-0 gkapa-0 laea.lh, 

e., a.ntehanata e ókutieultuna.; 

e - a pantieipaçãa do-0 ln.d1gena-0 em quai~ 

- na.o 

,(.. 

quek eoml-0-0~e6 oa gkupo6 qae tenham 

poden deel6Õkio hobke impla.nta.ç~o de 

pkojetoh de de-0envalvimento eomunltá~io 

na. ákea xinguana; 

pohta que a. a.quihição de p4oduto6 ou 

ben-0 eivilizado6 deve -0ek in6okma.l, ju~ 

to a.a PI; 

hin.e qua. non. paka. melhok eon.heeimento 

e a.paio a.06 gkupo6 indlgena.6 xin.guano-0 

geka.l; 

devem 6ek ampla.6, a.bkan.gendo todo6 ah 

n1ve~6 de eonheeimento, dehde que ke 

uek~a.m em bene6Zcio da eomun.idade indZ- 

g ena.; 

ó - tado-0 oh in.dlgen.a.-0 e -0eu-0 tekkitÕkio6 , 

inclu6ive oh de pekambula.ção - aqui -0e 

colocando a ánea. do Capo~o (campal - de 

Mop:: - 11§ - •• l!!!f-~ ---- "''º""··· · ..... ,.~ 
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vem -0e1t pJteacupa.ça.o da. FUNAI e, ma.,ü 

li.m.l 

te-0, a.qui. .6e.. i.nclui.ndo o a.polo da. a.eJto- 

6otoglta.metJti.a., a.lem de 4Ua. i.n.tJtan6igen 

te de6e-0a., ou.vi.da.A a.-0 a..6pi.Jta.çÕe...6 da..6 

eomu.ni.da.deA qu.a.nto a.o.ó Aeuh li.mi.te.ó; 

g - i.n-0talaçÕe.6 de poço-0 a.Jt.te-0i.a.no-0 e de 

bomba.-0 hi.dJtã.u..ti.c.a..ti de.vem .6 elt des e..b.ti.mu. 

la.do.ó, po.tito que não co1t1te-0pondem 

p1ti.mo1tdi.a.i.-0 neee-0-0i.da.de-0 do.ó gJtupo-0 

dZge..na..6 xi.ngu.ana.6; 

-Üt 

h - não .6e pode. i.-0ola.Jt o "pJtoblema." Ka.yap; 

do !te.Atante da iJte..a de..-0Aa na.çio, mehmo 

que e-0.teja. alem do te.JtJti.tÕJti.o de.li.mi.t~ 

do do PQXIN, pai.A o.6 Ka.ya.põ eon-0.ti.tu.em 

uma. uni.da.de étni.co-cu.l.tu.Jta.l, da.1 -0e1t 

i.mpltoeedente.. a. deAvi.ncu.laçio de. uma. e 

out~a. pa.Jtte, a.dmi.ni.AtJta..ti.va. e ~tni.ca.men 

te áa.la..ndo; ! 

1 
l 
l 
/ 

i : 
i 
' ' 
' 

.60Jt do PQXIN 601tma.do po!t: a.ntJtopÕlogo 

indica.do pela. ABA; li.ngUi.-0.ta. i.ndi.ea.do 

pela. ABL; ecÕlogo; medico indica.do pela. 

EPM. 

~ MOD.: 115 
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Tal con-0e.lho devenã, em ea-00-0 e-0pee1 

óieo-0, -0olici:ta1c.. paneee!c..e.-0 e eon:tnibulçõe.-0 do Adminl-0:tfla 

don: do PQXIN, ASPLAN em de xo âo s o-ó ÕJr..9ão-0 que. eompae.m 

a FUNAI, "a óim de. que. -0e.ja mantida a vi-0io de. conjunto 

na abo1c..dage.m da-0 que.-0tõe.-0 -0e.:t0Jr..lal-0 "(p.775); 

J - de.vem -0e1c.. ineen:tivado-0 e p1c..omovldo-0 eon 

vênlo-0 bi ou multila:te.1c..ai-0 e.ntfle. FUNAI 

e 01c..gani-0mo-0 a-0-0i-0:têneiai-0 e de. pe.-0qui 

-0a, :tai-0 como unive.Jr..-0idade.-0, entidade.-0 

eie.ntZóica-0, mu-0eu-0, etc., de.-0de que o 

be.ne.óiclado -0e.ja o lndio e -0ua comunida 

de. •. 

COMISSÃO VE ASPECTOS CULTURAIS 

O 1c..e.la:to1c.. da Coml-0-0âo, p!c..oóa. Canmen 

Junquelna, da Pon:tióleia Unlve.Jr..-0idade. Ca:tÕlica de. SP.,e~n 

de.nbou be.ub :t1c..abalho-0 no-0 -0e.guin:te.-0 l:te.n-0: · 

1 - que., em vln:tude. da ab4angêncla do :te.ma, a 

Coml-0-0io houve po!c.. be.m :ti:tulaJr..--0e. "Coml-0-0io 

de A-0pee:to-0 s;eio-Cul:tunalb e. Poll:tlco-0" , 
dada a vi-0ao que. :tinham da pnoble.mâ:tlea Xin 

guana corno um :todo; 

2 - o s :te.1c..Jr..i:tÕJr..lo-0 :tniba.ü, de.n:tJr..o da ã.ne.a adml 
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niJ.:d.Jtcti:.i V a. do PQ.X r N, .6 ão c.la.Jt.a.m e. n:te. d e. i,i. m ,i_ 

:ta.do.6 e. 1te.c.onhe..c.ido.6 e.m .6ua. invidua.lidade. 

3 - 0-0 Zndio.6 .6~o o.6 g1tande..6 c.onhe.c.edo1te.6 e en 

g e.m, .ó <!.m n.e.c.e..6.6 Ldade:« da. plte..6 e.nç.a. 11 e.s c.l..a.Jte. 

e e do 1ta." da. J.:i o ct.e da.d e. c.L vJ..U z a da.; 

4 - e.mbo1ta 0-0 c.onta:to.6 com a. .6oc.,i.e.da.de. e.nvolven 

te .6e..jam. i1t.1te..ve.1t-0Zve.i.6, devem 1.:ie1t de.-0e..1.:i:tJ.. 

mula.do.6 a.tJt.a.vê.6 de aç.~o po.6J..:tiva. da FUNAI 

(p.778), a.qui .6e ,i.nc.luindo vi.6i:ta.n:te..6 doJ.:i 

ma.i.6 dive.lt.60.6 naipe.ó e. quila.:te..-0, .6a.lvo em 

.6 e :t1ta:ta.ndo .de. pe..-0 qui.6a.doJte..6 que., a.t1ta.ve.6 

de .6e..u :t1ta.ba.lho c.on-t:Jtibua.m eó-lc.a.z e. e.óet-l- 

va.men:te pa.lta. o me.lholt c.onhe.c.ime..n:to e bem 

e..6ta.1t da..6 popula.ç.Õe..-0 xingua.na..6; 

5 - o CNPq :te1tâ a. idoneidade ne.c.e..6-0á1tia., junta.- 

mente c.om a FUNAI_,_ea.1ta. e-0c.la.1tec.e1t o - c.a.Jt.a.- 

em 

a/te.a. xJ..ngua.na. ou outJta. qua.lque.lt, ouvida a . 
c.amunida.de indlge.na., inc.lu.6J..ve..; 

6 - "tendo em ui-0:ta. a. c.omple.xida.de. 6oc.ia.l,c.ultu 

1ta.l e polX:tic.a. do Pa.1tque, 1tec.ome..nda.-.6e. que 
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ha] a. uma a.ltvr..a.ç.ã.o na. e..6.tJr.u.tu.Jc.a. 6 oJr.ma..l da. 

a.dmi.ni..6.t1ta.ç.ão do Pa.1tque, a. qual deve1r.J..a. .te1r. 

um VJ..1r.e.ta1r. que. c.ui.da..6.6e do.6 a.-0.6un.to.6 e.a.ti.. 

dJ..a.no-0, jun.to c.om uma equipe têc.nJ..c.a. e. 0.6 

Zndi.o.6" { p. 179); 

7 - o.6 pltoblema..6 1r.ela.c.i.ona.do.6 c.om a. }, o c.Le.da.de. 

envolvente ou pltoje.ta.6 c.omunJ..tâ1r.J..o.6 de.vem 

-0e.1t t1r.a..ta.da.6 a. pa.1r.te., c.om o a.ux1li.o de um 

Conhelho VJ..1te..to1r., c.onóo1tme. e.õpec.J..ói.c.a.ç.ã.o da. 

e.o ndJ..ç.ã.a 

.6i.ne qua. no~ pa.Jr.a. a. .6ob1tevJ..vênc.J..a. e. 

91ti.dade da.-0 popula.ç.Õe-0 lndZge.na.-0; 

J..n.te. 

J..nd1g!?;_ 

J 

n.a..6, i..e.., PQXIN, .6âo i.mpll.e..6c.i.nd1vei..6, de. 

venda a. FUNAI exe1r.c.e.1t he.a pode.Ir. de po.lZc.i.a. 

em deóe-0a. de .6e.a.6 .tu.tela.do.ó, 0-0 1ndJ..a.6 bita. 

-0i.lei.1to.6: 

"S ame. n.te. uma. vJ..gilâ.nc..J..a. e.o nü nu.ada., Jr.e.g u.la.Jr., 

pode. de.te.c.ta.1r. o.6 pon.to.6 c.1r.1.tlc.o.6"(p.181}, vi.gi.Lanc.J..a e.6 

.6a. que deve .6e.Jr. e..6.ti.muta.da pa.Jr.a. pa.1r..ti.1t da.6 p1r.Õp1ti.o-0 Zn- 

di.aõ, a.poi.a.do.6 pela entidade. FUNA1; 

! 
' ·' 

9 - a. FAB, e.orno i.n.6.ti.tuJ..ç.ã.o lneompa.tZve.l e 

a.lhe.ia. ã vi.da. da.ó c.omuni.da.de.-0 i.ndZgena.-0, de. 

ve.1t.ã: .6 e.,r.. tolhida. em .6 ua..6 a..tlvi.da.de.1:, de.n.tlt.o 

MOD.: 1.l5 
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da. ã1te.a. indZge.na. xingua.na.; 

10 - o.6 indlge.na..ó, dla.nte. do.ó p4ojeto.6 c.omuni.tã 

Jtio.6 a. .6 e!te.m cn.Lo.do s , devem pa.4.tic.ipa.!t e. ó e 
tiva.mente. da.s dec.l..6 õ e s que. a.ó e..ta.m o.ó g4upa.6 

.t1tiba.i.ó Lo ca.Ls , .6e.Jtem o uv Ldo s pe.la. FUNAI 

pe.la. c.omunida.de. c.ie.n.tl6ic.a., no ;toc.a.n.te. - a. 

ne.c.e..õ.óida.de. e .óaa. pa.Jt.tic.l.pa.çãa no.ó p1toje..to.6 

a. .óe.Jte.m impla.n.ta.do.ó, o que. óunc.lona.Jt~ de. 

ma.ne.iJta. didã.tic.a. e eximi/tá a. FUNAI do c.om- 

11 - c.Jtia.ção de uma. Ce.nt1ta.l de. InóoJtma.çÕe..ó e de 

Voc.u~e.nta.ção a.c.e.Jtc.a. da Zndlo Xingua.no em 

' j 

Jta.l, e.a.paz de., a.be.Jtta. ã c.omunida.de. c.ie.ntlói 

e.a. na.c.iona.l, in.te.Jtna.c.iona.l e indZge.na., ÓU!'.!_ 

c.ionaJt e.amo »1te.c.u1t.60 dinamlc.a pa4a. a.uxilia.Jt 

a. a.va.lia.ç~o da. polZtic.a., pe.Jtmitlndo ma.ioJt 

184) • 

COMISSÃO ASPECTOS AVMINISTRATIVOS 

i 
\·.\ 

Mqn.: 1!5 _.. .. 
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1 - a. -0u.pe.Apoblçio a.dmlniht~atlva c.he6e de P.I. 

a.dmln.ihtAa.doA tem ma.ih c.a.4a.c.te.41htic.a.h ex 

o in.dlgenlhmo na.c.iona.l, "a.4c.a. hoje c.om Ônub 

de in.te4e6beh Oh ma.ih va.4lado1.1" (Wa.lte4 PA~ 

te.h de OliveiAa., a.66e66o4 do VGO, p.185); 

2 - o ind1ge.na. de.ve he.4, pa.ula.tlna.me.nte.,ln.c.e.ntl 

va.do a pa.~tlc.lpa4 da. a.dmlnlhtAação do PQXIN 

opinando at4a.vê:b da.6 .tlde4a.nç.a.b c.arnu.nlta/Úa.1.1 

t4lba.l1.1 6obAe 06 de6tlna6 de -0eu.6 gAupo6; 

PQXTN em todo o 1.1eu Aea.l dlme.n6iona.rnento lo 

gl-0tlc.o - SP-PQXIN-BSB; 

4 - c.onvênlo c.om FAB, a. ólm de. que. 6 e j a. ld.Lf..lza. 

da. a ae.Aonave. da 4ota. Cumbic.a.-Xlngu, a.têm 

de. manutenção de 4ota. pe.4ma.ne.nte. pa.Jt.a. o Xln 

gu. (apoio .to9l-0tlc.o e a.ba.6tec.lmento), pa~a. 

que. -0eja. óa.c.lllta.do o a.polo a.hhlhte.n.c.la.l 

(p.186); 

5 - nec.e1.1hãAia. a. Ae.6oAmula.ç~o de c.onvênioh e~ 

tAe. FUNAI e de.ma.ih pehhOa.6 e e.ntlda.deh, 61 

blc.a.1.1 e ju.4ldic.a.h, viha.ndo me.lho4 a.bhihtên 

e.la a.o Zndlo xln.gua.no; 
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6 - o pe..6J.i o o.t: a.dmini.6.tJr.a..tivo lo.tado n.o.6 po.6.to.6 

e. de.Ae.mpe.nhando qu.a.i.6que.Jr. papel.ó no.6 quadJto.6 

6unelona.i.6 da. FLJNAT, deve. .6e.Jr. 01r.le.n.tado e. 

c.omp1r..e.e.n. 

.6âo da ca.u.6a lndZge.na como um .todo, mome.n.te. 

no .toea.n..te. ã.1., pe.eu.l..i..a.1r.ida.de.1., de. "ea..6 o II Xin 

gua.no; 

7 - de.ma.Jr.ea.çã.o da. ã1r.e.a. a.o noJtte. da BR-080, óa.toJr. 

de. eon6li.to.6 c.on.6tan.te..6 e que. podem a..6.6amiJr.. 

gJta.vidade. maloJt que. a. do "p1r..oble.ma." Me.n.tllk.ti 

Jr..e. ou Go1r..o.ti1r.e.; a. FUNAI, c.a..60 c.on.6.ta.te a. plr.e. 

.6e.nç.a. de. ..i..nva..60/te..6 de qu.a.lqu.e.Jr. e..6pec.le., deve. 

.toma.Ir.. a..6 me.dlda..6 c.a.bZve.i.6 no c.a.-00; 

8 - o s lZde.1r..e.1:i ind1.ge.na..6 d·e.ve.Jr..ã.o s e« in..6.tJr..u.1.do.6 

e. oJtien.ta.do.6 no .6e.n.tido de. 6it>c.a.llza.Jte.m e.le..6 

p1r.Õp1tioó o.6 llml.te..6 do palr.qu.e. e. de.te.c..ta.Jr.e.m 

po.6.61.ve.i.6 inva..601te..6, ea.be.ndo ã FUNAI, ~ po.6- 

.te.JtloJtl, a.c.iona.Jr. o pode.Ir. de. polléia .6e.gu.ndo 

o e..6pZ1r.i.to da. Le.i nq 6001. 

bJr.o.6 da. Coml.6.6â.o, Se.Ir.Ir.a. e Hl1r.a..ta 6ize.Jr.a.m e.m .6e.pa.1r.a.do uma 

de.cla.Jta.ç.ã.o de. voto, que. e do .6e.guinte. .te.01r.: 

"C o nq u.a.n.to hi.6 .to1r.lc.a.me.n.t·e. a F oJtç.a. Ae 

Ir.e.a B1ta..6lle.i1r.a. .tenha. .6ido óa..toJt plr.e.ponde.Jta.n..te. no .6u1tgime.~ 

MOD.: 115 j 
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\)1 to, impla.ntaç.ã.o e .6 obll.e.vivênc..la do Pa1tqu.e., hL~toJt.i.c.amen.te. 

.ta.mbêm a. du.pli-c.ida.de. de. c.en:t.Jto.6 do pode.Jt, o.ó p1toble.ma.J.i de 

\ 
no in.te.ll.ioJt da Re.J.ie.Jtva, pa..6-óa.m a. e.xigill. da Fu.nda.ç.ão Na.e.ia 

nal do 1ndio, e.amo plte.oc.u.pa.ç.ão imedia.ta, a. bu-óc.a. de. ente.n 

dimen:t.oJ.i c.om a 4a. Zona. Aêll.ea, v.i..õando a. -óu.J.ipe.nJ.ião doJ.i 

.tJte.ina.men:t.o.6 mili.ta.Jte..6 no Pa.ll.qu.e. do Xingu., be.m e.orno a. de. 

.6a.t.lva.ção do Ve.J.ita.c.ame.n.to do Jac.all.i'' (p.188). ' 

1 

' 1 
1 

COMISSÃO VE ASPECTOS VA EVUCAÇÃO 

A fte.latofta. da. ComiJ.iJ.ião, Chall.lotte. Em 

me.Aic.h, de.J.ita.c.ou. a c.omple.xlda.de. e pll.o6u.ndida.de do te.ma ' 
e.du.c.a. 

d..011.. e. o p1tog1r.a.ma.doll. e.du.c.a.c.ion.a.l. A.u,J..m, n.e s o cveu. poll. be.m 

a. c.omiJ.i.õâ.o ll.e.c.omenda.Jt a.lguma.J.i di1te:t.1tize.J.i, de.õ.ta.c.a.ndo a.p~ 

na.J.i oJ.i pontoJ.i bâJ.iic.o.6 da. qu.e.-0.tã.o: 

1 - qu.e. J.ie. 6a.ça. um le.va.n.ta.me.n.to .6Õc.io-êtnic.o-lin 

gu.1.6.tic.o, a n1ve.l in.te.ll.di.6c..i.plinall. e lnte.ll. 

in.6:t.i:t.u.c.ional, poi-0 e.-0:t.a é a ba.-0e. pa.ll.a. qu.a.l 

qu.e.ll. pll.ogll.a.ma. de. educ.a.çã.o e.nJ.iino qu.e. J.ie. qu.e.i 

Jta a.dota.Jt; 

2 - que. .6e pll.oc.e.da. ã a.va.liaçã.o de. e.xpe.Jtiênc.ia..6 



1 
._ .. , .. -~- 

- .•. -,,~, 
,·.·~:~ ---_ 

- MINISTÉRIO DO INTERIOR 

~ --,:,-.:FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI -41- 

do-0, inclu-0ive Ji 4ealizadaJ no PQXIN, alêm 

da ava.lia~ão do-0 pnog~amaJ de educa~ão bi 

lingUe da FUNAI e que po-0-0a.m talvez adequ.a4 

-6e ao contexto x~nguano; 

3 - que -0e pa.4ta de uma pe-0qu.i-0a de opinião en 

tne 0-0 pnÕp4io-0 inte~e-0-0ado-0, 0-0 indZgena-0, 

pa4a. que éle-0 p~Õp4io-0 digam o que 4ep4e- 

6enta a ehcola pa4a a comunidade, com toda.-0 

a-0 implic.açõe-0 p4átiea.-0 dela. advinda-0; 

4 - qu.e, ea.-00 he implante um hiAtema edu.ea.c.io 

cia-eu.ltu~ai6 pec.ulia4e-0 a cada g~upa e a 

epoca. de hu.a-0 4ealiza.çÕeA, pa.4a qu.e haja. um 

ent4o6a.mento da. Educação com o ambiente eu.l 

tu4al da-0 g4upoA; 

l 
j 

5 - que a FUNAI po-0-0a 6a.ze4 u.m acompanhamento 

da-0 pe-0qu.i-0a-0 e p4ojetoh p~og4ama.doh pa.4a 

â4eah indZgena.A, bem como vi-0ta4ia.4 e a.de 

qu.a.4 o mate~ia.l didâtico a. nZvel de cultu.4a. 

t4iba.l individtta.liza.da., com a pa.4tieupa~ão, 

6emp4e que po-0-0Zvel, do elemento indZgena.; 

! 
1 

J 
! 

! 
1 
.J 



.] ·- ·- 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

· FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI -42- 

1 - lnte.1t1tupção do pltoje.to-piloto de. Educação Bi 

c.ul:tu1tal, de.s env o cv i do no PT i.eonan.do de. 7976 

a. 1978, e.mbo1ta. a. Vivi.tião de Educ.a.ção da. FUNAI 

na.da. tenha. a ln.óa1tma.1t 6ob1te. o me.timo: 

"E.6 .6 e. ptu: j e.t:o ó o J.. e x.t1te.ma.m e.nte. p 0-6 Lt.i 

va, e 61ti1io que. ê impolt:ta.n;te a. divulgação do.6 1te..6ul:ta.do.6 

de..6.6a..6 ln.leia.tiva.ti pa.Jta. que., e.a.da vez que .tie pen.tie uma. 

p1tog1ta.ma.ção e.duca.eiona.l, nio .tie. comece. da e.-6:taea. ze.1to"(p. 

19 3); 

2 - de..6con.tinuida.de. e óa.l;ta. de. apoio da FUNAI no 

:tocante. ã inve.1i:tiga.ção Li.n.gUZ.ti:tica, e.-6:tudo 

e.6:te. que ê "implte..6eindZve.l como e..titudo de. 

ba..tie. palta. qua.lque.Jt pltoje.to de. e.duea.ç~o bilin 

gU.e. (p.194); 

3 - óa.l;ta. de a.eompa.nha.men:to da FUNAI no :toe.ante. 

ao de.1ie.nvolvirne.n:to de. p1toje.:to.6 que. impliquem 

em p1topõ1ii:to1i lln.guZ.titieoó pe.da.gogleo.6(p.194) • 

.6Õe..6. A pa.1ttl1t de..ti.6e. ;t1ta.ba.lho, dl.ti.6e. o V.i1te.:to1t do VGPC, a 

FUNAI :te.11.ã. eon.diç.ãe.~ de. eóe:tua.11. a d,i.a.gnot.e. do Xlngu como 

um :todo, e.la.bo1ta.nda a -6 e.gui.Jt um pla.n.o di11.e.:t.01t. .6 ubdividldo 

em p1t.ag1ta.m~.6 em p1toje.:to6 e.1ipe.c..Zóieo.6. 

1 
1 •• 

1 
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0 . j 

O 4Upe.4lnte.n.de.nte. da FUNAI, OCTAVIO 

FERREIRA LIMA, em nome. da PJte.óidênc.la., a.gJta.dec.e.u a. pafttl 

c.lpação de. toda.ó a.ó entidade.ó e pe..óqul.óa.do4e.ó p4e.óente. 

a.o En.c.ont4o, .óe.m e.aja eont4lbulção não .óe.4la. po-0.ólve.l ela 

:; 
1 
1 q ., 

1 

b o/uu: d a c.u.m e n.to.ó c.omo .ó o q u.e. a.pJte..ó e. n.ta.Jta.m a.ó di v e.4.ó a.ó e. o 

ml.ó.óÕe.ó. FJti.óau. ainda. que. o objetivo ma.loft ·do En.eon.t4o 

.óe.Jtâ a.tingido quando .óe. de.4 a.o Zndlo Xln.gu.a.n.o me.lhoJte..ó 

eondiçõe.-0 de. vida., de .óa.Úde., de -0u.b-0i6tên.eia.. A fte.u.nlão 

6ol e.nc.e.44a.da. à.ó 17h30m do dia. 12 de n.ove.mbfto de 1980. 

) 
~t·~~~]M~01DQ.;..:_J1Ll1&5~~-""-=-.t~··-~··~----~rt~~~·k·~·_.•'•«._.~.·-----;,.,;,_~-~~~-iti!!,;;;íl!:!.:ã-~ .. ---- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ._ ••• _,.. __ ~~~--- 
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PARTE III - COMENTÃRIOS 

Evlte.i a.6a.4 a dl-0eu.1.>-0ãa pa4ale.la. e. me 

limitei, p4atic.a.menté~ a c.anden-0a.4 de manel4a objetiva o 

que. ve.lo a -0e4 o I Enc..ont4o do Pa.Jtqu.e. IndZge.na. do Xln.gu. 

Pe.4mlti-me, ape.na.4, teee.4 a.lgu.ma.6 eon-0ide.1taç.~e-0 -0ob4e o 

evento na.-0 pâglna.-0 a.nte1tio4e-0. Ca.be.-me., no entanto, ap4~ 

claJt o a.leanc..e e o -0ignl6ieado do EneontJto em algun-0 pa.Jtâ 

g4a60-0, de.-0taea.ndo o que., na minha c.onc.epção, 6oi po-0iti 

voou negativo. 

Ac.4e.dl.to, em p4lme.iko luga.4, que. o 

homem i um .6e.Jt cuja ontog~ne.4e. o 6a.z c.ornp4e.e.nde.4 e. .6e.4 

eomp4e.e.n.dido, me.4mo que. haja. ob-0tâc..ulo-0 de diilogo. Ma-0 

& ã o dl.ã.lo g o e.s c..la.4e.c.e. e. i5a.z e4e..6 c.e.4 o e.nte.ndime.n.to. Ve..6 

ta.4te., o que. .6e. viu no Enc.ontJto 6ai um conjunto de pe.~ 

-0oa-0 l.1tma.na.da-0 e.m to4no de. um te.ma e. ama c.a.u.6a. comum, a 

do lndlo b1ta.-0l.le.l.1to e.m ge.1tal e. do xlngaa.na e.m pa4tleula.Jt. 

sã a pa.Jttlc.lpaçãa de. a.lgun~ c.on.vlda.do.6, 4e.ó1ta.tâ1tl.o-0 a.te 

então a. ama. c.olctbo4a.ç.ã.o c..om a. FUNAI, e.n.Jr.ique.c..e. o E"nc.ont4o. 

O obje.tJ..vo-ma.,lo1t-1te..6alu.ç.ã.o do.6 p1toble.ma.-0 x.,i.ngu.a.no.6 - .te.ve 

e..6.6e mi4lto ma.lo4: a.·ap4oxlmaç~o e eola.bo4aç~o da eomanl- 

Pe.n.60 que a FUNAI deva, .6emp1te. que. 

MOD.:_115 
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pa6h1ve..l, pe1thihtl1r.. ne-0.óe tipa de atitude. c.onc.llia..t.Õ1tla., 

pol.ó 06 Jr..adlc.a.ll.ómoh de. uma. e. ou.t.Jr..a pa1tte.. não le.va.m a. 

nada. Amba.-0 , FUNAI e c.omunldade.. c.ie.nt16lc.a., depe..nde.m 

uma. da. oiu:s.a , O Õ1r..gão tutoJr.. deve -0a.be.1r.. o av Ln: a. c.Jr.1.tic.a. , 

) palta. me..lho1r.. adequa.Jr..-he.. ã Jr..e..a.llda.de.. lndZge..na.. Ao me.Amo 

tempo a. atual admlnlA.t.Jr..a.cão pode. e deve c.omanda.1r.. o plr..o 

c.e.6-00, ma.ó pa.1r..a que ~al oc.olr..Jta ê ne..c.e.-0-0á1tlo lnc.lu-0lve.. 

que a. ln6tltulcão Ae Jte.vlhta de.. c.1r..e.diblllda.de. c.le.n.t16ic.a., 

dehe.nvolve.ndo ela p1r..6p1r..la pe...ó~ul6a.6 e e..htudoA que. ve..nha.m 

a. c.01r..1r..abo1r..a.Jr. tal idoneidade.. O lnte.1r..c.âmblo de. ld~la.A,pe~ 

qul6a.dolr..e..6 e entidade.A c.le..nt1.6lc.a.6 -0e 6a1r..ã, pol6, ma.ih 

6a.c.llme..nte.., 6lc.a.ndo a FUNAI Jte6gua.1r..da.da. de. c.1r..1.tic.a. ne..ga. 

tiva. do gêne.Jr..o: 

- a.Jr..e.a. 

lnd1ge.na.; 

b - a. FUNAI te..m antipatia. polr.. peAqulAa.doJr..eA 

e/ou pe..AqulAa.6 ac.adimlc.a.6; 

e. - a FUNAI não quelr.. ouvllr.. o que.. dizem 06 

Jte..c.ome.n.da.ç.Õ e.s , 

pohto que. o.ó pa.1ttlc.lpa.nte...6 eJta.m dota.do.ó de. ba.õta.nte. c.onhe. 



MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO ~ FUNAI -46- 

cimento na matê1tla e&pee1ólea. Va1 po1tque .6e lmpltlmlu um 

ea.1tãte1t dlnâmlc.o ao me&mo, hem te1tglve1t&açÕe.õ ou dl6c.u.A 

.6Õeô pa1talela.6. A.6.6lm, e.6pe1to que a FUNA1 dê eontlnulda 

de a Enc.ont1to6,·de.õ.õa natulteza, que .õejam p1toólc.u.06 a cau. 

.6a do lndlo b1ta.6llel1to. Se a FUNAI .6e dl6pÕe ao dlâlogo, 

ê de e1te1t que a. comunidade c.ientZ6lc.a pa.6.6e a c.olabo1ta1t, 

de&de que chamada a pa1ttlc.lpa1t e que poô.õa dizelt o que 

pen.õa. Algun.6 do& c.onvldado6 .6e exp1te.6.õa1tam de vlva voz 

a óavalt do I E nc.o nt1to da PQ.X 1 N, demo n.õtJtando .6 u.a. .6 ultplt~ 

.6a. com o novo e6pl1tlto que dâ ã FUNAI e66a. lnlc.latlva de 

pa1ttl1t palta. o dlãloga. Têm a e6pe1ta.nça de que, 60 de6ta 

6 Ollma, 06 o b j et.lvo.õ p1t..i.mel1to.6 da. 1 n.6 ti:tuiç.ã.o .t, e1tã.o a.lc.an. 

ç.adoô de manelJta po-0ltlva. 

!' 
'· 

Ou.tito a.6pec.to que deve .6eJt Jte66a.lta 

do ê o Jtelatlvo â eólc.Iênc.la da ln61ta-e6t1tu.tu1ta do Eneo~ 

tito, p1tln.c.lpalmente pelo apolo _dada pelo SeJtvlç.o de ta 

qul91taóla eontJtatada. Pen.60 que, emboJta o.ó eu.6to6 6ejam 

malo1te6, todo e qualqu.eJt enc.ont1to, 6..i.mpÕ6..i.o ou. 6emlnã1tlo 

Eltomovldo pela FUNAl deva eontaJt com e44e -0eto1t e-0peela 

lizado. 0 que n~a 4e pode pe4mi~14 e que 4e pe4ca tão 

-0ub6taneio40 mate~ial, nu.ma época em que a tecnologia e 

o engenho humano contam com 4eeu4.6o.6 eapaze4 de 

tJta~ pltatleamente tudo o que he qu.eifta. Su.gek..i.4ia eu. que 

tal documento óo-0-0e 4egi-0tftado, dl-0tftibuldo um exemplaJt 

MOD: 115 - 
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a. ea.da. di..vi..6ão do VGPC e um volume. a.Jtquiva.do na. se. ç.ã. o 
de. Doeume.n.ta.ç.ão. CÕpi..a.6 xe.Aox contendo o !te.la.to 6lna.l eíM 

eoml6.6;e.6 deve.1r..i..arn 6e.Jt e.neami..nhada.6 a.06 pa.Jt.tieipa.n.te.6 do 

Eneon.tno, o mal.ó biteve. po6.6Zve.l. 
(--., 

t 6i..gni..6iea.tlvo le.mbJr..a.Jr.. que., ao que. 

me eon6ta., pe.la p1r..lme.i..Aa vez Ae.plr..e.6e.n.tante.6 .t1r..iba.l.6 bAa. 

6i..le.i..Jto.6 pa.Jtti..ei..pa.Jtam de. 1r..e.união 6e.me.lhan.te. - A1r..i.tana. e. 

Ra.oni -, o que. 6e.Jtve. pa.Jta eon6l1trna1r.. o novo e.6pZ1r..l.to da 

rUNAI: ouviJt o Zndi..o, com ele. di..-0eu.tl1r.., ã plr..aeuJr..a do6 

Jr..u.mo6 a 6 eJie.m :t.1r..aç.ado.6 pa.Jr..a o lndi..ge.ni...6 ma. A FUNA I .6 e.m 

p1r..e. Jte.ee.b e.u duJto.6 a.taq ue s de. .6 e..toJte.6 da. i'n.te.ligê.nei..a. na 

ei..onal e. do CIMI, pJr..i..nei..palme.n.te, polr.. não ouvi..Jr.. o Zndi..o. 

Ei...6 po1r...tan.to um modo de. ne.u.t1r..ali..za.Jt e.66e. tipo de. opinião, 

ju.6:t.ame.n.te. pa.Jtti..ndo pa.Jta uma po6iç.ão opo.6.ta., ou .6e.ja.,a.ea 

ta.Ir.. o i..ndZge.na. e. de.i..xá-lo dl6eonne.n 6ob1r..e. .6eu.6 p!toble.maõ. 

A p!te.6e.nç.a da.ó lZde.Jte.6 Yawalapi...ti.. e. Me.ntuktlne. 6Õ 6e.z 

va.la1tlza.Jt o e.neant1r..o. Que. i..nleiati..va.6 como e..66a 

6e.Jt 6Jr..e.que.nte.6, ê o que de.6e.jo e. e.6pe.Jr..o. 

Um ou.tito a..õpe.eto que. me. .tie.n.tilbi.tlzou 

6ol a ve.Jr..i..6i..ea.ç.ão do alta e.-0pZ1r..i...to de. eonei..li..a.çãa e de. 

apa. zlg ua.me.nto en t»:« pa.Jr..te..6 .6 up o.ó ta.me. n t:e: Lnh.e.a» neLti..ã.ve.i...6. 

Ta.l e.1.ipZni.to 6ol eon.6.ta.ta.do quando do i..mb!r..oglio 

a.p1r.oxima.1r.. a..6 pa.1r...te.J.i, o que. 6oi po.6ltiva pa.1r..a. a. FLJNAI , 

MOD.: 115 
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po Ls a-6-6-<.m e.v .. U:.aiL-l:J e. i.oma« uma. a..t..i..tude. des e.le.ga.nte. e. poue.o 

ge.ntll pa1ta. c.om um do-6 c.onv..i..da.do-6, de..óc.onvldando-o i ~l.ti 

ma. ho1ta.. No ó,[m, xo do» -0e.nta.1ta.m--6e. ci me..6ma. me.-6a. e ,i.Jtma.na. 

1ta.m--6e. na bu-6c.a de. -0oluç.ão pa.Jr.a. o Xlngu.. 

Ta.lve.z palt e.xc.e..6-60 de. otlmi.ómo e. -60 

ve.Jr. o que. Jr.e.-6.tou da Enc.antlto -6ab a ângulo do-6 bon.6 divide.~ 

do-6, ê.-me. dióZc.ll de.-6c.ob1ti.1t a pa1tte. nega.tiva do me.-6mo. Mal 

.ta. dlve.1tgênc.ia -6u1tglu a. nZve.l de. c.omi.6-6Õe.-6, e.orno a de. -0a.u 

de. e. a. de. A-6pe.c..to.6 Adrú ... ni-6.tJr.atlvo-6. Ma.-6 no óim, pa.1te.c.e.-me., 

ve.nc.e.u o bom--6e.n-6o. O vo:t.o de.e.la.Ir.ado de. Se.Jtfl.a. e. Hl1tata.,po1t 

e.xe.mpla, -6 Õ ó o L po-6-61.ve.,f,. glta.ç.a-6 a.o e s pZic..Lt.o de.moc.Jr.â.tlc.o da. 

1r.e.unlãa. Como -6uge.-6.tão c.Jr.e.1.o que., pa.Jr.a plt;ximo-6 e.nc.on.tlto.6 

ou Jte.unlÕe.-6 que. -6e. óa.ç.am, o ma..te.Jr.la.,f,. a. -6e.Jt utl,f,.izado no 

de.c.01r.1r.e.1r. da.-6 me.l:Jma-6 -6e.ja. envia.do c.om uma a.nte.c.e.dênc.la. mZni 

ma de. uma. -6e.ma.na. ao-6 c.onvidado-6, palta. que. .6e. inte.i1te.m do 

objeto de. dl-6c.u-6-6âo pltopo-6.to. Finda a Ir.e.união, qu.e. Je e.n 

vle. pela. FUNAZ uma a.valia.ç.ão c.1r.Ztlc.a. da. me.-6ma., Aolic.l.ta.ndo 

.a.o-6 pa.1ttlc..,lpa.n.te.1.:i que. óa.ç.am, .ta.mbê.m, um !te.la.to J.iu.-6c..lnto e. 

igualmente. c.Jt1.tlc.o do e.vento. 

pa.Jr.a a. FUNAI, da.da. a. vl1tulênc.la do-0 ata.que.-6 c.ontJta. a 1n-6.tl 

.tuiç.ão, de.-0óe.c.ha.do-0 polt 01tgão-0 ou e.ntlda.de.-6 que. têm no 

dia o obje~o mãximo de -6ua-6 p1teoeupa.ç.õe.~, divulgado.ó po!t 

MOD: 115 == :rz ...-- . =· 
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ve.nde. joJtna.l no.6 dla..6 que. eo11..1te.m; ela.Jto e.Atá que. o eon.6lf 

to Ig1te.ja.-E.6tado a..6.6ume. um luga.Jt de. de..6ta.qae. na. impJte.n..6a. 

dlâ1tla., p!tlnelpa.lme.nte. quando o.6 pJtotagoni.6ta..6 .6e toJtna.m 

CIMI - ConJ.ie.lho In.dlge.nl.õta Ml-0.6lon.ã1tla - e. FUNAI. O ÕJt 

g;o de. tutela a6ielal .6e. t1tan.6601t.ma em "pll..ato 6e.ito", en 

de1te.ç.a.ndo-.6e. ao meJ.imo D.6 a.ta.que.A que .6e1tlam, na. ve.Jtda.de, 

dl11..lgldo.6 a.o Si.6te.ma. eomo um todo. Em .6uma, a. FUNAI Ae. 

t11..a.n.-0601t.mou numa e.Ap~ele .6lngula11.. de "bode. expla.t;Jtio". 

O Co1t1teio do Povo [19/11/80), eom a 

tltulo FUNAI ANALISARÃO XINGU, de..õta.c.ou oA ite.n.6 a. Ae.11..e.m 

dl.6 eux.cdos no de.c.oioce): do Eneo rdn.o , ln.dJ..c.o u. o nome. de. a.l 

gun.6 pa.11..tieipa.n.te.J.i e. 6a.lou da.s admlnl.6t1ta.ç.Õe..6 Villa.-6 Boa..6 

1 
) 
J 

e. Se.JtJta no Pa.Jtque, ac.Jte.Aee.nta.nda que. o p1toble.ma. da. 

noltte. do PQXIN ta.mbem .6e.1tia. ana.li.6ado: 

- a.1te.a. 

"A que.A;t;o da â1te.a. No1tte. do Pa.11..que. ta.mbim 

deve.1tâ J.ie.11.. di-0e11tida., de.vendo AeJt de6in.ldo .6e o J.ie.u limi 

te. Ae.Jtâ a.lte.Jtado, aom a 11..e.maç.~o da.J.i 6aze.nda.6 que. a.li .6e 

inJ.ita.la.Jta.m a.pÕ.6 a. abe.1tt111ta. da. 11..odovia. Xa.va.ntina - Cachim 

bo. 0.6 Zn.dlo.6 6ize.Jta.m e.Ata exlg~n.ela. e a. FUNA1 ehe.gou 

pll..ometeJt, de inlelo, a alte11..açãa do tJtaçado da 11..odovla 

op~ando, de.po-l.6, pela cftiação de po~~o4 de vigilância. 

a. 

I 

na. 

e4~fta.da. a~ua.l, pafta. evlta.Jt a inva.6io da i11..ea ind1gena". 

OD.: 115 
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Po~ .tiua. vez o E-0ta.do de. São Paulo 

(8/11/80, p.281, c.om o t1tulo FUNAI VEBATE SITUAÇÃO NO PAR- 

QUE NACIONAL VO XINGU, enóa.tlzou o p~oblema. ~ep1t.e.6entando 

pelo 1t.e.la.c.lonamento 1ndio6 xlnguanoh - FAB, a.c.entua.ndo que. 

oh Ka.ma.yu1t.i, Ka.lapa.lo, Matipu e-Wa~Jt.~ vivem e.a.da vez ma.i6 

na 6ltuaç.ão de. bl6c.a.te.l1t.o.ti, óaze.ndo peque.na.ti tJt.oc.a.h e Jt.ec.e 

be.ndo alimento dl-0t1t.lbu1do pela ba6e.. Ac.~e.6c.e.ntava. o joJt. 
1 - 
I 

~, na.l que. a ba.,6 e .6 e. havia t.o cnado e.m "c.e.n.tJt.o de. e.s c.oa.me.nto 

~ do a4teóanato indZgena e cent4o de comp4a> pa4a os Zndioó 

que têm dlnhe.l1t.o~ 

óo1t.am abo1t.da.da..ó pe.lo O GLOBO (10/11/80,p.4} - FUNAI ------ 
TERÃ AMANHÃ CRISE VO PARQUE XINGU - jâ. co co c.ando no 

VEBA- 

p1t.io t1tulo a ~a.zão da ~e.união, ou .tieja., uma c.Jt.i.óe a. 

que a.gi~a.m ou agem no Panque, o jo~na.l .tie. 1t.e.po1t.ta. a.o nela 

tÕ1t.lo do ant~opÕlogo Pa.t~ic.Q Menge..t, da. Unlve~.ólda.de. de Pa 

que. 1>eja.m, a.6e.tam" a. inóo1t.ma.ç.ão e. a. c.omp~e.e..n.óã.o do mundo 

pe.lo1> Zndlo.ti". O me.timo ac.onte..c.e..u c.om a FOLHA VE SÃO PAULO 

(10/11/80, p.41 - PRESENÇA VA FAB E VO PARASAR NO XINGU. E 
ASSUNTO VE SEMINÃRIO -, ba..õe.ando .óua. not1c.ia. igualmente. no 

~elatÕJt.io .tiuplt.a-c.ita.do e e..n6a.tlza.ndo que., de po.ti.óe.. do.ó de. 

poime.nto.6 de a.nt~op;logo6 e 6e.~ta.nl6ta6, a FUNAI 

"novaA di~e..t~lze..A na polZtica. do Xlngu". 

MO 
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A FOLHA VE SÃO PAULO (JZ/11/80, p.6 

:t.l.t.ulo u_ 6 ua. no:t1.c.ia.: ANTROPÕLOGOS SÜ ATRAPALHAM, AF TRAIA 

FUHAI. 01ta, deh:t.a.c.ou uma a~J..1tma.ç.ão do p1te-0lden.t.e da. FUNAI 

que. 60 c.ab~ den.t.1to do c.on:t.e.x:t.o global de -0ua. me.nhage.m ao 
r> 

1 ple.nã1tio. Vá a. en:t.ende.1t que Nob1te da Veiga não ac.eJ..:ta a. 

A FOLHA -0e 1te6e1te a.inda. ao J..nc.J..den:te VJ..lla.-0 Boa.h - Se1t1ta., 

dlze.ndo que. 0-0 :t1taba.lho6 do d.I:« 11 "c.omeç.a.trnrn c.om :tumulto, 

poi..A a FUNAI, -0em qua.lquelt e.xpllc.a.ç.ão, c.anc.e.la1ta o c.onvJ..te. 

6e.lta a.o ex-dJ..1te.to1t, a a.n:tltopÕlogo Olymplo Se.1t1ta". No dla. 

13/11/80, p.6 a FOLHA ~e. lJ..ml:t.ou a 1te.-0umJ..1t o lte.bal:t.a.do do 

Enc.ont1to, 6e.m :t.ec.elt ma.J..01teh c.ame.n:t.â1tJ..06. Vo-me.bmo te.olt 6al 

a. ma.te1tJ..a. d' O ESTAVO VE SÃO PAULO, 13/11/80, p.12, e de 

"O GLOBO", 13/11/80, p.5. 

nham jo1tna.l c.on6ul.t.ado e.xplo1tau a Enc.on:t.1to de. ma.ne.J..1ta. be.n 

ba.c.lona.lJ..-0:f:.a., vJ..-0:t.O que a /te.união teve. c.1tl:t.e1tJ..06 e ba.-0e-0 

c.J..en.t.1ólc.a6. Va.Z a. lmpa.1t~la.lJ..da.de da. J..n601tma.ç.ão, 1te.6:t.1tln 

gJ..ndo-be. a.o que. óol dJ..bc.u:t.J..do e pltopob:t.o. V~-be. que. a. ~m 

p1ten~a. pode a.juda.lt a. FUNAI, a.p1toxJ..ma.ndo-6e. ma.ih da lnbtl 

.t.uJ..ç.ão e bu6c.a.ndo J..n601tma.1t o pÚbllc.o-não bÕ bob1te. o que. o 

Õ1tgão de.J..xa. de. 6a.ze.1t ou não pode -0oluc.J..ona1t, ma~ divulga~ 

do tambim o que a FUNAI executa em p~ol do~ indZge.na~ - de 

modo obje:t.ivo e ela~o. t, poih, nec.e~há~io que a. FUNAI ab~a. 

MOD.: 115 .5:1.· 
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a~ ponta4 ã impnen.ha, diga e6etivamen.te o que naz e o que 

pneten.de 6azen no toean.te ã polZtiea in.digen.i4ta, en.óim, 

lo n.go 

deh~e4 comen.tãnio4 levam-me ã con.eluJ~o de que a apnoxim~ 

ção do4 con.tnãnioh pe~mite que Je ab~a maih o diálogo. E, 

quem 4abe, Jeja m,i4 6âeil pftopon, 4ugenin e e6etivan mu 

dan.~ah no in.digen.i4mo que levem aquelah 4oeiedade4 t~i 

baiJ, eJpezin.hadaJ pela Hi4tÕftia e pela Sociedade, a aefte 

ditan no heu 6utuno como Zn.dioh, ne4peitado4 Oh 4euJ di 

neito~ â vida, â pnop~iedade e â bu4ea da nelieidade. 

;;?~Jú~<dc·h;Jozca~ 
S0N1A VE ALMEIVA MARCATO 

Á44i4ten.te do Vi~etoft da VGPC 

SAM/mk. 

l.,,.,=- MO.D.: 115 -· - ,,) 
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A P R E S E N T A Ç Ã O 

·r 
" Este encontro tem dois objetivos: 

:,j. 

1 levantar aspectos relevantes da ·problemática Xin1i~aid:·; · ···: 
.,' 

2 fornecer subsídios para a ação admí n'í.s t r a t í va ·<ÚJ. :?UNAi :{ 

Congregando especialistas de várias áreas e fun 
- 1• ,- ._ .. ,, . ,• : · }.~·~ 

cionários da Fundação Nacional do !ndio - FUNAI, vem respon ·~~i) - - -.~. :~:·~~~~~~ 
der ao apelo da Conselheira CHARLOTTE E~Th1ERICH. 
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- Abertura - Presidente 
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Situação Atual Administração do PQXIN 
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II CONCLUSOES 

III - RECOMENDAÇOES 
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Aspectos Culturais 
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Aspectos de ~ducação 

- Aspectos Comunitários 
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DIA 11: - as 09:00 horas - Abertura 08:30 horas 

09:00 horas 

10:00 horas 
às 

{

Aspectos Gerais 
dos OS Temários - as 

10:00 horas 

11:30 horas 
'0, 

•0 

DIA - 14: 30 horas 
•. 
as 18:30 horas - Discussão dos 

Temários 
11: 

-- -. ~ -:~::....,.. -:1 

·1 

- j 
1 
i 
! 
' 

r,' 
DIA 12: -- 08:30 horas às 09:00 horas - Composição dos 

Grupos de Trabalhos 

. ,t 
14:30 horas 

... 17:00 horas - Redação das 
1 

as 
Recomendações 

'/1 

17:00 horas .. 18:00 horas - Apresentação . r 
as ': 

18:30 horas - ENCERRAMENTO 

- 09: 30 horas 
.. 
as 11:30 horas - Compilação das 

Deficiências 
,', 

DIA 12: 
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Medicina preventiva; 
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Os membros desta Comissão resolveram mudar o seu nome p~ 
ra "Aspectos S6cio-Culturais e Politicos" por achar necessârio tr~ 

tara situaçio do PIX de uma maneira gl6bal, evitando uma falsa co~ 

partamentalização que pode dar uma visão muito parcial da problcmát! 

ca. 

As questões, pela agenda, estão to<las relacionadas ao 

quadro mais amplo dos processos sócio-culturais atualmente experimcn 

tados pelas sociedades do PIX e são melhor tratadas neste nível. 

territó 

,L. rio inviolável de propriedades ecoló;icas marcantes e como um siste 

À .ma social complexo num processo contínuo de modificação. O territ6 
A 

O Parqu~ Indígena do Xinqu deve ser visto como 

rio administrativo do PIX está-internamente dividido em territórios 

tribais, claramente reconhecidos pelos índios, que devem ser levados 

em consideração quando pensando sobre a região. O sistema social do 

Xingu é composto de Aldeias ou comunidades e das relações entre si e 
com agê~cia da sociedade nacional. As relações intertribais não pr~ 

cisam de comentário sendo que são da competência exclusiva dos gru 

pos, a não ser que haja ameaça, violência ou exploração de um grupo 

por outro grupo. As relações externas com agentes da sociedade nacio 

nal, precisam comentários sendo que é sobre elas compete a FUNAI me 

diar. 

As agências de contatos entre a sociedade nacional e as 

comunidades inçígenas no PIX são: a FUNAI e entidades por ela autori 

zadas a atuar na área (Escola Paulista de Medicina, SUCAM, etc:); a 

FAB representada pela Força Aérea Brasileira e o acampamento do 

PARASAR; as visitas ao PIX incluindo jornalistas, pesquisadores, e 

turistas de vários tipos; os moradores das fazendas e povoados que . 
rondam o PIX. As relações dos índios, com estes agentes formam um 

sistema. No passado, quando a adminis~ração do PIX foi mais inovado 

ra e dinâmica, envolvendo os índios nas decisões, os Postos Ind!ge· 

nas foram foco de interesse e de aprendizagem para os membros das CQ 

munidades indígenas. Os Postos também forneceram uma boa parte dos 

bens industriais procurados pelos lndios. Com uma administração que 

envolve menos os índios, é inevitável uma maior procura dos outros 

agentes para suprir não somente as necessidades materiais, mas ta~ 

bém para apreender sobre o mundo dos brancos~ Este processo.pode ser, 
alterado através de uma administração que procurasse envolver os ln 
dios mais no próprio funcionamento do PIX e na realização de uma P2 

lítica indigenista: Nunca será possível isolar o PIX da sociedade na 
cional como jã ocorreu no passado. 
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As visitas às fazendas e povoados são inevitáveis, mas 

devem ser des~stimuladas através de uma ação positiva da FUNAI,evi 
tando os possíveis riscos à saúde da comunidade. 

A questão dos visitantes também deve ser estudada, ha 

vendo uma nítida separação das visitas para fins de pesquisa cien 

t!fica e visitas de outra natureza. Qualquer dúvida sobre a natur~ 

za cientifica de um pedido de autorização deve ser sanada através 

de consulta ·ao CNPq, que tem mecanismo para avaliar projetos. Pes 

quisas antropológicas e lingüísticas profundas que atinjam a co~ 

plexidade da realidade social dos grupos indígenas devem ser esti 
muladas para fornecer à administração e aos índios, subsídios para 

uma melhor pol1tica indigenista do PIX. 

~, entrada em área indígena. 

Assim, sugerimos que seja reestudada, a sistemática de 

-- As relações internas e externas do Xingu formam um qu~ 
"' dro muito complexo para quem não é especialista. Como todo o siste 

ma tem·sua história e seus processos atuais. Assim, mais de que em 

outras áreas, é imprescindível a consulta constante às comunidades 
indígenas, reuniões regulares com seus membros, e um estímulo ao 

intercâmbio entre norte e sul do PIX para facilitar o diálogo e a 

consideração dos problemas em comum. 

Tendo em vista a complexidade social, cultural e Po,lít!_ 
ca do PIX, recomenda-se que haja uma alteração na estrutura formal 

da administraç;o do PIX. O PIX devcrii ter um Diretor, que cuida! 
se dos assuntos cotidianos junto com uma equipe técnica e os ín 

dios. Além disso, deveria -contar com o auxílio de um Conselho Dire 

tor, que cuidasse das questões r~ferentes às relações entre as so 

ciedades _envo 1 ventes , ou do uso d~ território (pelos projetos com!! 
nitârios, por exemplo). Este Conselh_o se reuniria quando necessá 

rio e pelo menos urna vez por ano. Seria composto do Diretor do PaE· 
que, de um antropólogo nomeado pela ABA especialmente competente 
na área, um lingüista, designado pela ABRALING, um representante 
sertanista, e um representante da equipe técnica do PIX. 

Justificativa - Este .Conselho formaliza uma entidade que 
sempre existiu nas administrações dos Villas Boas e de 01rmpio s~~: 
ra. Os Villas Boas através dos laços de amizade, incluiram antrop§ 
logos como Eduardo Galvão, e médicos como Roberto Baruzzt nas deci 
sões sobre o PIX. Olympio Serra operou de maneira semelhante. As . . - 
sim, com este Conselho deliberativo, institucionaliza-se uma enti 
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r: dade que já funcionou muito bem no passado. A aceleração das mudan 

ças na região ,impoem esta medida. r: 

O trabalho de proteção deve ser traduzido em açoes con 

eretas: significa proteger o território tradicional do grupo, sua 

economia, saúde, instituições políticas e sociais. 

A proteção é um processo de defesa dos modos de vida, 

de prevenção de fatores dissociativos, de ampliação do conhecimen 

to e, por isso mesmo, de garantia da participação e controle 

lndios em todas as esferas que possam afetar de algum modo a 

dos 
sua 

.r-1 sociedade. 

Alguns problemas relevantes podem ser levantados: 

,.._, 1)- Ao lado das medidas inadiáveis de demarcação, é igual 

·"'' mente importante a vigilância dos limites. 

A medida em que aumenta a pressão sobre a terra em zo 

nas próximas aos territórios indígenas, torna-se maior o perigo de 

invasões, ocupações violentas e exploração predatória~ de riquezas. 

Somente uma vigilância continuada, regular, pode detectar os po~ 

tos críticos. 

Os próprios indígenas, que bem conhecem o território, 

devem ser estimulados a organizar e manter a tarefa de vigilfincia, 

recebendo da administração o apoio necessário à sua realização sis 

temática. 

Detectar os problemas, cabe à Administração as 

dências que estabeleçam a integridade do território. 

2)- Proteger essa integridade significa também, impedir o 

desenvolvimento de atividades alheias à vida comunitária, dentro 

provi 

r>. 

dos limites do Parque. Referimo-nos, por exemplo, à permanência de 

gado da FAB na área do Parque, atividade incompatível com a trad! 
çao dos grupos e que dificilmente encontrará ponto de contato com 

sua cultura. 
,..... 

3)- As atividades do Posto, relacionadas ã sobrevivência 

de funcionários não Índios, devem ser realizada~ pelos próprios fl.J!! 
cionãrios. 

t da maior importância que seja_ nítida a separaçao e!! 
tre a economia indígena e as atividades econômicas do Posto, vol 
tadas para a sua manutenção. 

O sistema econômic~ nativo é um conjunto complexo 
relações econômicas, rituais, de parentesco, lúdicas ·etc. que 

de 
- nao 

.•............•••••..•.•.. _. ......•......•••......•..••.••••.....................•...•..............•............................•..............•..••..........•..•.•••• ~ 
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deve correr o risco de se desequilibrar ou romper por força de s~ 

licitações adm~nistrativas alheias aos interesses maiores dos gr~ 

pos. 

Em relação à natureza e à forma de Projetos, recomen 

da-se que sejam originárias das comunidades indigenas, asseguran 

do-se: 

a) - respeito à tradição sócio-cultural e política dos ig 
dios introduzindo-se atividades adaptáveis â cultura 
e tecnologia indígena, bem como, ao ambiente ecológi 

co; 

b) - participação efetiva dos interessados na condição de 

beneficiário do processo e nüo meramente, como cxccu 

tores de determinadas tarefas; 

e) - estimular de modo continuado, o aprendizado dos 

dios na seleção de soluções levantadas; 

.•. a n 

Tais medidas visam: 

a) - garantj_r o êxito dos empreendimentos; 

b} - revestir as atividades de cunho educativo; 

e) - evitar a introdução de atividades ou tecnologia 

venham a gerar dependência externa irreversível; 

que 

d) - suprir as necessidades nutricionais e de bens, 
criar maior dependência da sociedade nacional. 

sem 

Resta indicar que com o crescente envolvimento indige 
na na economia monetária, torna-se importante ampliar no interior 

das comunidades, o conhecimento r~lativo às trocas comerciais de 

mais procedimentos do m~rcado regional. 

As trocas mercantis devem ser realizadas garantindo 

se a autonomia econômica e politicados grupos tribais, mas com a 
assessoria de administração no tocante ao controle de preços e das 

transações de maior porte. 

Sugerimos ainda, a criação de uma Central de Docume~ 

tação e Informação, à disposição·da Administração da FUNAI, é aber 
ta à comunidade ~ientifica e indígena, como recurso dinâmico 
auxiliar a avaliação da política, permitindo maior eficácia em 
turos planejamentos e ações. 

para , 
fu 
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r\ DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

COMPONENTES; 

- Walter Prates de Oliveira CEelator} 

• 

F~ancisco de Assis SilVq 

- .Roberto câmara L. I. dos Guaranys 

Olympio José Trindade Serr~ 

José ?1. IIirat~ 

·-1. 

- Aritana,Yawalapiti 
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Á O 1. SUPERPOSIÇÃO 
.Ã 
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A alegada superposição'é mais externa do que interna. o 
Parque Indígena do XINGU, por suas condições peculiares de surgime~ 

to e, por ter se constituído na mais promissora experiência do ind1 
genisrno brasileiro, arca, hoje, com o onus de interesses os mais 

variados. Ess~ jogo de interesse se dá, principalmente, na área de - - 
cisoria com reflexos significativos sobre as sociedades indígenas 

da área. Assim, sugerimos que todo o esforço deva ser dispendido p~ 

ra a anulação desses reflexos, partindo inicialmente, da busca de 

mecanismo que isentem a sua administração dos eventuais efeitos dos 

conflitos externos. 

,..--_, 

No caso proposto pela agenda não há superposição adminis 

trativa na área do posto Leonardo, visto haver funções distintas pa 

ra o administrador e o chefe. Recomenda-se manter em nível mínimo o 

efetivo de pessoal branco, trabalhando no sentido de capacitar gr~ 
dati vamente o índio a ger.ir e/ou participar da administração do Par 
que. 

02. VINCULAÇÃO LOGÍSTICA 

r>. 

A estrutura de apoio logístico e administrativo do PQXIN 

pas~aria para X~vantina, enquanto que em são Paulo seria mantido um 

Núcleo de Apoio da FUNAI. 

r=. 
03. RÃDIO - COMUNICACÕES - TRANSPORTE 

- Entendimento com o DENTEL, com o objetivo de permitir o PROFON 

bilingüe, condicionado as necessidades. 

Dotar os equipamentos, transceptores de frequência variável e 

competente entendimento, com o DENTEL, inclusive capacidade de 

comunicação terra-ar. 

- Dotar os Postos Indígenas de embarcações motorizada e asseg~ 

rar-lhes a manutenção, o fluxo de suprimentos~ e de combustí 

vel. 

Introduzir mecanismos de controle de ga~tos de combustíveis e 

utilização das embarcações. 

- Convênio com a FAB, no sentido de utilizar a aero~ave que faz 
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a rota CUMBICA/XINGU, em proveito de transporte no trecho XA 

VAN'rINJ\/PI LEON/\RDO/X/\Vl\NTIN/\, cm favor do PQXIN com a cota 

de 500 Kg. 

- Manter uma linha regulc1r para o PQXIN, com a finalidade de 

assegurar apoio logístico e abastecimento, tornando possível 
- t\, a existencia de meios pra o processo Assistencial. 

04. DISP~NDIO~ IMPREVISTOS COM PESQUISADORES NO PARQUE 

Atualização das normas sobre o ingresso de pesquisadores 

nas áreas indígenas, visando evitar, inclusive, dispêndios para 
·FUNAI. 

a 

\r 
05. FORÇA~ TRABALHO, COMPOSIÇÃO~ PERFIL PROFISSIOGRÃFICO 

Que o efetivo de pessoal não "Iridí.o independente da sua 

;>-"' 1 categoria funcional, deverá previamente, receber uma capacitação in 
.r cligenista e peculiaridades do PQXIN. 
r: 

r 1 06. INVASÕES E INTRUSÕES 

'r 
- Instituir a fiscalização lindeira e das calhas fluviais, m~ 

diante. a orientação das lideranças indígenas, no que se refe 

re a áreã demarcada do Parque. 

(' 

- Constatada a existência de invasores e/ou intrusos, a FUNAI 

deverá no menor espA~~ de tempo possível, acionar o seu poder 

de polícia previsto na Lei n9 6001/73. 

Que se ultime~os es.tudos, em ·~urso, no menor prazo possível , 

visando solucionar e demarcar a ~rea ao norte da BR-080, 1~ 

vando em conta os legítimos direitos da comunidade TXUCARHAM(E.· •/" 

r' 

.r, 1 O 7. RELACIONAMENTO ENTRE DIRETOR E CHEFES TRIBAIS 

Estabelecer, um sistema regular de consultas entre a di 
reçao do Parque, Chefes Tribais e Líderes Indígenas. 

.r;··-· '·~ 
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DECLARACÃO DE VOTO DE JOSt OLYMPIO TRINDADE SERRA -- 
E JOSt M. HIRATA 

Conquanto, historicamente, a Força Aérea Brasi 

leira tenha sido fator preponderante no surgimento, irnpla~ 
tação e sobrevivência do Parque, historicamente também a 

'duplicidade de centros de poder, os problemas de contato, 

a partir de uma agência não indigenista chantada no inte 
rior da reserva, passam a exigir da FUNDAÇÃO NACIONAL DO 

!NDIO, como preocupação imediata, a busca de entendimentos 

com a rvª ZONA ~REA, visando a suspensão dos treinarne~ 
tos militares no Parque Xingu, bem corno a desativação do 

Destacamento do Jacarj. 
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DE .ASPECTOS DE SAUDE 

COMPONENTES: 

Roberto Baruzzi (~elator} 

Regina Aparecida Polo Müller 

Aldo Olmos Molina 

- Wagner Joaquim H. 1!endonc;a 

Deurides nibeiro de Abreu 

- Maria Barreto de Figueiredo ~ 

·" 
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CONSIDERACÕES GERAIS 

- As condições de saúde da população d9 PQXIN são satisfatórias em 

decorrência da política ali d~senvolvida pela FUNAI, g3rantindo 

proteção dos grupos indígenas x~ngUanos dos contatos indiscrimi 

nados com as frentes de expansão; 

A população é auto-suficiente quanto à suu alimentução, não es 

tando na 9ependência de produtos estranhos à sua economia de sub 

sistência tradicional; 

- O estudo nutricional, em andamento na população adulta e 
til1tem demonstrado que as condições de saúde são boas; 

- O aleitamento materno prolongado representa uma medida de grande 

infan 

importância para o bom estado da criança, devendo ser evitado o 

aleitamento artificial, que além de outras desvantagens, levaria 

~ ocorrência de inúmeros casos de infecções intestinais pela fal 

ta de condições higiênicas no preparo de mamadeiras; 

Alcançou-se um grau relativamente bom de imunização mas que exi 

ge a sua freqüente atualização; 

- Houve redução na incidência de malária nos Últimos 3 anos graças 

às aplicações de DDT nos Postos e nas Aldeias, no cntanto,não se 
alcançou aipda o controle desejado, ocorrendo numerosos casos.~ 

extremamente importante a borrifação periódica, a cada seis · me 

ses; dado o.regime de chuvas, seria aconselhável que esta 

feita nos meses de abril/maio e setembro/outubro; 

seja 

- Com relação à tuberculose, esta doença está sob controle,havendo 
alguns casos em tratamento; 

Dois problemas são de controle mais difícil dadas as caracterí~ 

ticas epi~emiológicas; verminose·e c;rie dentãria; 

- O tratamento em massa de verminose intestinal não é indicado pe 

la facilidade de reinfestação e devido ao fato de que a criança 
bem nutrida suportar melhor a parasitose intestinal. Os casos 
que apresentam maior gravidade têm recebido tratamento adequado; 

- Qll-:m to à cárie dentária sua prevalência é mui to alta; mas esta 
situação só poderá melhorar através de um trabalho o1ontológico 
persistente, preventivo e curativo ao longo do tempo .. 

.. 



- - ·- ---- - 
r> -~- 

•• 13 = 

A.TUAÇÃO ~ SAClDE NA ÃREA 

A equipe de saúde da FUNAI tem condições de atender a 

maioria das ocorrências com recursos locais, havendo em alguns p~ 
riodos a colaboração da UAE e da EPM no campo médico. o mesmo ocor 

re com relação à assistência odontológica que conta com profissi~ 

r: nal da FUNAI e com equipe dentário no Posto Leonardo e no Posto 

r-1 Diauarum. Tanto nos Postos quanto nas Aldeias esse trabalho recebe 

01 periodicamente colaboração da Equipe Odontológica da USP. 

O controle da tuberculose na área é feita pela UAE do 
Ministério da Saúde, sendo feito cadastramento abreugrafico anual, 

exame de escarro nos sintomáticos e tratamentos dos casos c0mprov~ 

dos. A vacina BCG vem sendo feita sistematicamente na população; a 

ação do Ministério da Saúde se faz sentir também através da SUCJ\.M 

no controle da malária. 

A EPM colabora na assistência médica~ preventiva, 

cluindo ~· vacinação. 

in- 

r- 1 Tem-se feito aplicação de vacinas de forma periódica p~ 

r- 1 las dificuldades de manutenção de estoques de vacinas na área em 

0 1 condições adequada de temperatura. 

r: 

Os casos que necessitam de·cuidados médicos especializ~ 

dos são removidos para são Paulo (EPM-HSP) ou para Brasília. A ex 

pcriência mostra que é necessário haver maior integração da FUNAI/ 

EPM tanto no planejamento como na execução das ações de saúde, i~ 

cluindo o intercâmbio de informações. O mesmo é válido com relação 
à equipe de odontologia da USP, que desenvolve seu trabalho parale 
lamente com a EPM. Como sugestão propõe-se um reestudo do Convênio 
FUNAI/EPM e sua eventual reformulação. 

DEFICI~NCIAS A SEREM SANADAS PARA VIABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE 

Pessoal 

t conveniente ressaltar a dificuldade de adaptação de pe~ 

soal que trabalha na área, gerando uma grande rotatividade, ~al fatq~: 
dificulta o desenvolvimento de um trabalho integrado à população in 
digena e prejudica o possível treinamento do pessoal auxiliar para 
as especificidades locais. 

,.__..,.. l••4----~4 .••..•••••••.•••..••••••••••••••..•.•.•••..•.•.•••..•••.••.••• _,, ..•••••.•••.••.•••••••••.•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••.••••••.•••••••• """ •.•.•••••••••.•.•• ,;- 
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Sugestões: 

01) - A nível de Auxiliar e ATend~nte de Enfermagem, contratação de 
pessoal com os cursos regular~s. A ida para o campo deve ser 
precedida por uma fase de preparação cultural e técnica. Uma 

vez no campo, esse elemento deverá ter um período de treiname~ 
to prático com o médico ou enfermeira alí destacados; 

02) - Para diminuir a rotatividade de pessoal de saúde deve ser in~ 

tituído um rodízio interno pelos diferentes Postos e há neces 

sidade de se estudar a possibilidade de concessão de períodos 

de licença de campo tanto para reciclagem de conhecimentos qua~ 

to como forma de compensar os sábados, domingos e feriados tra 

balhados na área. 

Apoio Log!stico: 

Faz-se sentir a necessidade de apoio logístico de fonna 

mais intensa e contínua, para permitir o deslocamento mais rápido 

dentro do Parque, tanto em casos de emergência e remoção de doentes, 

como em visitas periódicas às Aldeias. 

· Quanto 'a vacinação é imprescindível que haja geladeira(s) 

em funcionamento para conservação das mesmas. 

. . . 

- .-.... ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 
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- DE ASPECTOS DE EDUC.AÇAO 

COMPONENTES: 

·charlotte Emmerich (Relatora) 

Delvair Montagner Melatti 

- Lydia Gomes Dias Pinheiro •. 
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Gedeão Ferreira de Morais 

Marco1 Antônio do Espírito_Santof 

- :Wagnér Luiz Vieira 
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~ RELAÇÃO DAS DEFICI~NCIAS 

,~ 1. Interrupção de projeto piloto d~ educação bi-cultural desen 

volvido no Posto Leonardo pela Direção do PQXIN durante os 

anos de 1976 a 1978, muito embora nada conste na Divisão de 

Educação a respeito; 

2. Descontinuidade e falta de apoio à investigação lingUistica 

dos iqiomas nativos imprescindlveis como estudo de base para 

projetos de educação bilíngfie; 

3. Falta de acompanhamento do setor competente da FUNAI do de 

senvolvimento dos projetos que implicam em propósitos lin· 

güistico-pedagógicos. 

r--1 RECOMENDAÇÕES 

1. Levantamento sócio-etnolingüistico em toda~ as aldeias 

PQXIN, a nível interdisciplinar, com a participação de 

do 

lin 

güista, antropólogo, sociólogo e educador e inter-institucio 

nal (FUNAI e instituições trabalhando neste campo de especia 

lização na área em questão). 

Devem ser considerados neste levantamento, entre outros, os 

tópicos seguintes: 

- composição demográfica: estratificação etâri.a, política e 
por sexo, do uso da língua de contato (variação do portu 

guês falado) ; . 

- grau de bilingülsmo: estágio de fluência, 
tribal, etc. 

multilingüismo 

_,,___ 
2. Avaliação dos trabalhos já realizados no PQXIN; 

3. Avaliação dos programas de educação bilinglle da FUNAI, visan 

do uma possível adequação ao contexto xingüano; 

4. Pesquisa de opinião junto às comunidades indígenas, objetJ: 
vando a conceituação de escola e suas implicações práticas, 
tais como: forma de ensino almejado (alfabetização bilíngüe, 
tipo e modo de treinamento de monitores indígenas, formas de 
remuneração dos monitores bilingües, etc.). Neste levantame~ 
to devem ser considerados os envolvimentos sócio-culturais 
peculiares a cada grupo, como socialização, ritos de inicia 
ção, atividades rotineiras da aldeia, aproveitamento da hora 
"nobre" de lazer (roda de fumantes, etc.) para entrosar a 
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educação no ambiente cultural das tribos, 

S. Acompanhamento das pesquisas realizadas na área pelo Dcpnr . - 
tamente competente; 

6. O material didático deve s~r elaborado dentro da realidade 

cultural indlgena em estreita colaboração com ela; 

7. Que os futuros projetos educacionais sejam acompanhados e 

avaliados pela Divisão de Educação/DGPC. 
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DE A.SPECTOS 
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C O MUNITAR IOS 

COMPONENTES: 

- George de Cerqueira Leite Zqrur (Relator) 

- Ana Maria da Paixão 

Cícero Cavalcante 

- Jeronymo Luisello Teixeira Vianna 

- Pedro Mnnoel Agostinho da Silva 

- Vicente Luiz de Almeida 

- Raoni Txukarramãe 
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~ INTRODUÇÃO 

~ 

~ O problema básico debatido pela comissão foi da inscf 

ção das economias e sociedades indígenas <lo Parque do Xingu no sis 

tema de trocas da economia de mercado. 

A comissão assumiu que, os índios do Xingu necessitam 

da introdução de mecanismos diversos dos atuais, de integração ec2 
nômica com fr sociedade brasileira. Os bens industrializados neces 

sãrios ao seu sistema econômico são hoje conseguidos de forma nao 

sistemática, através de doações, trocas e compras junto aos Postos 
Indígenas, bases da FAB, visitantes, (fazendeiros) fazendas e ou 
tros circuitos de contato. 

O aumento da pressão n~ sociedade regional torna ai~ 
da mais premente a busca de um preparo dos grupos Xingüanos para o 

contato interétnico. Tal preparo deve buscar em Última instância 
uma interação simétrica dos índios com os diversos agentes da 

ciedade nacional. 
50 

Urna preocupação constante· da comissão é de que as ino 

vaçoes, a serem introduzidas, sejam compatíveis com a lógica da es 
trutura social indígena. 

,..--. 

A produção de um excedente, pelos Índios do Xingu, d~ 
ve ser abordada corno urna forma de proteção do nível de bem estar 

Pº: eles atin9ido e, que dificilmente, pode ser encontrado na s~ 
ciedade nacional brasileira. A mudança.econômica deve dirigir-se . 

não a uma produção em escala empresarial, mas à criação de urna ec21 
nomia de subsistência capaz de produzir excedentes para mercado, . 
destinados a aquisição dos bens i~dispensãveis, o que significa a 
transição para urna economia de tipo parcialmente Camponês. 

Os indicadores utilizados para se auferir esse nível 

de bem estar foram: 

1)- nutrição e saúde; 
2)- tempo de trabalho em atividades produtivas; 
3)- convívio social harmônico; 

4)- equilíbrio com o ambiente natural, entendido com um 
patrimônio indispensável à sobrevivência dessas socie 
dades. 

Foram debatidos com o Chefe Raoni e com o sertanista 
Cicero·cavalcante ·problemas relativos a situação dos índios Mentuk 
tire do norte do Parque do Xingu. 



------- - --------------- 

",,,----------------------------------------------------------------- ..•.•... e: 2 O = 

A Comissão apresenta as principais recomendações para 

o Desenvolvim~nto Comunitário do Parque do Xingu. 

I - EDUCAÇÃO 

A educação deve estar voltada em parte para os probl~ 

mas de consumo de bens industrializados, seu valor monetário e v~ 
lorde uso,.isto é, urna educação para interação com a sociedade na 

cional também do ponto de vista econômico. 

II - MUDANÇA ECONÔMICA 

a) - Produtos destinados. a subsistência não devem ser desti 

nades ao mercado; 

b) - Atiyid~des econômicas voltadas para o mercado não devem 

ser incompatíveis com a lógica da economia indígena; 

Su'gestões: 

19) Fruticultura 

29) Artesanato 

e) - As inovações devem ser introduzidas aos poucos ao lo~ 
. - ' "' godos anos, e a partir da solicitaçao dos grupos indi 

ge~as; 

d) - A eleição de mecanismos comerciais deverá ser realizada 

progressiva, gradual e lentamente, à medida em que 

inovações forem·introdµzidas; 

as 

e) - Qualquer nova atividade deve ser solicitada e gerida pe 

los próprios ·Índios; 

-r> f) - Não deve ser implantado qÚalquer projeto, 
te, pecuário de caráter empresarial; 

g) - A aquisição de bens civilizados deverá ser realizada i~ 
formalmente junto ao Posto Indígena, de preferência sem 
a necessidade de uma cantina formal; 

e spec ia lme!!_ . 

h) - O trabalho para a produção de mercado deve ser ~rticul~ 
do com os períodos de baixa atividade de produção para 

subsistência e ritual. 
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III - PESQUISA 

a) - Pesquisa básicas sobre Geologia, Geotecnica, recursos 
hídricos, ecologia e pedologia; 

b) - Pesquisas nos grupos indígenas, dos três núcleos do Par 

que do Xingu, sobre antropologia econômica, enfatizando 

a articulação com os Postos Indígenas; 

e) - Pesquisas sobre utilização do tempo de trabalho, ava 

liando-se a possibilidade de produção de excedentes. 

IV - SITUAÇÃO ESPEC!FICA DOS METUKTIRE 

a) - Que sejam reestudados os limites noroeste do Parque do 

Xingu, de forma a incluir a área do "CAPOTO" (Campo); 

rr-. b) - Que sejam identificados e protegidos os índios Põrôre; 

e) - Os estudos propostos sobre redefinição de limites devem 

ser realizados.com a participação do capitão Raoni, Ser 

,-. 

r. tanista Cícero Cavalcante, antropóloga Vanessa Lêa. 

utilização de fotografia aérea é desejável. 
A 

V - INFRA-ESTRUTURA 

a) - A criação de uma infra-estrutura "pesada" a alvenaria de 
ve ser evitada; 

r> 

b) - A introdução de energia oriunda de fora da área do Par 

que deve ser evitada; 

e) - Nas construções devem .ser usadas materiais locais; 

d) - As estradas internas devem ligar as aldeias aos cursos 
µ'água navegáveis e quando for o caso entre si. As 

tradas devem ser de barro; 
es 

e) - Todas as atividades acima devem ser implantadas em con 
junto com as comunidades indlgenas e com a sua partic! 
pação; 

f) - A comissão recomenda incisivamente a não instalação de 
poços artesianos e bombas hidráulicas. 

VI - TERRA E TERRITÕRIO 

a) - Qualouer atividade de Desenvolvimento Comunitário - - nao 
terá o menor sucesso sem uma base territorial adcqun<la. 
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A comissão recomenda uma clara e precisa definição dos 

lim~tes do Parque e sua intransigente defesa; 

b) - A definição e demarcação dos· limites acima deve ser re~ 

lizada de acordo com a comunidade indígena, e assessoria 

de especialistas na economia da tribo envolvida; 

e) - Deve ser retomada a discussão de território Mcntuktire, 

durante a reuni5o sobre as reservas Kayap6, pois os Me~ 

túktire-Txukahamãe fazem simultaneamente parte da proble 

mática xingüana e Kayapó. 

VII - CONSELIID ASSESSOR 

A complexidade do sistema intertribal e interétnico 

do Alto Xingue seu adequado equacionamento exige uma assessoria pef 

manente, hoje possível por ser essa uma das áreas melhor conhecida5 

do ponto de vista antropológico e lingüístico. Por outro lado, no 

vas pesquisas sobre aspectos não explorados são indispensáveis como 

base para uma orientação racional da p~lítica indigenista na região, 
não devendo essas pesquisas restringir-se a lingü1stica e antropolQ 

gia, para entrar decisivamente no campo das ciências geográficas e 

naturais especialmente para o conhecimento da ecologia local. ~sGim 

sendo, conside~a esta Comissão indispensável a constituição de um 

Conselho Assessor do Parque Indígena do Xingu, a ser composto por: 

a) - Um antropólogo, especialista· na região, indicado pela As 
sociação Brasileira de Antropologia; 

b) - Um lingüista, especial~sta na região, indicado pela 

sociação Brasileira de ~ingllistica; 

e)-. Um ecólogo, com experiência de trabalho cientifico 

campo no Xingu; 

As 

de 

d) - Um médico com experiência da área (U,P.M,). 

Esse Conselho Assessor deverá poder solicitar a co~ 
tribuição de outros especialistas para questões especificas, tri 

bais ou não e colaborar estreita e formalmente com o Diretor do Paf 
que Indígena do Xingu, e representantes do DGPC, ASPLAN, DGO, DGPI 
e PJ, de a que. seja mantida a visão de conjupto na abordagem de 
questões setoriais. Nesse sentido, deve-se estimular a celebração 

,-, de convênios com Instituições Especializadas, em particular Unive~ 
r-1 sida~es; Museus e Óutros õrgãos de Pesquisa, nacionais e regionais, 
,__f ouvindo-se necessariamente o Conselho Assessor. 
I""" 
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"ELJ\BOMÇÃO DE ~J\.!:!Q DIRETOR OE ATIVIDJ\DES INTEGRADAS VISJ\NDO DE 

SENVOLVIMENTO COMUNITJ\RIO PJ\Rl\ O PARQUE XINGU". ------. - - -~- --- 
(Proposição de Jeronyrno Luisello Teixeira Vianna) 

r>. 

1. Levantamento das potencialidades naturais e dctectação de 

desequilíbrio ecológico, se houver para desmatamcn 

to, barragens, invasões etc. Este item nos daria subsldios 
para manter o "habitat" natural incolume, alêm de possibi 

litar recomposição da ecologia elaborando projetos de re 

florestamerito ciliar, em formação de seringais, castanhais, 

áreas de babaçu, buriti, madeiras nobres etc, visaria tam 
bim matiria bãsica para artesanato, pequi, mangaba, buri 

ti; 

2. Detectação dos anseios das comunidades indígenas com rela 
ção a introdução de novas culturas, ampliação das roças 
existente~em qualquer atividade que se pretenda introd~ 

zir. Isto definiria o universo de cada nação Índia e serv1 

ria de subsídios para estratégia a ser adotada pelos servi 

ços de extensão; 

3. Influência da sociedade envolvente à nível regional nas 
atividades do Parque Xingu. Envolvimento 

das nações no meio ambiente externo; 

4. Levan~amento do atual desempenho das roças agrlcolas e há 

- . .•..... . socio-economico 

bitos tradicionais; 

5. Levantamento e atualização de dados básicos (solo, clima, 

etc) para elabora~io de ante-projetos agropecuãrios, hor 

,.-..., 

tigranjeiras, frutícolas ·etc, que se fizerem 

desde que integrados ã nível de Parque visando 
ciâ inicialmente; 

necessários, 
subsistên 

.r-.. 

6. Implantação de 11campos de observação" e "campos de demons 

culturas eleitas em funç5o da tnn<l8ncia 
etc) anseios da comunidade e manutenção 

ecológica; 

tração" das 
área ( 
realidade 

da 
da 

7. Definição de pacote tecnológico para produto/área; 

8. Eleição das áreas e prioridades para elaboração e implanta 
çio dos projetos executivos~ Sempre observando as ~ epocas 
de planti9s alternados, e variedades de cultura _entre área 
a fim de ser mantida a constatação da ·produção o ano intei 

ro; 

I 
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9. Criação dos "Clubes ngricolas Indlgenas" p~ra conscient! 

zação da comunidade infantil para práticas agrlcolas e 

culturais; 

10. Introdução nas escolas 'ae subsldios culturais e noçoes 

básicas agrlcolas, associativistas, comerciais, educacio 

nais, sanitárias; 

t 
:I/ 

IJ 

11 

1 

11. Envolvimento ou não de Órgãos assistenciais e de 
(EMATER, SUDEPE, EMBRAPA, UNIVERSIDADES) com treinamento 

indigenis~a. 

., . 
) 
!· 
,. 
l 

l 

/ 
1 
r , 
f 
1 

f 

,; 
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