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MINISltRIO DO INTERIOR 

1. ANTECEDENTES 

Em 1970, o Ministro do Interior, através da Portaria n~ll4, 

de 04.09.70, cria a Coordenação do Programa de Desenvolvimento Com~ 

nitário-CPDC. Esta Coordenação tinha o propósito de articular o Pl~ 

nejamento de todos os Órgãos governamentais nos níveis federal, est~ 

dual e municipal e da iniciativa privada que atuassem dentro da 

perspectiva de DC, visando integrá-los em objetivos mais amplos, p~ 

ra obtenção do desenvolvimento do país. 

O conceito de Desenvolvimento de Comunidade adotado pelo 

MINTER baseou-se na definição proposta pela Organização das Nações 

Unidas ONU, ou seja, "o conjunto de processos através dos quais os 

esforços de um povo se unem aos do Governo visando elevar as condi 

çÕes de vida das comunidades nos vários setores de atividades" 

No âmbito da FUNAI, os projetos de assistência aos Índios 

dentro da perspectiva de DC foram implantados nos primeiros anos da 

década de 70, passando a ser denominados pelos Índios e 

do Úrgão simplesmente como PROJETOS. 

servidores 

fade-se afirmar de maneira geral que os projetos da ~_fUNAI 

passaram por duas fases distintas. A primeira fase vai de 1970 a 

1978 e a segunda se inicia em 1979 e se estende até o presente. Na 

primeira fase percebe-se uma certa preocupação com a realidade cultu 

ral do Índio, ou seja, com sua especificidade. Para que isso aconte 

cesse importante papel desempenharam as equipes de trabalho estrutu 

radas para atuar especificamente com determinadas etnias, tendo sido . 
adotada uma perspectiva interdisciplinar, o que possibilitou a rela 

tiva articulação das ações de saúde, educação e estímulo à produção 

(agricultura, pecuária e extrativismo). 

Assim, foram privilegiadas as ações relacionadas com a so 

brevivência física e cultural dos Índios, tais como, regularizaçao 

ou retirada de invasores das terras indígenas, investimentos nas ~ 

reas de saúde e de educação, e estímulos para a produção de subsi& 

tência e de excedentes comercializáveis. 
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A partir de 1979,esses programas passam gradativamente a 

adotar uma tônica desenvolvimentista. A principal preocupação passa 

a ser a produção com fins comercializáveis. A preocupação com a~ 

pectos sociais, como a garantia de regularizaçao das terras indÍgg 

nas, por exemplo, deixam de ser tratadas dentro desses programas. 

Dessa forma, os programas dentro de uma perspectiva de DC 

implantados experimentalmente em alguns grupos indígenas e iniciai 

mente concebidos sob a ótica da diversidade cultural, foram gradati 

vamente assumindo uma postura generalizante, deixando de levar em 

conta as condições históricas, o grau de contato e as particularida 

des culturais e os interesses dos diferentes povos indígenas. 

Os chamados "projetos", enquanto instrumento de intervenção 

governamental, tinham oficialmente como meta a autogestão dos Índios, 

a ser alcançada através de um processo de integração dessas minorias 

à sociedáde· nacional; nessa integração seriam garantidas aos Índios 

autonomia econômica e acesso às informações necessárias para a defe 

sa de seus interesses no conjunto da sociedade brasileira. 

Ao atentar-se para ações concretas da FUNAI, decorrentes 

dessa política, não restará·dúvidas sobre o seu caráter desenvolvi 

mentista. Nos projetos agrícolas, por exemplo, o modelo de plantio, 

as técnicas utilizadas e as culturas plantadas tem atendido muito 

mais aos interesse de uma economia de mercado do que às necessidades 

e aos anseios dos Índios. A adoção desse tipo de agricultura pelos 

Índios,quase sempre ,tem sido acompanhada pelo gradativo abandono da 

agricultura de subsistência, atividade que é a base da sobrevivência 

física da maioria dos grupos indígenas. 

Destacamos dois aspectos dessa política do Estado. Em pri 
me iro lugar, as tentativas de moríe rn i.z eç áo da agricultura e de desen 

volvimento da criação racional de animais entre os Índios. Esses prQ 

- ·· jetos--eram baseados na crença ·de ·que, para P se imporem no seios da 

sociedade nacional", essas populações~ deveriam competir com os 

brancos em termos da produtividade de suas terras. Muitos foram os 

Índios que incorporaram essa ideologia. Contudo, essa política 

que intentava tornar os Índios grandes produtores agrícolas e/ou 
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grandes criadores de animais - acabou se constituindo em fracasso pa 

ra a FUNAI que, assim, deixa de realizar um dos objetivos 

qual foi criada. 

para o 

No que se refere aos seus efeitos em relação aos Índios, a 

situação é bem mais complexa. A maioria dos projetos implantados exi 
g1a dos Índios conhecimentos técnicos de que não dispúnham.Por outro la 

do, as tecnologias desenvolvidas para o manejo das espécies animais 

e vegetais que integram o Índio·. ao seu meio ambiente e que são sufi 

cientes para lhe garantir a subsistência foram desconsideradas, e a 

té mesmo desestimuladas, pela ideologia da superioridade das tecnolo 

gias "civilizadas". Desse modo, os Índios têm participado desses pro 

jetos muito mais como colaboradores dos servidores da FUNAI,os quai~ 

realmente, têm assumido o papel de gerenciamento. Não deixa de ser 

interessante verificar que os Índios se referem a esses empreendimen 

tos como: "os projetos da FUNAI". 

Enquanto o Estado contou com xecursos para manter esses em 

preendimentos foi possível mascarar as características reais dessa 

política. No entanto, em meados dos anos BD, com o corte de recursos 

financeiros destinados aos Órgãos assistenciais do governo, inclusi 

ve a FUNAI, tentou-se transferir· para os Índios as responsabilida 

des antes a cargo do Estado. Essa tentativa fracassou, já que os Ín 

dias não tinham sido preparados para a chamada autogestão e sim para 

a dependência do Estado. Além do mais, verificou-se, na maioria dos 

grupos indígenas, o abandono da agricultura de subsistência e do uso 

de tecnologias "tradicionais". As atividades de caça e coleta, tam 

bém diminuíram substancialmente.com a gradativa ocupação de regioes 

como a AmazÔnià e· o Centro-Oeste, por grandes empreendimentos econô 

micos. Os projetos implantados pela FUNAI passaram a ser os responsá 

veis pela produção de grande parte dos alimentos destinados ao consu 

mo dos Índios, bem como assim, pela produção dos excedentes comercia 

lizáveis que lhes possibilitava a aquisição dos bens industrializ~ 

dos, dos quais passaram a depender. Nesse contexto, os Índios menos 

atingidos foram aqueles em que os projetos implantados estavam liga 

dos a atividades de extrativismo ou aqueles em que a assistência da 

FUNAI não havia sido efetiva. 
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Em segundo lugar um outro aspecto a ser considerado diz re§ 

peito à interferência da FUNAI no âmbito da organização política dos 
Índios. As negociações para a liberação de recursos dos projetos têm 

sido feitas com a participação de alguns Índios que, com o passar 

dos anos, assumem importante papel na intermediação do Índio com o 

Estado. Nesse processo tem sido reforçado o poder político desses ín 

dias muito mais para intermediarem os interesses da sociedade nacio 

nal, do que os interesses de suas respectivas comunidades. 

A política desses projetos estabeleceu um tipo de relaciona 

menta com os Índios em que são garantidos os interesses dqs segmen 

tos econômicos dominantes da chamada civilização, mesmo que em detri 

menta dos direitos e interesses indígenas. Durante o seu período de 

existência, a FUNAI, ao contrário do que podia indicar o seu di§ 

cursa, isto é, a integração do Índio à sociedade nacional com a ga 

rantia de sua autogestão, levou as Índios a uma maior dependência e 

vulnerabilidade na sua relação com a chamada civilização. Então, se 

reforça todo um quadro de dominação já estabelecida historicamente • 

Percebe-se, em relação a esses aspectos referentes ao discurso e à 
prática da Estado, como fica mais fácil apreender o papel desta palÍ 

tica, identificando assim, o seu objetivo implícito. Não resta dúvi 

das de que o pretendido não era o alcance da autogestão pelo Índia,e 

sim, a sua inserção na economia de mercado. 

A inserção do Índio se daria, de um lado, cama produtores 

(coletiva ou individualmente) de excedentes comercializáveis e cans.!:!. 

midores da tecnologia da "civilizado" e, de outro, como mais uma al 

ternativa de mãa-de-obra barata no mercado de trabalho. 
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DIAGNÓSTICO 

Alguns dados quantitativos demonstraram um aumento da produ 

ção nas áreas indígenas, onde foram implantados projetos de atividÊ 

des produtivas. No entanto, isto não se reverteu numa melhoria da 

qualidade de vida das populações daquelas áreas. 

Uma análise mais aprofundada permite apontar os fatores que 

determinaram tal situação: 

1. Postura generalizante no tratamento dos projetos de prQ 

dução, deixando de considerar as condições históricas, o grau de con 

tato, as particularidades culturais, os interesses dos diferentes PQ 

vos indígenas e as peculiaridades ambientais de cada área; 

2. Introdução de Monoculturas em associação com a mecan1zÊ 

ção agrícola e com as roças coletivas, trouxe, como 
A • · .c0Asequenc1as 

. . . 
pr1nc1pa1s: 

- Desagregação da estrutura sócio-política nas aldeias 

uma vez que a forma de produção familiar foi substituida pelo traba 

lho comunitário, nas monoculturas, em especial, a de arroz; 

- Queda do nível nutricional da população e alteração dos 

hábitos alimentares, pelo menor consumo diversificada de· alimentas 

essenciais, que foram sendo substituídos pelos industrializados (nem 

sempre essenciais), adquiridas com recursos da venda de excedentes; 

- Introdução de tecnologias de difícil assimilação pelos 

grupos indígenas; 

- Dependência econômica derivada dos altos custos da manu 

tenção das atividades introduzidas; 

- Abandono gradual das roças de subsistência e de outras 

atividades como caça,pesca e coleta; 

Perda da diversidade genética de plantas cultivadas pelos 

grupos indígenas; 

- Abandono de tecnologias próprias de cada grupo, em face 
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• 
de sua desvalorização, perante a ênfase dada à produção de 
tes, através da monocultura; 

excederJ 

3. Baixa capacidade operacional de assistência, assessora 

menta, acompanhamento e avaliação dos projetos em decorrência de uma 

infra-estrutura deficiente; 

4. Impossibilidade da FUNAI em manter um número suficiente 

de profissionais para desenvolver as ações a que se propõe, associa 

da a uma incapacidade de garantir uma distribuição dos mesmos, que 

privilegie as Unidades Administrativas, onde são mais necessárias,i~ 

to é, PIN's e ADR's. Esta situação é agravada, uma vez que a Insti 

tuição não investe em preparo e atualização de seus técnicos, no que 

concerne a questões sócio-econômicas, culturais, ambientais, tecnolÓ 

g1cas e antropológicas pertinentes ao universo de cada grupo indÍge 

na; 

5. Gradativa diminuição do aporte de recursos orçamentários 

tem comprometido o apoio à produção em áreas indígenas, acarretando 

prejuízos, inclusive às atividades de subsistência, haja vista que 

no atual exercício, tal situação atinge seu ponto mais crítico, quan 

do se observa um investimento por família indígena atendida da ordem 

de CR$1.023,DO(hum mil e vinte e tres cruzeiros), o que tem trazido 
A • 

como consequenc1as: 

- o abandono da área indígena pela força de trabalho, na 

busca de uma alternativa de renda mais imediata, que garanta a sobre 

vivência da família; 

- o comprometimento da saúde, pelo surgimento da desnutri 
- çao; 

- exploração indevida dos recursos naturais (venda de ma 

deira, extração de minérios, entre outras) e o arrendamento de suas 

terras; 
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6. Fortalecimento de um modelo empresarial no desenvolvimen 

to de projetos, que não considera a vocação natural dos grupos indÍ 

genas para exercer atividades inerentes às suas rspectivas culturas. 

Tal atitude favorece a ocorrência de modificações sócio-culturais 

que não geram benefícios para o grupo, como um todo, além de 

trar as expectativas da comunidade. 

fru.§. 
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PROPOSTAS DE AÇÃO 

A íUNAI busca, agora, uma nova postura no encaminhamento 

das questões, que envolvem a Produção em áreas indígenas. 

A necessidade de uma reformulação no modo de se promover e 

desenvolver tais atividades, surge de reflexões profundas que cons1 

deram dois aspectos: 

1. a forma historicamente utilizada pelos Índios na garan 

tia de sua subsistência, através da caça, da pesca, da coleta e da~ 

gricultura, pela aplicação de tecnologias peculiares à cultura de c~ 

da grupo; e, 

2. as várias experiências realizadas por meio de projetas, 

que não alcançaram os objetivos almejados. 

A diretriz que deve nortear a Política da FUNAI para apoio 

à Produção 
, 

em areas indígenas é: 

- assegurar a auto-sustentação dos Povos Indígenas, consid~ 

radas suas especificidades culturais, ambientais, tecnológicas 
, 

e so 
• A • c10-econom1cas. 

São propostas de ação 

1. Garantir a participação efetiva do Índio, como elemento 

responsável, na discussão, na elaboração, na execução e na avaliação 

das ações; 

2. Determinar a necessidade de interferência a fim de garan 

tira auto-sustentação de cada grupo indígena, a partir dos 

tes casos: 

- Não - interferência:- grupos isolados e/ou aqueles que 

já têm garantida sua auto-sustenta-ção; 

~ Interferência:quando existir necessidade de estratégias 

que garantam sua ato-sustentação. Esta interferência pode se dar em 

três nivei~: proteção, manutenção ou recuperação. 
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3. Nos casos de interferência, deverão ser adotadas progra 

mas compatíveis com as características ambientais da área indígena , 

do contexto econômico regional e específicos de cada grupo quanto a 

sua condição histórica, suas particularidades culturais, seus int~ 

resses e sua situação de contato. 

4. Buscar alternativas no modo de Produção e no uso de te~ 

nologias tradicionais de cada grupo indígena, evitando dependência e 

conômica, tecnológica e cultural das populações indígenas. 

5. Intensificar as relações inter-institucionais para coop~ 

ração técnico-científica e financeira, com as entidades gavernamen 

tais e não governamentais. 

6. Fortalecer as equipes profissionais nas ADR's e PIN's,vi 

sanda a formação de grupos de trabalho multi-disciplinar, para garan 

tia do aprimoramento das ações a serem desenvolvidas. 

7. Assegurar a capacitação e reciclagem do corpo 

responsáveis pelas atividades de produção. 

técnica 

B. Garantir condições de trabalho compatíveis com a necess~ 

dade de operacionalização da assistência, assessoramento, 

menta e avaliação dos projetos. 

acompanha 
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R.H. FUNAI PARA APOIO À PROPlJÇÃ0<4> 

E X I S T E ~ T E S 
P R O f I S S I O " A I S . EXISTEIHES CARÊNCIA IDEAL FUHAI/SEDE SUERs ADRs PirJs 

• AGRÕU~O 37 13 50 02 10 25 -- 
• EUG~ FLORESTAL 03 ()/~ 07 . -- 03 -- -- 
• TtC. HEVEICULTURA 01 ' 01 02 -- -- -- 01 
• EHGº PESCA -- 04 04 -- -- -- -- 
• MtDICO VETEkIUÁRIO 01{ 02 06 -- 02 02 -- 
• TÉC. COOPERATIVIS/10 01 05 06 -- -- 01 -- • TÉC. AGRÍCOLA(l) 133 213 346 -- 13 57 63 
• TAATORISTA 70 -- -- -- -- 15 55 • AiJli. EnPRESA<2> 01 -- -- -- -- 01 -- 
• TtC. COUTABILIDADE<2> 02 . -- -- -- -- 02 -- • ZOOTECfHSTA 02 -- -- -- 02 -- -- • VAOUEIRos< 3) . 12. -- -- -- -- 12 -- 
OIS.: (l) FOI CONSIDERADA A LOTAÇÃO DE UH Tt.CNICO AGRÍCOLA POR POSTO INDÍGENA 

(2) TAIS TÉCNICOS OCUPAM CHEFIA DO SETOR DE ATIVIDADES PRODUTIVAS EH ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS. 
DEVIDO A CAR!NCIA DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE PRODUÇÃO 

(3) TODOS LOTADOS RA ADR ARAGUAIA/PROJETO soaROCAN (6C SUER) 

(4) DEVE SER HANISTRADA'FORHAÇÃO INDIGENISTA PARA TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ÁREA DE ~ 
PRODUÇ1.0 


