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OBSERVAÇOES SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DO PQXIN. 

COMENTÃRIOS ÀS SUGESTOES DAS 
~OMISSOES COMPONENTES DO I ENCONTRO.DO PQXIN 

L - Aspectos sócio-culturais e políticos: a·transformação cultural 

e os agentes de transforma~io 
-, 

Convém .enfatizar·a complexid~de da situação de contacto. 

Existem várias agências da sociedade nacional mantendo contactos com 

os grupos indígenas no prôprio Parque: além dos funcionários da 

FUNAI e dos pesquisadores, há que mencionar as equipes médicas,f~ 

cionários da SUCAM, visitantes de todos os tipos, que incluem re 

pórteres e embaixadores estrangeiros, representantes da imprensa 

na~ional e autoridades governamentais de todos os tipos, além do 

pessoal da base da FAB, das fazendas próximas e mesmo,embora rara 

mente, membros ·de outros grupos indígenas como os Xavantes. Convém 

analisar um pouco mais detalhadamente a influencia desses diferen 

tes agentes. 

1. Os mais importantes deles sio, certamente, os funcionários da 

FUNAI, pois são os únicos que detêm instrumentos de poder e que 

podem tomar decisões e medidas administrativas no que diz res - 

peito aos problemas que afetam os· Índios. Além do mais, são os 

que mantém o contacto· mais. permanente com· o conjunto -dos -g r upo s 
tribais envolvidos. A esse respeito, os antropôlog~s vem apont~ 

"" d~ a exist~ncia de dois problemas recorrentes na trlaçio entre 

os ~uncionirios e os Índios. De um lado, o estabelecimento de 

relaç6es preferenciais com algumas aldeias e com facç5es dentro 

das aldeias, que estimula o conflito intertribai ~f o facciona - ~·,., 
lismo interno. De outro, o, fato .do s Índios se sentirem excluídos 

~· 

da gestão da máquina administrativa e não possuire~ nenhum meca- - .. 
n i smo de controle sobre as ~-decisões que 'af e t am o seu destino 

isso tem contribuído para a sensação de anomia e alienação que~ 

feta as comunidades. A rel~ção da administração com os grupos tri 

l . 

. . 
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bais tem um cunho acentuadamente paternalista, na qual cabe aos 
Índios apenãs pedir e à FUNAI decidir o que dar, quando dar. p~ 
ra quem dar e como dar. Não tem sido feito nenh~m esforço no 
sentido de estimular uma auto-gestão responsável, o que indire 
tamente provoca iniciativas independentes de contacto como as 
que-decorrem das constantes visitas dos Índios ãs bases da FAB, 

às fazendas, ao Bang-!ang e mesmo às gr~~des cidades, como Bra 
sília, Rio de Janeiro e São Paulo, Embora os antropólogos sejam 
contrários ao cerceamento da libe;dade de ·locomoção dos Índios. 

estão convencidos de que esse tipo de contacto tem sido extrema 
mente prejudicial aos Índios e que só poderá ser controlado a 

través de uma política que vise fornecer informaç6es objetivas 
sobre a sociedade nacional e estimqle uma participação maior das 

comunidades .na formulação das medidas assistenciais e adminis - 
trativas do Órgão tutelar. 

2. Outro agente de transformação é o constituído pelo pessoal da 
base da FAB. A desativação do Posto Indígena Leonardo como cen 
tro de trocas não só materiais mas também culturais, provocou u 
ma intensificação do contacto dos Índios com· a base aérea. Em 

que pese as boas intenções do pessoal da base e.o inegável ser 
viço que a FAB prestou e presta à causa indígena, esse contacto 
não tem sido sujeito a nenhuma orientação e constitui um foco de 

conflitos potenciais e de influê~cias indesejáveis. Consideramos 
tarefa de maior urgência um exame objetivo da situação criada. e 
o estab~lecimento de medidas que visem proteger os Índios dos po~ 

e 
contacto jncontrola~o. síveis efeitos negativos desse 

3. A FUNAI tem procurado enfatizar que os antropólogos são, "antes 
a:· 

de t udo?", um "agente de transformação". Gos t ar i amo sçde lembrar 
que. entre todos os agentes ,de transformação,· os a~\'f,opÕlogos co~ 
ti tuem aqueles que recebem o trei~amento mais rigor~:~ o no senti- . ' 

do de interferir o mínimo p~ssível na dini~ica da vida comunitá- 
ria. Convém reconhecer que. durante a Última administração do 
Parque se a relação entre pesquisadores e Índios continuou sendo 
muito positiva, conflitos com os funcionários da FUNAI vinham o- 
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correndo com certa frequência. A atmosfera de constante desconfian 
ça e controle que envolve o pesquisdor na área, o fato dele. ser cu_;. 
dadosamente excluído de tudo que se passa na Administração ao mesmo 
tempo ~m que"'.convive intensamente com os próprios Índios, o coloca 

numa situação extremamente difícil: os Índios tentam sempre utilizá 
-lo como mediador em seus conflitos com a administração ou como por 
ta-voz de suas reivindicaç5es, ao mesmo tempo em que os administra 
dores consideram ·qualquer observação sua ·como ameaça â autoridade ou 
intromissão nas relações entre o Posto e as aldeias. Um _ diálogo . :.... . 
mais franco entre ambos os ,.~ados .. e. uma atitude mais positiva da· 

parte da Administração central nos parecem indispensáveis para supe 
rar essa situação de tensão que se criou com a política do Último di 
retor do Parque. 

Em relação a uma das acuEações de.que tem sido vítimas, 
desejam os antropólogos esclarecer que nem estimulam nem desestimu 

lam a "ida dos Índigenas aos grandes centros". Ao contrário. tem t-9.. 
mado o maior cuidado para evitar qualquer interferência nesse senti 

do. Por outro lado, procurados pelos Índios no Rio, em São Paulo_ ou 

em Brasília. acreditam ser seu.dever retribuir a hospitalidade que 
recebera~ nas aldeias, fornecendo frequentemente hospedagem e orien 

taç~o quando lhes é solicitada, o que ocorre muitas vezes em virtu 
de de omissão da própria FUNAI. 

4. No que concerne aos demais "agentes de transformação", os antropÓlo . . ... . . . . . . . . - 
gos endossam plenamente as conclusões do Relatório, especialmente 

quanto à necessidade _de ~.9ibir as_ visi t as desnecessárias de autori 
dades, r~presentantes diplomáticos de nações estrangéiras, repórte 

res, fotógrafos e cinegrafistas sem preparo adequado p~ra trabalhar 
em ár~~ indígena, tendo testemunhado mais de uma vez~ conflitos e 
ressentÍmentos que resultaram desses contactos. 

,. ---~· 
II - Aspectos ·Administra ti vos 

~ _, 
Embora alguns pro~lemas adminis~!ativos já.tenham sido 

abordados no Ítem anterior, da~a a conexão entre os diferentes pro 
blemas, convém enfatizar dois pontos: 
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14 Urna das propostas mais importantes do relatório elaborado duran 

te o I Encontro do PQXIN dizia respeito à constituição de um CoE 
selho Dirstor do qual fariam parte um antropólogo nomeado pela 

ABA, um linguista designado pela ABRALIN, um médico indicado pe 

la EPM, um ecólogo e o próprio diretor do Parque. Deve-se frisar 
novamente que dada a complexidade.social e cultural de toda a á 
rea xinguana é desejável que a Administração se faça assessorar 

por profissionais com experiincias com o~ .grupos da região e em 

suas respectivas especializações, _e pelos próprios Índios. ~ hu 
manamente impossíve~, pQr mais bem intencionado que seja o admi 
nistrador, a quem cabe a responsabilidade .de interpretar e aten 

der as necessidades da população indígena, fazê-lo ·sem um acomp~ 
nhamento diversificado. 

2. Uma das causas principais da sensação de anomia e alienação que 
os Índios vivem depende do fato deles serem excluídos da gestão 
da máquina administrativa e não terem controle sobre seu destino 

no citado processo de transformação, como já apontamos no ítem I. 

No que concerne o ponto 06 (pág. 9) do Relatórios~ 

bre os resultados finais do trabalho das Comissões (invasões e 

Intrusões) sublinhamos a necessidade da fiscalização contínua dos 

limites do Parque sob a orientação indígena. AÍnda não foi efeti 
vada a demarcação da reserva de Jarina com i~clusão da área do ka 
pôto ("cerrado"), consi d e r ada pelos Txuk ar r amâe o núcleo do ter 

ri tório tribal. Támbém não foi realizada a demarcação da beira o 
este do tio Xingu~·ªº norte da BR-80 e palco de conflitos inter - · 

étnicos, e que resultou no "massacre de 1980". 
A possibil"idade de utilização dos Índios na tarefa 

li, 

d~'fiscalizaçio das invas6es constitui passo irnpoftante no senti- 
do de valorizar a participação indígena na administração do Par - 
que e contribuir para a maior autonomia das comuni~ades na gestão 

de seus próprios des t i nos, ,J.: 
·,. 

III - Aspectos de saúde 

1. Sem dúvida a atuação da Escola Paulista de Medicina no PQXIN tem 

.. 
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mostrado ~rande eficiência, devido, inclusive, ã longa exper1en 
eia desta ·Instituição na prevenção e assistência de saúde comes 

sas populações. Contudo os pesquisadores que trabalharam recen 
temente no Xingu têm observado que a situação relativa às condi 
ções de saúde e.alimentação não é tão satisfatória, por causa do 

próprio processo de contacto descontrolado e da falta de escla 

recimento dos Í-ndio.s no que diz respeito ã medicina dos brancos. 

Nos causa preocupação a crescente e rápida dependência da popula 

ção em relação aos medicamentos, ~o.mo_ antibióticos, vitaminas, 

dipirona, etc. Não existem atendentes de saúde indígenas que po~ 

sam atuar nas aldeias mais afastadas dos Postos com a devida pr~ 

paraç~o e orientação: há sim Índios que controlam pequenos acer 

vos de remédios em algumas aldeias, mas que não receberam um trei 

namente adequado. De outro lado, a medicina nativa, sua rica fa! 

macopéia e seu saber milenar.não estão sendo estimulados devida 

mente, nem através de pesquisas nem pela atuação dos médicos e~ 
tendentes de saúde. 

2 .. A alimentação também sofreu alterações. Sal e açúcar, já em 

quantidade razoâvel, são trazidos das cidades, dos.Postos. são 

obtidos cada vez mais nas trocas que se realizam na base da FAB, 

da estrada BR-80 (PIV e São José do Bang Bang). O regime alimen- 

tar estâ sem dúvida se modificando de maneira também descontrola 

da e com consequências graves a longo prazo para a saúde das pr~ 

prias populações indígen~s. 

IV - Aspectos da educação 
,- 

:,a.· ... 
Tal vez seja está a área mais carent~~o PQXIN, a - 

qui realmente nenhuma das r. sugestões aprovadas no Ê~contro foi im 
·1,· - 

plementada, tampouco d i s cut i.d a , No ci t ad o Re La t o r i'o se lamentava 
a interrupção arbitrária de projetos, co~o aconteceu com aquele 
desenvolvido. pela Direção do PQXIN nos anos de 1976/78 (pág . 
16). O projeto de escola do P.I.Leonardo não foi reativado, ape 
sar das exigências reiteradas dos Índios; lembramos que dada a 

.. 
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peculiar complexidade'do Alto Xingu não é aconselhável implantar 
uma escola_neste Posto sem um levantamento sÕcio-lingUÍstico pr~ 
vio, sem consultas aos Índios e sem buscar urna nova concepção de 
métodos, espaço e conteúdos didáticos. A escola pode se tornarum 
centro importante para a .troca de informações entre culturas ( a 

dos brancos e a indígena). 
Aconselhamos também que seja dada continuidade e apoio ao 

trabalho.das professoras d~s Postos Diauarum e Kretire; espera - 
mos que sejam incentivadas as tentativas de:' elaborar métodos e 

materiais e respeitados os resultados já alcançados (nos referi 

mos aqui ã publicação de cartilhas e manuais que já estão sendo 
usados no Norte do Parque, bem como ã continuidade do pequeno jo~ 

nal "Memória do Xingu", louvável iniciativa da Professora Maria 

na Ferreira). 

V - Aspectos comunitários 

Endossamos todas as conclusões do trabalho da Comissão qué3!!_ 

to a esse aspecto. Hã todavia um problema que· está se tornando c~ 

da vez mais agudo e que na época do Encontro estava apenas se de 

lineando. Trata-se da venda de artesanato para o fornecimento de 

bens de ''civilizado" que já se tornaram indispensáveia para as~ 

brevivência dos Índios. :E esta a principal causa, como já disse - 

mos, da "ida dos indígenas aos grandes centros".e, inclusive, de 

conflitos faccionais e inter-tribais. A venda de ay,tesanato se 

tornou uma prática sem ter sido formulada. como 11pr.p'jeto". Remete- ... 
mos para uma discussão aprofundada da questão não:sô aos relató - . ' 
rios dos pesquisadores que têm observado suas dinâmicas e canse - 
quências como a mui to boa exposição de Berta G. Rí.be i.r.o , Artesana 

to Indígena; Para que, para quem?, enviado a FUNA~;~10 ano pa s s ado , 

:E indispensável também estudar outros meios para ~\~uprimento de 
tais bens (algumas sugestões estão incluÍ~as no R~iatório do En - 
contra de 80), visando a vma autonomia real da população indígena 
frente ãs várias agências de contacto e ao Õrgão Tutelar. 
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Conclusões 

Uma observação, mesmo superficial, da situação atual da 
' 

PQXIN, é suficiente para demonstrar a amplitude e a gravidade do 

problema. As observações contidas neste documento não· pretendem 
constituir uma .análise exaustiva desses problemas, mas demonstrar 
o interesse e o empenho da comunidade científica em contribuir pa 
ra sua solução. Acreditamos que a superação da situação atual só 
poderá ser feita através do esforço e da boa vontade que permitam 
a ação conjunta de administradores, antropólogos e Índios. Nesse 

sentido, aguardamos da Presidência medidas que favoreçam essa co 

laboração e sugerimos a realização de um novo Encontro, mais res 
trito, que possa ser feito com um _mínimo de dispêndio, mas que per 
mita o diálogo que se faz cada vez mais necessário.entre todos a 

queles envolvidos na causa indígena. 
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Gilberto Velho, Dr. 

Presidente da Associação Brasileira de .Antropologia 
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Rio de Janeiro, em 29 de Março de 1983. 

Exmo. Sr. 
Cel. Paulo Moreira Leal 
Presidente FUNAI 
Ministério do Interior 
SIA Trecho 4, Lote 750 
71.200 - Brasília - D.F. 

Exmo. Sr. Presidente~ 

A recente alteração na direção do Parque Nacional do 

Xingu assim como o ofício de V.Excia ,de n9 1548/82 PRES/AGESP / 

CIRC .• datado de 14 de dezembro do ano passado, suscitaram, en - 

tre os antropólogos. esperanças de ver solucionados os gravíssi 

mos problemas que vem se acumulando ne~sa área indígena. Com e - 

feito, nos Últimos dois anos, a Associação Br~sileira de AntropQ 

logia vem recebendo sucessivas denúncias sobre a deterioração d~ 

quele Parque que já foi modelo de ação indigenista no Brasil. Do 

mesmo modo, os antropólogos vinham se manife~tando sobre ades-· 

consideração que ocorria em relação ãs recomendações emanadas do 

I Encontro do PQXIN, realizado em novembro de 1980, desconsidera 

çao essa que contribuia para o agravamento da crise xinguana. 

As recentes medidas tomadas pela FUNAI vem portanto 

de encontro às reivindicações e anseios da comunidade antropolÓ 

·gica e esperamos que a nova política, ora iniciada, se baseie nu 

ma colaboração frutífera entre os Órgãos administratjvos e os 
~ 

cientistas dedicados ao estudo das culturas indígenal. Com efei- . ; 

to, entendemos que o estabelecimento de uma orientação esclareci 

da no trato com as populações indígenas não pode pre?cindir da 

colaboração dos antropólogos, os quais, graças ao t~~~alho de 

campo intensivo e à convivência prolongada com os í~1~os. vem a 

cumulando um conhecimento pr~cioso que não pode nem aeve ser ig- 

norado pelos Órgãos administiativos. 
Com o intuito de colaborar com a FUNAI na solução 

dos problemas que afetam o Xingu, julgamos oportuno consultar os 

pesquisadores familiarizados com a situação do Parque e atuali - 

.. 
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zar as sugestões que havima sido encaminhadas por ocasião do. I En 

contro do PQXIN, revendo as conclusões do relatõrio então elabora 
do. 

A realização ~essa consulta demandou algum tempo, mas 
acreditamos que a manifestação dos pesquisadores é contribuição su 
ficientemente valiosa para justiÍicar o atraso da nossa resposta 
ao ofício de V.Excia. Acreditamos também que as observações que o 

ra encaminhamos ãs suas .mãos marquem-o ·início de mais uma etapa na 

colaboração_ entre antropólogos e a FONAI, colaboração esta estimu 
lada por V.Excia. 

ttJ?i1ilz 
Gilberto Velho, Dr. 

Presidente da .Associação Brasileira de Antropologia 
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