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A constatação de que a simples substituição de Preside~ 

tes da FUNAI não contribuiu para a solução dos problemas indígenas, 1~ 

vou-me à conclusão de que o gtave problema deste ó~gão não é de nomes, 
mas estrutural. 

Dessa forma, acredito que a transferência do poder de . . 
decisão, que até então, era totalmente centralizado em Brasília, para 

níveis regionais, aprox1Dar~ os dirigentes das suas bases, criando um 

corpo técnico especialihado nos problemas locais, de forma a permitir 

um acesso das lideranças indígenas no encaminhaniento dos seus proble 

~as, e contribuindo na busca de soluç6es para os mesmos. 

No decorrer do tempo, ternos verificado que a centrali- 

zaçao do poder e das decisões em Brasília, dentro da atual estrutura 
1 

do 6rgão, conduziu as unidade regionais a um processo de descr&dito e 

desgaste, uma vez que os índios percebem que as Delegacias Regionais 

e os Postos Indígenas não possuem nenhum poder, e por falta dessa aut~ 

nomia, os problemas são encaminhados para as Diretorias e a Presiàênci 

a em Brasília. 

Assim sendo, criou-se o Zobby exercido pelos grupos in 

dígenas que, favorecidos pela l'ocalização geográfica das suas aldeias 

e pelo acesso rodoviário à Capital, permanentemente estão pr~ssionando, 

exiginào e reivindicando recursos financeiros, materiais, sendo aqu! 

nhoados, dessa forma, em detrimento dos grupos indígenas do Norte, por 

exemplo, que não dispõem dos mesmos meios. 

Ficam os ú~tros grupos restritos a reivindicar recursos 

e apoio para suas comunidades junto às Delegacias Regionais, que, em 
; 

contrapartida, não conseguem ser ouvidas, pois Brasília tem de ouvir 
6 

primeiro os índios que lá estão, ameaçando invadir gabinetes, bater 

em funcionários, etc. 

Em função desse temor de a~eaças e invasões, de agres 

soes físicas, ou índios no exercício do Zobby em Brasília, adotou a 

FUNAI uma política de clientelismo, uma política covaràe e maléfica a 

maioria das comunidades indígenas, ao ficar atendendo esses indios com 

recursos em espécie, e fornecendo mercadorias, numa atitude àe incenti 

vo ao tcscridito, ã desinoralizaçio ·aos seus Delegados Region~is peran- 

te 05 indios das suas areas .. 

E hoje a FUNAI um orgao inviável, impossível 

nistrar, ou esse caos se torna um caos criador de urna coisa 

de se aàmi 

nova, ou 

veremos breve a anarquia generalizar-se, danão aos fndios a impressão 

ôe que cabe a eles o pleno àireito, e nenhuma responsabiliõade pelos 

seus atos. 
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O índio tem que ter consciênci2 de que o direito nao e 

unilateral, em contrapartida existe a reciproca da responsabilidade, e .. 

que o Pais não caminha apenas na direção da S<Jlução dos seus problemas. 

A situação é grave, e afirmo que os índios hoje têm uma 

situação privilegiada qu3ndo comparados a grande parte da população n! 

cional, marginalizada dos bens mínimos e essenciais a uma sobrcvivênci 

a digna. 

Parcelas consideráveis da população brasileira nos mei 

os urbanos e rur~is, não contam com um avião excJusivo para atendê-las, 

não dispõem de uma legislação jurídica especial, nem com médicos e en 

fermeiras específicos para lhes prestar serviços. 

~ chegado o momento de passarmos a encarar e anlisar o 

problema indígena dentro do contexto nacional, e possibilitarmos aos ín 

dios os meios para sua auto-suficiência, e que num futuro próximo ele 

deixe de ser tutelado, para ser o dono do seu próprio àestino. 

Portanto, ofereço essa modesta contribuicião, muito mais 

em respeito aos grandes líderes indigenas, como o Xavante Arodi, o Kay 

apó Bebgogot{, o Gavião Sebirop, o Suruí Itabira, o Cinta-Larga Lamp{, 

o Pakaa-Novo Mcx~im Horai, e muitos outros, autênticos grandes chefes 

que nao foram "contemplados" com o cstrelismo de ou t.r a s lideranças e 

que não aprende~arn o exercício do Zobby, mas perffianecem no seio das 

suas comunidades, que estiveram, durante todo esse período, à margem 
de um plena assistência e participação dos destinos da FUNAI. 

Dessa forma, e através desta proposta, interiorizando 

o poder de decisão para as áreas, pretendemos reparar a omissão e o 

·esquecimento a que foi submetida a maioria dos grupos indígenas em vir 

tude ão favorecimento de outras lideranças que se faziam perrnanentemen 

te presentes em Brasília e guse sempre para fazer o jogo de grupilhos 
àe funcionários, falsos indigenistas, que os utilizqyam e os utilizam 

para as suas maquinações políticas com· o objetivo õe alcançarem o po 

der. 
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PRESIDENCIA DA FUNAI 

Sediada em Brasília como órgão normatizador da política· 

indioenista e de decisão final dos problemas pertinentes a terras, man ~ - 
tendo o controle administrativo-finan~eiro das Diretorias Regionais às 

quais estariam subordinadas as Delegacias Regjonais. 

Permaneceriam assessorando o Presidente em Brasília: 

1. PF'OCURADORIA JUR1DICA 

A. ProcuraC?oria Jurídica competiria a análise e o assesso 

rctmento, a nível de decjsão, õos processos enviados pelas Sub-Procurado 

rias Jurídicas das Direlorios R8gionais. 

2. ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES 

Atividades pertinentes atribµídas pelo Órgão competente. 

3. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 

Encarregada de: 

- receber, repassar e controlar os recursos do 

orgao, para as Diretorias Regionais, após o prévio plano de aplicação 

e de trabalho, aprovado pelo ?Yesidente; 

- mancer gest6es junto a outros organismos fi 

nanceiros, inclusive internacic,~ais, no sentido de arrecadar recursos 

para projetos especiais de co~:lrn acordo com as Diretorias Regionais. 

4. J..7,:DITORIA GERAL 

A. Audi t.oria GE: .-.~l competirá o pr oc ed í men t o de análises 

físico-financeiras do desernpe~ho das Diretorias Regionais e das Deleg~ 

cias a elas subordinadas, avaliando a sua operacionalidade. 

5 . .5.::'RVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES 

órgão encarrc9~do de normatizar o sistema de telecomuni 

caçoes da FUNAI e manter as ~~gações entre as Diretorias Regionais e o 

Presidente, estabelecendo escuta permanente os contatos-rádio das Del! 

gacias Regionais , informando de imediato ao Presidente da FUNAI qual 

quer anormalidade que implique em segurançã de indi~s e funcjonários, 

permitindo, dessa forma, à Presidência, antecipar-se nas proviàências 

mesmo antes de qualquer comunicação oficial das Diretorias. 

6. CE~TRO DE DOCUMENTAÇÃO 

Encarreça2o d~ cãtaJo~~ç~o do acervo já existente, bem 

como do estabelecimento óos necanismos p~ra a troca de docur~cntos entre 

a sede em Brasilia e o~ Divisões de Estuõos e Pesquisas das Diretorias 

Regionais. 

Nesse sentião, seriam extintos os õrgaos atuais como: Su 

per iz:i~_E_::n9.ênçJ_a .~xect:: t:. va, D~-p~rt~7:11ento -~~ AEsi s1=-_fn~.Í:ª-- a_o lnd 1 o, q_':'!_Ear_;~ 
mento q~- ~drn.t.nistração, Departamento do Patrimônio Ingígena e J,.ssessori 

. 
\ 
\ 
\ 

a àe Estuãos e __ P_esguisas, sediados em Brasília . 
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PESSOAL 

1. PROCURADORIA JUrt1DICA 

O Procurador ãeverá ser, necessariamente, especializado 

em Direito Agrário. Contaria com 4 assessores, aos quais estariam subor 

dinados os Subprocuradores Jurídicos das Diretorias Regionajs. 

2. hSSESSORIA DE SEGURZ\NÇA E INFORl·tAÇÃO 

O funcionaffie11to e a estrutur~cão dar-se-iam de acordo 

com as normas pr6prias. 

3. l1SSESSORIA DE PL!~NEJ!..J•:ENTO 

Técnicos na área de finanças, em virtude de que a sua 

finalidade primordial seria o cstabelecirnent.o de normas para as Dire 

torias Regionais, com o objetivo de atender as ãiretrizes de ordem con 

tibil dos diversos organis~os que repassam recursos ã FUNAI. 
4. AUDITORIA GERAL 

Composta ~e um corpo de auditores, incluindo cientistas 

sociais, que teriam a seu cargo a avaliação científica dos reflexos des 

sas administrações junto às comu~idades indígenas; u~ méãico, especial! 
. . 

zado em Saúde Pública, a quem competiria a avaliação do desempenho dos 

profissionais de saúõe das ~iretorias Regionais; um técnico em educação, 

responsável pela avaliação êa metodologia de ensino executada pelas D~ 

legacias Regionais através êos Postos Indígenas subordinados; um enge 

nheiro agrõnomo, encarregaàc ó e avaliar o d c s crnpc nho dos projetos ctgri_ 

colas aprovados pelas Diret~··ias Regionais e desenvolvidos pelas Dele 

gacias Regionais através do= Postos Indígenas. 

Desse modo, caberia à Auditoria Geral um papel fundame~ 

tal, considerando que as Dire~orias Regionais estariam incumbidas, atr~ 

vés àos seus técnicos, àe es~abelecer as políticas de saúde, educação 

e desenvolvimento comunitário, bem como a gestão financeira das Deleg~ 

cias Regionais a elasvinculadas, em virtude de que os problemas a serem 

solucionados não poàem sofrer a generalização nacional que vinham so 

frendo, já que as realiàaões regionais cheçam a sofrer especificiàades 

de Posto para Posto. Em virtuàe dessa descentralização, a Auditoria G~ 

ral seria o organismo mais forte de avaliação e desempenho das políti 

cas regionais. 

5. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES 

Pessoal t6c~jco de serviço-rãdio. 
.. 
'} 

" ~. A cargo de 

(\do acervo e a coordeDação 
\. ' R i · ~etor1as eg onais. 

' 

6. CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

bi~liotecárias a guern comp~tiria a formação 

àc troca de documentos entre a seàe e as Di 
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ÓRG~OS REGIONAIS 

NORTE- Sede: ·Belém ou Manaus 

NORDESTE - Sede: Recife ou Salvador 

CENTRO-OESTE - Sede: Goiânia ou Cuiabi 

SUL - Sede Curitiba ou Londrina ou Bauru 

NORTE (Modelo) 

Estrutura: · 

.t 

Diretor Regional 

Divisão de Saúde 

Divisão de Educação 

Subprocuradoria Jurídica 

"Divisão de Estudos e Pesquisas 

Divisão de Terras 

Divisão de Desenvolvimento Comunitário 

Divisão de Administração 

Coordenação de Frentes de Atração (so~ente nas 

áreas onde existem índios em fase àe atração)· 

DIVISÂO DE SAÚDE 

Composta por um m~dico, de prcfer6nciil especj~]i7~~o cm 

saúde pública, assessorado por enfermeira de nível superior e urr. bio 

químico. A eles caberia o estabelecimento da política de s e úô c !,i!ra as 

Delegacias Regionais, os programas de vacinação, a normatizaç~c e a p~ 

dronizaçio da aquisição de medicamentos pelas Delegacias, procc~er a 

avaliação do pessoal médico e para-médico das mesmas, bem corno a sua 

reciclagem entre os Postos. 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 

Formada por um pedagogo, a ss e s s o r ado por um antropólogo, 

ao qual competiria traçar a metodologia de ensino adequada a c r ô a gru 

po indígena, considerando seus problemas específicos, como: 9rau de bi 

linguismo, nível de contato, e outros aspectos peculiares; proceder a 

aquisição de material ãe ensino-aprendizagem e à avaliação do pessoal 

da área lotado nas Delegacias e nos Postos. 

SUBPROCURADORIA JURÍDICA 

Composta por um advogado, de preferê~cia especialista em 

Direito Agrário, ao qual est~riam subordinados os aàvogados 10:~aos nas 

Delegacias Regionais e a quem competiria orientar e assisti= L0dcs os 

processos judiciais em tramitação nas Delegacias. O S~procura~o~ esta 

ria permanentemente vinculaão ao Procurador Geral em Brasília, infor- 

'mando-o e recebendo as instruções necessárias. 
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DIVISÃO DE ESTUDOS E PESQUIS~S 

Integrada por um antropólogo, de preferência espcciali~ 

ta em etnologia, a quem competiria os estudos etnográficos e etnológi 

cos das populações indígenas; a orientação aos antropólogos lotados 

nas Delegacias Regionais; o assessoramento ao pedagogo e aos outros 

·técnicos, bem como o fornecimento de pareceres aos deu.ais órgãos encar 

regados ao planejamento ào desenvolvimento comunitário das comunidades 

indígenas, verificando a sua compatibilidade com a tradição cultural 

ào& grupos. 

Esta Divisão contaria com uma bibliotecária encarregada 

de proceder ã catalogação ão acervo procedente das Delegacias Regionais, 

bem como ã instrução das mesmas sobre o procedimento para a organizaçãp 

de seus arquivos e, ainda, o intercâmbio de documentos junto ao Centro 

de~oocumentação em Brasília. 

DIVISÃO DE TERRAS 

,. 
1 

i 

Ocupada por um engenheiro agrimensor, assessoraào por um 

topógrafo e um técnico eIT. agrimensura, que, juntamente com o pessoal 

dos setores de terra das Delegacias Regionais e de conformidaàe com o 

antropólogo das mesmas, após aprovação pelo Diretor Regional e pelo Pre 

sidente, pro~ederia ã concorrência para a demarcação das áreas indíge- 

nas pelas empresas devidamente qualificadas e cadastradas junto à Dir~ 
teria Regiopal; i fiscalização e ã aviventaç~o das ~reas j~ demarcadas, 

inclusive promovendo a afixação de placas indicativas das propriedades 

indígenas, ou cobrando essas providências por parte àos setores ãe ter 

ra das Delegacias Regionais. 
Em conjunto com os advogados das Delegacias Regionais, 

e com a assistência do Subprocurador, procederia ao levantamento àa e~ 

deia dominial de todas as terras indígenas demarcadas ou por ãemarcar, 

providenciando a anulação àe títulos definitivos que porventura existam 

sobre essas áreas. 
E ainda, manteria permanente contato com os orgnos encar 

regados do desenvolvimento regional, corno SUDl.\.M, SUDECO, INCRA, objet! 

vando inteirar-se dos projetos de implementação de colonização ou de 

agropecu~rias, informando as Delegacias Regionais, para a adoaç~o de 

providências-necessárias para o resguardo do interesse dos índios afet~ ·1 
dos. 

DIVISÃO DE DESENVOLVJMENTO COMUNITÁRIO 

Constituída por wn engenheiro agronomo, assessorado pe 

los antropólogos das Delegacias e Diretoria, e por um economis~a, aos 

. quais competiria a elaboração de projetos visando o desenvolvimento co ' - 
·munitário das comunidades indígenas vinculadas às Delegacias. ~sscs ?~~ 
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jetos seriam elaborados tendo por base os subsidies fornecidos pelos 

chefes de Posto, ouvida a comunidade, e ap~s parecer antropológico fa 

vorável, levaãos ao Diretor Regional para aprovação. 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

Composta por um administrador de empresas ou· correlato, 

tendo 3 subdivisões: 

de pessoal; 

financeira; 

de serviços gerais. 

Competiria a esta Divisão receber-e alocar recursos de~ 

tinados às Delega~ias Regionais, recebidos õa Assessoria de Planejame~ 

to, bem como proceder ao controle e à fiscalização àa aplicação por 

parte das mesmas. 

Competiria ainda estabelecer e fazer com que as Delega 

cias cumpram a política de pessoal fixada pela legislação vigente e, f! 
nalmente, proceder ao controle e ao tembamento do patrimônio indígena 

e outras atividades pertinentes. 

Seria extinta a atual Divisão de Transp9rtes Aéreos aa 

PlJNAI , sendo coloca das ,1 rli F, po s i c âo d c1:; D j r v l n r .i.:i !.; Rei] i o nn í ,: .i !~ d e· r·c,n~ 

ves atualmente sediadas cm Brasília, cabendo ãs n1esrnas a responsabilida . - 
68 pela manutenção e controle do seu aprovei~amento, devendo a Divis~o 

üe Administração encaminhar aos Diretores Regionais o mapa mensal do 

~otal ãas horas voadas e o aproveitamento em passageiros ou em cargas 

dessas aeronaves. 
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COORDENAÇÃO DAS FRENTES DE ATRAÇÃO 

Seriam exercidas por sertanistas aos quais competiria 

a orientação e o acompanhamento das atividades de contato com os gru- ·1 
pos indígenas afetos à Diretoria Regional. 
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ORGANOGRAMA (MODELO} 

PRESIDtNCIA 

PROCURADORIA 

GERAL 

ASSESSORIA 

DE SEGURAN· 

ÇA E INF~ 

CENTRO 

DE DOC. 

ASSESSORIA 

OE PLANEJ. 

AUDI'i'ORil\. 

GERAL 

SERVIÇO DE 

TELECOMUN. ! ____ J 

DIV. D'fi: 

SAÚDE 

D1V. DE 

EDUCAÇÃO 

SUBPROCURADORIA 

GERAL 

DIV. OE 

EST. E 

PESQ. 

DIV. DE. 

TERRAS 

DIV. DE 

DESENVOL. 

COMUNIT. 

DIV.D~ 
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DIRETORIAS REGIONAIS. 

DELEGACIAS REGIONAIS 

PARQUES INDÍGENAS 
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POSTOS IND1GENAS 
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