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A FUNAI, AS MISS0HS E AS ONGB 

RUBEN CAIXETA DE 0UEIROZ 

A FUNAI representou por muito tempo o Órgão 

governamental que cuidava da pol1tica indigenista e que deveria 

defender os direitos dos indios, mas que na verdade sempre atuou 

no sentido de minimizar os conflitos entre indios e brancos e 

garantir o avanço da sociedade nacional. Os indios â ev e r i e m ser 

"pacificados" e incorporados~ lógica econ8mica, 

cial, e filosófica da sociedade ocidental. Quando 

politica, 

i s to 
S.Q 

era 

r oe l L'z e â o , então o Órgão cumpria o seu papel sem maiores confli 

tos com outros setores do governo e da sociedade 

Mesmo as missões religiosas, junto com o exército, 

dominante. 

foram na 

maioria das vezes aliados da FUNAI na polltica inte9racionista 

(ver o plano criado na década de 60 chamado »trinômios"). s«cs. 
r e s econômicos dominantes da sociedade - madeireiras, m.ineradoras, 

empresas agricolas - incrustados dentro do governo em Órgãos 

como o DNPM, por exemplo, nunca tiveram dificuldades em fazer 

acordos com a FUNAI para obstruir uma poss1vel 

indios à exploração de seus recursos naturais. 

resistência dos 

Como se não bastasse a ação viciada da FUNAI 

que propiciava o alojamento em seu interior de interesses contrá 

rios aos indios, ela não conseguiu minimamente prestar e t i v i â ç 

desde assistência na área de saúde, educação e garantia de 

sobrevivência dos povos i n â l q e n e s , abrindo espaço para o avanço 

das missões, que propunham ocupar este espaço como s i i b i para o 

proselitismo religioso. Tudo fazia{!) crer que fl FUNAI era um 

Órgão do Estado Capitalista e que servia aos seus interesses e 

nao aos interesses de sociedades minorit~rias: os indios. 

Neste contexto, restava as OGNs 

ligadas à defesa dos 1ndios, setores progressistas 

(organizações 

cl a Igreja 
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Católica a ABA (Associação Brasileira de Antropologia), a SBPC, 

a OAB e outras entidades), denunciar estes acordos e defender 

os direitos dos Índios, chamando a atenção da opinião pública 

nacional e internacional. 

Embora encontrássemos pessoas bem intencionadas 

e que lutavam para criar um espaço pró-indio, a FVNAI como um 

todo padecia, e padece, de valores e práticas viciadas. A i â e ç, 
logia do Órgio é, ainda, pouco definida e seus técniros c o n t i; 

nuam reproduzindo a ideologia integracionista. Por tudo que 

esta instituição foi e pelos conceitos, preconceitos e 
, 

poscon 

ceitos, ela continua sendo desacreditada por diferentes organj_ 

zaçoes da sociedade civil. Quando o pais se 

mentam as pressões para que a FUNAI mude de 

redemocratiza, au 

postura e possa 

cumprir o seu papel de defensor das minorias étnicas. Ao afir 

mar-se enquanto tal, ela passa a ser alvo de ataques dos setQ 

r e s conservadores de nossa sociedade. Estes, valendo-se da sua 

situ~çào de dominantes (no sentido económico e pol1tico), sempre 

impuseram suas idéias e práticas sobre os outros setores da 

sociedade e sempre obtiveram lucros fáceis, seja explorando a 

mão-de-obra barata (impossibilitada de reivindicar 

sindicatos), seja explorando as minorias étnicas, 

em seus 

obtendo-se 

assim um dupla exploração. Para estes setores dominantes, que 

sempre usurparam das terras indígenas e sempre descumpriram os 

atos constitucionais, é um absurdo agora a FUNAI querer demar 

Mais caras terras dos inàios e defender os seus direitos. 

absurdo ainda quando, no passado, a FUNAI foi omissa quanto a 

isto e uma aliada de seus interesses. 

Apesar da lenta redemocratização de nossa so c i e 

àade, os passos quanto à defesa das minoriás étnicas e até 

mesmo quanto ao cumprimento dos avanços constitucionais sao 

muito curtos. Ainda não existe uma democracia politica em nosso 

pais e muito menos uma democracia pluriétnica. 

Precisamos avançar neste sentido. o reconhecimen 

to de que vivemos num êstado pluriétnico deve 

democracia política, 

acompanhar a 
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A FUNAI precisa ser um Órgão â e m o c r e t Lc o ,e, que 

promova a democracia pluriétnica fazendo valer os interesses dos 

Índios enquanto minorias. Neste sentido, precisa-se, ao contrj__ 

rio do que desejam os setores conservadores de nossa sociedade 

e mesmo organizações não governamentais que desconhecem a i mp o j; 

tância de instituições públicas criadas para defender as minQ 

rias sociais (negros, mulheres, 1ndios, e t c ) , fortalecer o poder 

político do Órgão de política indigenista. A FUNAI precisaria 

redefinir os seus planos de ação e, consequentemente, deveriaE; 

abrir espaço para novas pessoas, novos técnicos, novas idéias. 

externamente, dever i a-6) buscar um maior diá 1 ogo com as organi 

zações tJ '. ão Governamentais, os intelectuais, as organizações 

indígenas e com todos aqueles que estão empenhados na defesa dos 

direitos dos Índios. 

Creio que não se pode decidir 

instituição vai atuar com qual grupo indígena 

qual grupo 

e em que 

ou 
, 
are a 

apenas por um critério ideológico. A democratização da r e l e ç é o 

Estado com os 1ndios não passa por abrir mão 

atuar com os indios que atue" e nem passa por 

"para quem quiser 

um I o t e e m en t o 

entre aquelas diferentes organizações que possuem diferentes 

ideologias. Passa-se por uma discussão p o l i t i c e prévia, de, onde 

sairá conteúdos e práticas de ação. Além disso, cabe ao , - orgao 

oficial assessorar os Índios em termos de direitos e produzir 

conhecimentos e informações para que eles nao 

pela sociedade dominante. 

sejam l e s s â o s 

Por muito tempo a FUNAI e os diferentes grupos 

que atuam com a questão i n â i ç e n e se mantiveram em um monÓJ ogo e 

cada qual se sentia como o dono da verdade. As missões religiQ 

s e s , especialmente, com a verdade de Deus, sentiam-se desobrig-ª- 

das a prestar contas para a sociedade de suas práticas e aç5es. 

No momento em que se discute e avalia a presença 

de missionários em áreas indígenas, todas estas questões se 

tornam relevantes. Sabemos que a ação missionária entre os 

inàios, desde o inicio da colonização, tem trazido prorundas 

modificações na sua cultura tradicional e os preparado para 
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aceitar os valores e práticas ocidentais. Mais do que isso, 

a 1 ia dos com os se t-o r e s do minantes da soei e da de na e i ona 1, os mi§. 

sionários contribuiram enormemente para a morte biológica e cul 

tural de muitos povos. E isso existe até hoje. No entanto,, nao 

podemos fazer generalizações, pois sabemos que, em muitos casos, 

foram estes próprios missionários que serviram de testemunhas 

para qu~ muitas culturas indigeLas não fossem destru1das PE: la 

sociedade envolvente. Afinal de contas, é preciso suspeitar das 

recentes denúncias feitas por mineradoras, madeireiras e milit]! 

res, de que as missões estão servindo aos "interesses internaci.Q 

nais". Precisamos discutir as relações entre a FUNAI, as missoes 

e todas as OCNs sem preconceitos e sem fatos escamoteadores da 

realidade. 

Numa sociedade democrática ninguém tem a verdade 

a priori e todas as decisões devem ser passadas por uma discu§. 

são critica. A FUNAI, os militares, os antropólogos, os indigg 

nistas, a ABA, as comissões de defesa dos Índios, o CIMI ,, as 

missoes e tantas OGNs não têm cada um a verdade para dizer qual 

a melhor política de ação indigenista. Se concordarmos que 

queremos viver numa sociedade democrática, todos, mesmo os m i I i; 

tares eEissionários que são acríticos por natureza) devem parti .. __ J 
do diálogo. Mas o diálogo começa pelo reconhecimento de cipar 

que se deve respeitar os direitos das minorias étnicas. Qualquer 

tentativa de submeter o diálogo à defesa de interesses econômi 

cos de grupos que querem a usurpação econ5mica dos .Índios (direi 

tos de suas terras e da exploração de seus recursos naturais) e 

a homogenização cultural (com a substituição de cosmologias 

tradicionais por uma 
, . 
unica religião) deve ser negada. üev e+s e 

partir do reconhecimento de que vivemos numa sociedade p Lu r i. 

étnica e da admissão das minorias sociais e étnicas. 

Neste sentido, não podemos dar um tratamento di 

refenciado entre as missões e outras OGNs que 

questão ind.igena. Como a FUNAI vai cobrar que 

trabalham com a 

certas m i s s ô e e 
tenham tais práticas e condutas com as populações 
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com as quais trabalham, se ela não cobra de outras OCNs? por 

outro lado, os Índios devem ficar sujeitos a qualquer tipo de 
( - 

pregação e doutrinação? iOuem tem a tarefa de dizer qual politi 

"- ca indigenista é a mais correta? 

Não podemos também, como Já disse, confundir 

democratização com a liberalização de qualquer tipo de ação por 

qualquer tipo de i~dividuo ou instituição que atua junto aos 

i tra i o s , Neste aspecto, precisa-se urgentemente avaliar as "c on. 

sultas" aos indios sobre a sua aceitação quanto 

miss5es, jornalistas, pesquisadores cientificos, 

a entrada de L. 
L p e s q u i s eâ o r e s 

, . . , 1 
"de m i n e r i o s ?, â o c u m e n t e r i s t e e , fotografas, etc. Sabemos o quan. { 

to os indios são manipulados por aqueles que desejam "ingressar" 

por qualquer motivo em suaE áreas. 

Muitos missionários e outros indivíduos estão 

percebendo que a "palavra dos Índios no papel" vale corno a 

expressão de seus interesses. Com isso, aqueles conseguem que 

estes, que muitas vezes sequer entendem o português, assinem 

documentos, muitos deles com impressão digital, autorizando-os a 

realizar os "trabalhos" em áreas indígenas. Ora, eu tenho muitos 

motivos para desconfiar deste tipo de "consulta" is comunidades. 

Como a constituição manda "ouvir" as populações indígenas sobre 

qualquer proJeto em Ais, os indios ficam sujeitos a qualquer 

tipo de convencimento. Se concordamos que precisamos 

voz aos Índios e fazer realizar os seus interesses, 

dar mais 

precisamos 

buscar outras formas em que estes interesses possam ser expre~ 

sos. Não tenho fórmulas prontas, mas penso que se poderia com~ 

çar pelo incentivo is organizações dos próprios Índios e criando 

mecanismos institucionais para sua participação. Com isso, «v i: 
ta-se um pouco o cariter manipulador das "consultas" ~s comunidA 

des indígenas, situação em que os integrantes da sociedade naciQ 

nal quase sempre têm um maior controle sobre os códigos discursi 

vos e sao mais preparados para convencer os indios de suas idi 

ias. 

Não é muito raro recebermos cartas dos 1ndios, 

assinadas por eles, mas nao escritas evidentemente, sol icj_ 
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tando a presença de missionários em suas aldeias 

quase nada. Em contraposição a isso, eles exigem 

em troca de 

uma en o r tn e 

quantidade de bens e mesmo o pagamento em troca da realização de 

uma pesquisa cientifica séria, e que o pesquisador, principalmefl 

te o brasileiro, na maioria das vezes não pode arcar. Creio ser 

demagogia dizer que, em quaquer situação, apenas os indios sabem 

o que eles querem para si. Não trata-se de voltar a considerá- 

los incapacitados para resolver os seus problemas, mas de criar 

condições para que eles possam decidir melhor sobre suas vidas. 

No meu modo de ver, a FUNAI tem 

essa discussão e convidar todas as OGNs e os 

que 

próprios 

conduzir 

inàios 

para o diálogo. Quanto às missões, creio que cada caso deva ser 

avaliado isoladamente, buscando não realizar generalizações que 

geralmente trazem consigo preconceitos e equívocos. 

demais dizer que o Índio foi e é muitas vezes vitima 

Nunca 
, 
e 

das verd~ 

des e dogmas daqueles individuas e instituições que querem 

"defendê-lo e "protegê-lo". O diálogo ainda é a melhor .forma 

de se precaver contra os abusos das "autoridades" e das 

des". 
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