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Porque os Índios Kaiabi,Suya e Juruna do Posto Diauarum,no Parque 

Nacional do Xine,.i,sequestraram o avião que lá aterrisou no dia 2 de junho? 
/ 

O Jornal do Brasil ( ) procura as causas na profanação de 
' 

uma laeoa sagrada e em estranhos cmstumes indígenas que teriam sido vio 

lados1 sugerindo que a iniciativa dos Índios seja interpretada como uma 

resposta à recusa,por parte do Cel Ivan Zanoni Hausen,então assessor do 

ex-Presidente d.a FUHAI,de evacuar um menino doente num avião que el_e mesmo 
~ 

pilotava. Outras fontes vêm o sequestro do avião como uma tentativa orga- 

nizada de depor Paulo Leal e outros coronéis em posição de poder dentro 

da FUNAI, no interior da. mesma onda de descontentamento que trouxe os 

Xavante a Bras!lia. Dois documentos divulgados pelos chefes de lliau._arwn 

uma fita entregue à Comissão Pró-fndio de são Paulo e o documento escrito 

Por las mesmos e que anexamos aqui- indicam que,longe de serem motivados 

' Por costumes incompreensíveis ou por uma necessidade imediata de evacuar 

um doente, o ato visou uma pol!tioa indigenista antiga, que vem desde a 

época herpica dos Villas-Boas e; reprodllzid.a pela FUNAI. Esta política 

sempre procurou tornar o Xingu o símbolo de uma tutela ben;fica,ao mesmo 

tempo em que ignorava ou permitia sérios ahlsoa e negligências dentro do 

Tentativas de negociação foram sucessivamente frustradas: os Índios 

recusaram a mediação de Cláudio Villas Boas e sua oferta de miçangas e .. 
pilhas,barcos e motores em troca do avião. Esta recusa significa uma 

tomada de posição crítica frente à política· g I dos Villas Boas 

e seus sucessores na administração do Parque,oom a exceção do breve petÍodo 

em que 61ympio Serra esteve na direção. 

Ao invés dos alto-xinguanos,os Índios bonitos dos cartões postais, 

que tradicionalmente habitam a área em torno do Posto Leonard.o,oe povos 
..•. 

do chamado Baixo Xingu, que se encontram nas proximidades do Posto Diauarum, 

foram originalmente atraídos para o Parque com alguma._!s promessas: assis 

tência médica que pudesse protegê-los das doenças contra~das no contato 

com os brancos; uma terra segura-~o Parque; o abasteci.manto regular dos 
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bens industrializados que haviam se tornado necessários para sua eobrevi- 

vânoia. Nenhuma. das promessas,aos olhos dos Ílldios,tem sido até hoje cum 

Prida. 

Em março deste ano,o mesmo grupo de chefes se reuniu com o então 

diretor do Parque,Franoisco Assis da Silva,e oom o Cel Waldemar Lechtman, 

chefe da Divisão de Saúde da FOllAI e um dos militares cuja demissão foi 

pedida pelos Índios em Bra~Ília. O documento que resultou d.a reunião in- 

dica que em menos de um ano 28 pessoas morreram em Diaua:ru.m,Pos~o que 

assiste uma popu.~ação de cerca de 400 !ndios. Num grupo só,os Krena.kore 
; 

(contatado em 72·0 trazido para o Parque em 75),18 pessoas, nu.ma população 

de 85, morreram em 5 meses. Os chefes notaram que o dinheiro gasto pela 

FUNAI na evacuação dos doentes estava 

enquanto na farmácia do Posto faltavam 
ó 

sendo empregado de maneira ilógica, 
~ 

remédios l4sicos e condições locais 

para o tratamento uidico. Uma série de outras queixas foram apresentadas: 
, • , A 

1nd.ios doentes com pouco ou nenhum dominio do poli'tugues abandonados no 

Hospital de Ea.se de Brasília sem apoio da assistência social da FDNAI; 

doentes internados mun hospital de são Felix do Araguaj;a, não melhor do 

que a farmácia do Posto, e frequentemente enviados de volta ao Parque sem 

terem sido tratados. Os chefes não ,só apontaram falhas,mas também sugeriram 

providências para melhorar a assistêneia m;dica,abastecer a farmácia, con- 

tratar médicos e enfermeiros, providenciar combustível para o transporte 

dos atendentes de saúde até as aldeias (muitas delas distantes vários dias 

de viagem do Posto). 

Sugestões e queixas foram,na reunião,ouvidas pelo Cel techtman, ~ 

mas em maio desse ano poucas das recomendações tinham sido implementadas 

e o próprio Lechtman voltou para o Xingu. e assistiu a uma nova reunião na 

aldeia de Can!sio, um dos chefes Kaiabi. Respol'\!.dendo às acusações de ne 

eligência, ele negou a sua responsabilidade, dizendo que "pessoas morrem 

em qualquer lugar". Os Ka'iabi_pediram então sua demissão da chefia d.a 

Divisão de Saúde da FONAI • 

~ens como cartuchos,anzÓis e tecidos,já são parte integral da vida 
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cotidiana das populações do Parque,e até os !n.dios que não,.falam português 

expressam claramente,em suas l!nguas,o desejo de controlar pelos seus 

Próprios esforços a adquisição de tais bens. Nos tempos antigos eles po 

diam se austentar caçando e peacabdo,com flecha e borduna. No Xi.ngu., to 

d.avia,cercado por fazendas,a caça está faltando e aumenta a dependência da 

pesca. O programa da ART1:i{DIA da YüJ:iAI tem como finalidade expressa a 

comercialização de artesari'ato para que, em teoTia,os pr-0prios Jnd.i<t,s possam 

adquiTir os bens dos quais precisam. lfa administração de Francisco Assis 

da Silva, nenhuma tentativa foi feita para organizar a prod~ção e vnnda de 

artesanato e o transporte para as cidades. O acesso difícil ~aos pontos de 

venda p:riviliegiou grupos e indivíduos a detrimento de outros, causando 

divisões e conflitos internos. Os Índios de Diauarum permaneceram em gran 
~ 

cada vez maia precário,sem poder 
0 de parte dependentes de um abastecimento 

controlar o esquema de distribuição e retribuição. 

Às promessas de bens e de assistência..,- os Villas Boas tinham acre- 

scentado uma outra, talves a maia importante,a promessa de uma te:t_J.'a de 

finitivamente demarcada. As sucessivas re-demaroaçÕes do Parque, desde a 

original em 1962, têm repetidamente colocado em risco essa Última •• 1111111; 

Promessa. A atual situação jurÍdica do território ao norte da estrada ER-80 

e na beira leste do rio Xingu,palco do massacre dos peões em 1980 por parte 
~ttmcWI ec..e.. .ii.,,d.pJv,Nk .. ~ 

j, 7 3 dos ;!nd.ios do baixô,.;ln~oütras parcelas do território :foram 

Perdidas ao longo das vicissitudes d.as re-demaroaçÕes. Como os chefes afi:t'- 

roaram,várioa aviões têm aterrisado em Diauarum se dizendo 11perd.idos E; mas 

os objetivos dessas incursões são suspeitos na opinião dos Índios. Há,in- 

clusive,invasÕes de terra no lado do rio Suya-Missu e mais ao sul,nas pro- 

ximidades dos rios Ronuro e Sete de Setembro. 

Como o documento deixa claro,o problema é bem mais sério- os 

povos de Diauaru.m,quando atra!dos pelos Villas Boas,dei::x:aram suas terras 

tradicionais aceitando as promessas de bens,assietência e terras no X~• 

.Deade então assistiram à ocupação de suas terra.a de orli.gem por parte de 



grandes proprietários e garimpoa,enquan~o se tornavam,uma ;ez no Xingu, 

dependentes da FUNAI num território reduzido. Um lÍder Kaüabi disse em 

1981:" Porque Cláudio e Orlando trouxeram Krenakore pra oá? A terra deles 

é rica, tá cheia de ouro. Agora tem 20.000 garimpeiros 1á ••• Po:rque a FUNAI 

:9orque Orlando não falou "'+c m r 3 e :"Não,Krenakore mora aqui ••• 

demarca terra grande para ele ••• 11 Agora Krenak:ore quer voltar,ma~não dá 

mais,tá cheio de garimpeir~s"• Os Índios são conscientes de que o Xingu, 

inspiração de cartões postaie,film e artigos sobre nativos puros e bonitos, 

foi criado em seguida ao asvaziamento de suas terras originais. Com apre 

cária viabilidade da assistência e do acesso aos bens, sua sensação de que 

foram traídos aumenta. 

Questões sobre seu :f'uturo,sua saúde e sua terra foram as procupaçÕes 
~ 

dos :fndios de Diauarum quando sequestraram o avião,e não mero fõ!clore de 

atitudes imprevisíveis e "selvagens".~ uma história de prpmessas não cu.m- 

pridas que levou à certeza de que eles não mais poderiam continuar "pedindo" 

aos seus protetores oficiais. t isto o que o episódio do sequestro do avião 

torna manifesto. 

Nesse mo~ento vemos que os Índios xinguanos estão retomando a sua 

própria voz. Já na ocasião do afastamento de Olympio Serra da direção do 

ParQ.ue em 1977,eles reivindicaram o direito de falar por si mesmos e não 

através de um mediadoB paternalista,demistificando assim o papel tradici~ 

nalmente atribuídos aos Villas Boas. Nesse sentido devem ser interpretadas 

as acusaçÕes,contid.as no documento e na fita, contra Cláudio Vilã.as Boas. 

Já em 77, quando Orlando Villas Boas chegou no Leonardo trazendo Apoena 

Mereilles,por ele escolhido como diretor em substituição de Olympio Serra, 

um fndio kamayura tratou Orlando publicamente como "cunhado" e não como 

11pa~1,reconhecendo assim o fato dele terl tido relações sexuais com mu 

lheres fndies. Apoena não foi aceito e foi pedida a volta de Olympio Serra. 

nas nem dessa vez os protestos. dos Índios f'or-am atendidos. As aousaçÕee de 
# • 

exploraçao sexual foram proferidas pela esposa de um chefe Ka~abi em tom 
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. . ,,. 
emocionado durante o mencionado encontro em Diauarum, ao qual se referem 

os documentoe,signifioando e explicando assim a reousa da figura de 

Cláudio Villas Eoaa como negociador da libaração do avião. 

Quais as conclusões que podemos tirar dessa estória t<t...Aaf 

Sem dÚvida,desde a crise provocada pela demissão de Olympio Serra, o Xingu 

quebrou a imagem narcfsica de uma política indigenista oficial protecionista 

e efioiente,que podia reproduzir a vida desses grupos como um bom produto 

para o consumo do emblema indígena nacional por parte do pÚblico urbano. 

:f nesse quadro que começa o t~abalho de anáudio Romero,nomeado Diretor 
l 

do Parque em substituição de Francisco Assis d.a Silva,que saiu sob o peso 

N • .., • Pt1 • A • # 
de acusaçoes de c~rrupçao e omissao na ass1stenc1a. E e com esse processo 

de formação de uma identidade consciente que seus planos ad.minist:ratdvos 
~ 

vão ter que se defrontar. Os prlbmeiros passos de Cláudio Romero foram 
o 

apoiados positivamente pelas lideranças xingu.anas. Nas,dessa vez,as pro- 

messas deverão ser cumpridas. 

Rio de Janeiro, 11 de julho de 1983 


