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. Surgimento dos movimentos indí{n.c.as 

Dois fatores importantes marcaram o se 
gundo lustro da dêcada de 70 e fizeram com que florecessem os movi- 

mentos indÍ~!2PS brasileiros. O primeiro fator foi a realização d~ 

assembléias de chefes indíge~as e, mais tarde, os encontros de lid~ 

. .r a n ça s indígenas a nível regional, nacional e internacional, orgaaj 

;.l ,,,......_ 'z a d o s pelo Conselho Indígena Missionário (CIMI). Neles, os líderes 

:dos diversos grupos rna_nifestavam seus pontos de vista sobre a pol! 

·tica indigenista e expunham s~us problemas, qua~e todos envolvendo 

entraves fundiários. Devido a esta iniciativa, os membros do CIMI 

foram excessivamente hostilizados pela FUNAI, sendo m:J.Iitas vezes 

proibida a sua entrada ou retirados das Íreas indígenas. Desde 1984 . 
a hostilidade amainou-se e tenta-se estabel~cer um trabalho em con- 

junto, sem muito êxito, A FUNAI jamais endossou a realização de E~ 
cpntros Indígenas e nem deu oportunidade.a que-•sua ,Divisão de Estu 

dos e Pesquisas, na época, se engajasse no moviment9missionário, que 

se iniciava com sucesso, ou que ela p:ropria o liderasse. 

O despertar da consciência indígena rara 

a realidade brasileira e o vislumbre de que poderiam lutar para me~ 

lhorar suas condiçõe~e vida, fizeram com que alguns Índios se sen 

tissem aptos a reagir contra a emancipação indígena, que estava sen 

do impingida ã FUNAI pelo Governo Federal. Este segund~fator foi 

* Este artigo, com exceção de algumas modificações e atualização, 
foi redigido para subsidiar os representantes da cúpula adminis 
trativa da FUNAI, que participariam do painel sobre Movimentos 
Indígenas, no IX Congresso Indigenista Interamericano, em Santa 
F;, Ne~ Mexico, em 28/10/85. 
Agradeço ao jornalista Sylvio Reiner por auxiliar na lembrança 
das sequências dos acontecimentos. 
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decisivo para os índios: A reação incontinente da imprensa, de indi 
genistas, de antropólogos· da FUNAI e das Universidades, de missioni 
rio e de Índios1estudantes na maioria, _contra o surgimento desta i! 

p6siçio, fez com que o Minist~rio do Interior (MINTER) recuasse e 

serviu para alertar os indígenas para os seus direitos constitucio 

nais. 

O fim dos anos 70 e início da década de 80 cons - 
tituirarn um marco importante para as sociedades indígena~ pelo es- 

paço político conseguido por elas. Os movimentos indígenas cresce 

ram, tomaram força, tiveram voz e se fizeram ouvir por todos os seg 

mentes da soci~de nacional. Os meios utilizados pa;a alcançarem 

seus objetivos foram específicos e pectiliares a cada movim~nto ind! 

gena. Os Xavânte desencadearam o movimento contra o ":°' cerceamento do 

direito indígena, que o_ regime autoritário durante duas décadas im 

pusera ao País, sendo ele representado pela FUNAI. Os Xavãnte sem 

pre foram temidos pelo Õrgão Tutor, mais do que respeitados, devido 

a traços peculiares de sua cultura: a habilidade política e a agre~ 

sividade. O faccionalismo Xavânte encontra ambiente propício na FU 

NAI, fortalecendo-se, pois, a partir de 1978, ela entraria num pro 

c e's s o .de d ec a d ên c í a c on t Irrua , gerando cri ses umas apôs outras. 
Ge.1H .. c'CI\ 

No fim da administração do Presidente'(ÍSmarth A- 

raújo de Oliveira, en:i 1978, os Xavânte realizam a primeira "ocupa 

ção" de urna das de pendênc í a s c"b...S:ede da FUNAI ( a primeira de várias 

outras que ocorreram com a participação de diferentes. grupos indí 

gen a's ) . Estavam desgostosos com a atuação do Ôrgão, pois um funcio 

nirio que atuava com efici~ncia na área foi· imprudentemente retira 

do de lá, sem uma consuita à comunidade; e a ocorrência de litígios 

na demarcação de suas terras, pois haviam iniciado um processo de 

recuperação das âreas tradicionais. 

Posteriormente, em outr~s oportunidade~,. os Ín 

dios passam a manifestar o seu desagrado e caracterizar a ato de 
"ocupação", como um ritual de. guerra. Oa Xa;ân_te que defl~graram 

o movimento, portavam adornos corporais que carcterizavam a classe 

de idade dos guerreiros e usavam bordunas (sendo um tipo delas, es 

pecífico ã determinada classe de idade). Esta espécie de manifest~ 

ção passa a constituir um modelo a ser segui~o pelas demais socie 

dades indígenas, que também esnavam de?contentes com a atuação pre 

cária da Fundação. Mesmo aquelas que não mais utilizavam enfeites 
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corporais, ·ou possuiam artefatos de abate ou de guerra tradicionais~ 

passaram a· inseri-lo~ em suas relaç6es sociais com os brancris, pois 

eles por si s ô ,' emitiam mensagens que eram rapidamente decodificadas 

pelos regionais e/ou pela FUNAI. 

Em 1979, o Coronel João Carlos Nobre da Veiga. 

torna a FUNAI um reduto de m~litares reformados, colocando-os em car 
gos diretivos. Devido à inabilidade e desconhecimento dos mesmos .no 

trato de questões indígenas, e ao desrespeito aos profissionais ~o 

tados no Órgão, que se indignam diante da condução dos problemas i~ 

ternos,exercida de maneira opressiva e castradora, os incidentes se 

multiplicam sucessivamente, quer entre Índios ou entre funcionários. 

Instaura-se o início da desorganização administrativa da FUNAI. 

Os acontecimentos ocorridos em 1980 retratam 

as incoerências existentes na Fundação. Para evitar a proliferação 

de "focos" de atritos na sede, os estudantes indígenas pertencentes 

a vãrios grupos são acusados de serem os seus mentores e enviados à 
estudar nas cidades mais próximas de suas aldeias. Isto provoca u 

ma onda de indignação entre os estudantes, com o aval dos técnicos . . 
da Divisão de Educação da FUNAI e de várias entidades de anoio à ca~ . - - 
sa indígena·. Os estudantes e outros Índios se reunem e criam .a U- 

niiQ das Naç5es I~digenas (UNI), como um instrumento legal para co~ 

seguirem.qu~ suas reivindicações f~ssem alc~~çadas. Atê hoje a UNI 

não foi reconhecida oficialmente, pois ê vista como um meio de coa 

çao contra a FUNAI. Ela nã? aceita, e encara a mu dan ç a política so 

frida na vida das sociedades indígenas, como resultante da conjunt~ 

ra histórica e política nacional. 

O Coronel Nobre da Veiga inova na Fundação~ 

instituição do cacicato, com grande prejuízo ãs sociedades que fo 

ram afetàdas por ela. Esporadicamente alguns ··índios chegavam à Brª 
sília para pedir ajuda nas soluções de ~eus problemas, principalme~ 

te dinheiro para reforçar os Pr o j et o s Econômicos, qu e iv í r a r am modi~ 

·mo na FUNAI, ou pedir que repassassem adequadamente as.verbas dos 

mesmos, ja que eram sempre- enviados em épocas .s.a-·zonais erradas. Com 

a finalidade de evitar o deslocamento de Índios e ter que recebê-los 

no 9abinete presidencial, a cúpula administrativa estabelece urna 

norma: somente receberia na sede os caciques ou chefes de cada co- 
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munidade; e que os Projetos Econômicos ou benefícios seriam <lestina 

dos às aldeias e não ao grupo indígena, como vinha ocorrendo. Com 

isso, proliferou o desmembramento de aldeias e. a criação artificial 

de lideranças indígenas, com .o objetivo de "arrancarem" mais dinhei 

roda Fundação. O auge da situação foi ~tingido em 1983, na admini~ 

tração de Otávio Ferreira Lima, para ir depois se arrefecendo nas d~ 

mais. Em 1985 dá-se o mesmo fenômeno, mas ao contrário: alguns lí 

deres tribais exigem.um pagamento mensal ou anual pelos serviços 

prestados~ comunidade, através de documentos oficiálizados. !orja 

ram a modalidade _p~ra adquirirem mais dinheiro, umà vez que a ~UNAI 

recusava-se a liberá-lo. O estratagema deu certo: conseguiram o in 

tento. Com o correr do tempo, aperfeiçoaram a técnica. Em março 

de 1986 adotam outro ardil visando obterem mais recursos financeiros: 

alguns lideies indigenas do Mato Grosio· sio convidados a participar 

de uma reuniio organizada pelo Presidente Apoena Meirell~s. cobrando, 

pos t e r i o rrne n t e e o f Lc i a Imen t e um cachê de Cz$15.000,00, por cada . 

participante, que não lhes_pagaram. 

Novamente: em 1980, vem à tona a questão da . . 
emancipação indígena, principa11;óte destinada-aos grupos que habitam 

as regiões nordeste e sul do Brasil, por estarem mais engajados na· 

economia de ~ercado regional. A quest~o aparece mascarada sobre o 

rótulo de critérios de indianidade. Estabelecem-se critérios aleat§ 

r io s e arbi trãrios para identificar quem é Índio.- Em resposta, as 

sociedades indige~a~ mais atingidas manifestam-se ~e ~aneira singu 

lar: usam pintura corporal estilizada, cocar de penas tingidas, co 

lar de dentes de cavalo, arco e flecha rudimentares, borduna (de v~ 

rios formatos), mesmo que os artefatos fossem_ estranhos a sua cult~ 

ra, mas empréstimos culturais de outros grupos indígenas, ou simple~ 

m~nte, fabricados por sua criatividade, mas que surtiam efeito, po~ 

a FUNAI considerava-os corno símbolos de "Índios au t ênt í.c o s " (lei a 

?e índio nu ou de tanga, ou seja, indio primitivo). Para reforçar 

a identidade étnica., passaram a se "fantasiar de Índio'.'. -A situação 

aviltante_a que se submeteram para que foss~reconhecidos com~ ín 

dios, causou um forte impacto emocional aos que estavam envolvidos 

diretamente na causa indígena e o respeito (aparente) dos funcio 

nários mais cêticos do brgão. Os atores assumem os papeis que lhes 
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foram impostos _e os desempenham altivamente,, na grande comédia em 

que estava se tornando a FUNAI. 

As pressões internas !IlO Orgão aumén t am pro 
gressivam~nte, tornando impossível aos técnicos que.trabàlh~m dire- 

. ! • 

tamente com os grupos indígenas as~istirem nassivamente a.r~pressão 
. . . . . Bra51le,r"' 

soqre aqueles. Decidem fundar of~c1alemte 1a S0c1edadeytle Indigen; 

tas (SBI), que não foi reconhecida pela FUNAI, alegando ser urna en~ 
1 

tidade paralela.dentro de {ua própria estrutura. Com ,receio que a 

SBI se projetasse, a FUNAI aproveita a ocasião para·demitir os fun- . . . 
cionârios mais e~volvidos com a sua criação~ U~iliza corno arg~mento 

a quebra de hierarquia funcional, quando cerc~ de ttinta técnicos 

encaminham um documento ao Ministro do Intetior, Mário Andreazza, re 
• • • 1 - 

latando as arbitrariedades na conduç~o da pplítica indigenista. Os 
. . 

Xavánte reagem contra a demissão dos têcnicos1 principalmente daqu~ 

les que trabalharam em suas áreas. 

O xavánte Mário Juruna' salienta-se como o mais 

ferrenho defensor do direito 'indígena e o qtie mais se.opõe à polÍti 
• 1 • - . . 

ca indjgenista reinante na epóca. Sua atuaç~o torna-se conhecida no 

exterior, sendo convidado a presidir a reun[io do Tribunal Russ~l, 

na Holanda. Como um t.u t e Lad o , ele tem que p1edir autorização à FUNAI 
1 

para sair do País. gsta i nega, ~as pela i~tervençaõ de deputados 

federais que Ímpetram um mandato de seguran1ça contra a FUNAI, no Mi 
1 - 

n i s t ê r i o da Justiça, Mário .Ju r un a ganha· a c au s a , Com isto esta_be- 

lece-se uma jurisprud~ncii e qualquer Indio passa a ter 6 direito 
de viajar para o exterior, sem que a FUNAI 'intervenha diretamente. 

1 

Com a proibiçio de Mirio Juruna s~ afastar:~º Brasil, o prestígio 

do. Õrgão r- ~ decai::_;-, vertiginosamente, sendo criticada pelos me 

ios de comunicação do mundo -inteiro. 

Durante- toda a administração do Coronel Paulo 
u~ . 

Moreira Leal1 em 1981, o climavoe instabilidade, sendo finalmente 
1 

forçado pelos Índios a se demitir. Quanto,maior era a desordem ad- 

ministrativa e política da FUNAI,.mais se fortalecia e se desenvol 

via o movimento indígena brasileiro. Os i~dígenas estavam agora ci 
1 ' - 

entes de sua força enquanto grupo minoritário e mais coesos entre 

s1. Começam a se adentrar no mundo dqs br~ncos atrav~s da politSca, 
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por ser o ~nico espaço disponível que permitia a manifestaçio de 

minorias. Mário Juruna é eleito Deputado Fe~eral pelo Rio de Janei 

ro, através do Partido Democritico Trabalhis~a. (~DT). Fora dado o 

passo mais decisivo.para o reconhecimentp ad.direito indigena brasi 

leiro, por intermédio do palco político,· 

A maneira desinibida e desenvolta do.Deputado- 

índio fazer seus di_scursos na Câmara, pr ov oc'a tumultos, em 1982, u 

ma v e z que, ·alem de defender a causa Lnd I gerra , defendia também a cau 

sa dos oprimidos, "d o s pobres e dos favelados, enf i m , a minoria des 

prestigiada que compõe~ -, 't uma grande parcela da população b r as i Le í r a , 

A tribuna ê um local familiar à Juruna, pois a orat~ria, o discurso 
• 1 • 

formal são aspectos sociais de vital importância.para um chefe de 

r> facção conseguir adeptos e manter prestígio tp o l f t i c o , A s i tua çâo 
torna-se insustentável no Congresso Nacional, quando num dos seus 

discursos, o Deputado acusa o Ministro do Interiro e outros, de 

corruptos·. 'Ameaçam c e.s s a r seu mandato. O ~ncidente provoca um a 

balo no prestígio de Juruna, pois os seus adeptos e admiradores se 

diNidem: naqueles que o apoiam e nos que condenam sua atitude como 

Deputido. Para livri-lo das sanções parlam~ntares, os comp~nheiros 

de Partido justificam que ele não se expressa corretamente em portu 

guês, porque esta não é sua língua materna. .De sd e então, Mário Jur1:!_ 

na passa a fazer discursos em Xavinte (parcial ou _total,0nente), ou 

usa expresstÕes nativas. Aproveita as_oporiunid~des e traz para as 

solenidades oficiais outros Xav àn t e , que falam em· seu idioma, sendo 

traduzido por interpretes. E a primeira vez que a Câmara dos Deput~ 

dos se abre para que expoentes de minoria~ ~tnicas brasileiras se 

expressem.em suàs línguas nativas. 

Com o transcorrer do tempo, os grupos indíge 

nas t.or n am+s e mais Lnc i.s í.vos , decidas, dei_xando de serem submissos, 

os "selvagens amàv e í.s ";. que precisavam de porta-vozes para que s eu s 

interesses chega~sem aos caniis competentes1dos Orgias Piiblicos. E~ 

ta reviravolta no comportamento dos Lnd I'g en a s , não foi vista com 

bons olhos pela FUNAI, pois os mecanismos coerci t;•vos não tinham mê! 

is repercussões ou efeitos inibidores sobre eles. Estes consegui 

ram superar a instabilidade do Õrgão e se auto-afirmaram corno cida- 
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dios livres eco~ vontade pr6pria. A rnetamo!fose.i encarada ~el~ 

FUNAI corno c'on se qü ênc í a de ações planejadas por Lndã gen í s t as, an t r o 
pÕlogos e sertanistas. Eles foram acusados pficialmente de manipu 

larem às Índios, de desestabilizarem o Orgãoi, .f om en t and o idé.ias sug 

v er s i.va s e comunistas entre os Índios. Em n enhuma ocasião à FUNAI 
aceita o fato ou os acontecimentos como um momento h i s t ôr í co , como 

um porvir da Nova Repíib Lí c e , ·que ocorreria some n t e alguns anos de 

pois (1985) para o Brasil como um t od o : Os ,índios se anteciparam 

ao processo de abertura democrática que seria iniciado mais tarde 

por Tancredo.de Almeida Neves. 

Maneiras alternativas de reivindicar 

O ano de 1983 caracteriza-se por um novo 

esti~o dos índios exigirem~1( Fundação adot~sse uma políti~a coere~ 

te com a realidade de cada grupo. Passam a ~sar um recurso muitó cg 

nhecido pelo próprio branco: fazer reféns e apr e end.er propriedades. 
1 

A modalidade ê instituída no · Parque Irid I g en a do Xí.nguç na adminis- 
• 1 

tração do Presidente Otâvio Ferreira Lima. Os Kayabí tornam um pequ~ 

no avião de propried~de particular, que ina?vertidamente aterrizara 

no Parque. Exigem para liberá-lo, o recebim~nto adequado de tratame~ 

to de saúde -e de remédios. A -FUfffU é c oa g i d a externamente a pagar 

ao d~no uma itldenização pelos dias em que~ aeronave ficou presa 

na ãrea Kayabí. 9 alerta de insatisfação dos indÍge~as ~inda não 

fora captado pela FUNAI_:, apesar da grande r epe r cu s s á o promovida pe 

la imprensa na população brasileira (e internacional). 
' 
';outro incidente de maior projeção acontece 

algum tempo depois, quando os Txukahamãe, liderados por Raoni, à- 
' 

piisionarn os funcionârios do ·Parq~do Xing~ (Posto Indígena Kreti- 

·re); pedindo a pr e s ença do Presidente da FUNAI na aldeia • .A finali- 
' . 

d ad e era discutir .s obr e a área indígena do .Capo t o , considerada o lo 
1 • - 

cal dos ancestrais míticos d es t a sociedade .Lnd Lgeria , pois hã dez a- 

nos reivindicavam a inclusão daquela faixa ,em suas terras imemoriais. 

O Presidente envia representantes (Superintendente e Diretores) pa 

ra dialogarem com os Txukahamãe, enquanto ele se reunia com os faze~ 

deiros em Brasília. Os Índios ofendi~os p~la maneira como o Presi- 
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dente trata a um Chefe Indígena, não cumprindp as regras elementa 

res de etiqueta, tomam como reféns os represe~tantes do Õrgão e im 

_pedem a utilização da balsa que liga a estrad~ aos povoados ~ão Jo 

sé d.o Xing~ e São Féli~ do Ar~guaia. Som~nte! após a intervenção do 
Ministro do -In t er i o r ; mui tos dias depois I pr om e t endo liberar:~ Capq 
to, a situação.normalizou-se, mas até o presente momento a área n~o 

foi homologada. A. Ln t e r f e r ênc La ministerial rfo i c on s í d er ad a uma 

cartada política para- aumentar a popular Ld ad e. do Ministro do Interi 

or Mirio Andreazza, futuro candidato i Presi~;ncia da Repfiblica, em . ' 
1984. · 

O ano de 1983 cof).stitui um marco histórico no 
' 

indigenismo brasileird. Foi instalada na Cimara dos Deputados a Co 
. ~ 

m1ssao do Indio, como resultante de um proj~to apresentado por Má- 
,,.-._ rio Juruna~ Ela ê formada po-r Índios e "civi,lizados". A Comissão 

está alerta aos problemas indígenas nas alde~as ou na FUNAI, inde 

pendente da sua natureza. Com a intenção de .resolver os impass~s 

administrativos e políticos da FUNAI, em 198~ o Deputado Juruna a 

presenta um Projeto de Lei na.Câmara, para q~e a Fundação fosse di 

rigid~ por um Conselho Diretor, cujos membro~ seriam escolhidos por 

consenso geral das comunidades indígenas, ha~endo nele representan 

tes indígenas,. e que fossem criados Con s e l.ho s Indígenas para f_isca 

liza~~a admirustração. Alg~ns C?nselhos foram implant~dos· por ini 

ciativa dos índio~, como os que moram em Co i â s e Maranh.ão. · · 

Podemos considerar a administração ee Jurandy 

Marcos da Fonseca, em 1984,_corno o inicio de'urna nova atitude are! 

peito da participação de Índios e funcionários em assuntos admínis- 

trativos. Alguns;; Índios são escolhidos para ocupar ·cargos admi n i s> 
trativos na sede e nas áreas indígenas; Mari~no fstino Marcos _(mais 

1 • 

conhecidci como Marcos Terena} ocupa a Chefia do Gabinete, institui~ 

do assim uma praxe i~stitucional, da qual os Índios jamais abdica• 

rão; os Índios em trânsito são recebidos com mais respeito; os téc 

nicos são tratad~s ~om ~ais dignidad~ profis~ional; os indigenistas 

demitidos em 1980 começam a ser readmitidos e alguns colocados em 
1 

cargos di decis~o. 

Um problema de ordem na;ci anal f ~ v_o.<-:c e~ .r:para 

a saída do Presidente da FUNAll'. Sob. o pr e t exrt o de contribuir para 
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saldar a d!vida externa, as mineradoras e os garimpe~~os pressio 

nam o Governo a explorar as jazidas minerais em irea indígeria, pro! 

bida pela Lei n9 6.001/73 do Estatuto do !ndio •. Por não compactuar 

com as _idéias governamentais,. ? _ Presidente d a FUNAI nega-se a ·assi 

nar a Portaria de Regulamentaçio de Mineração em Ãrea lndiiena, seg 

do por isto deposto. Ele .s a i como um· "he r ê í " perante os olhos dos 

índios e de seus defensores, pois há anos que a FUNAI não defendia 

o patrimônio indígena com tanta veemência. Se por um lado Jurandy 

Fonseca o defendia, por outro permitia ~ue a irea Kadiw~u.fosse ar~ 

rendada de modo ilegal. Foi apôs ~ua demissão,- acusado publicamen- - ,: . 
te por seus opositores de ter levado vantagens econômicas na trari- 

saçã~. A· euforia e a esperança de rneihoria do Õrgão arrefece-se. 

Ficara o consolo dos índios terem conseguido galgar alguns degraus 

r--- num período tão curto de administração. Ninguém questiona a políti- 

ca demagógica e conciliatória do Pres!.:idente Jurandy, que estava 

em~oga, na época, com o advento da Nova Repiib~i~a, por interrn~dio 

de Tancredo.Neves, que%xercia com proficuidade. Atrás dos discur 

sos retóricos, o Presidente da FUNAI escamoteava urna ação populis 

t3, no trato da. causa indígena. 

Na gestão do Presidente Jurandy Fonseca os 

índios inovam um outro tipo de modalidade reivindicatória: a ocupa~ 

çao de De l e g ac La s Regionais. A primeira ocorre em Bau r'u , São Paulo, 

por índios d~ região, como mecanismo de pressionar a FUNAI e obvia 

merí't e , o MINTER, a atenderem seus pedidos. A ocupação 'Eo i motivada 

pela transferência do.Delegado e conse~ntemente, da Delegacia Regi 

I"""' onal para Londrina (Paraná), pela Presidência. Como-repercussão i~ 

direta do ato de ocupaçio, o Escritório do Xiniu, em Sio Pau)o, foi 

mudado pela Pre~idência da FUNAI ~ara a sede de Brasília, criando 

se em seu lugar, a Casa do !ndio, somente para atender xinguanos ou 

eventualmente outros Índios enfermos. Nesta e nas demais ocupaç5es 

de Delegacias Regionais em outros Estadcis brasileiio\ que se segui~ 

ram logo apôs, os Índios se a pr e s errt a r am ornados ou "fantasiados", 

usando armas tradicionais (ou produzidas para estes. fins),_ como re 

curso artificial (não cultural) para mostrarem auto-determinação 

nas decisões, através da agressividade física e verbal ou por meio 

de urna aparência externa vistosa, extravagante. 
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Nelson Marabuto Domingues, apesar de ser um ex 

Delegado da Polícia Fed~ral, ao assumir a presidência, em fins de 

1984, dâ pr~sseguimento aos trabalhos do Presidente anterior, o que 

até então era difícil de ocorrer na FUNAI. A descontinuidade de a 

ções administrativas e políticas, a partir- de 19_8o,· foram as_ causas 

primordiais da "d e s e s t r u t uraç âo do Õrgão. O Presidente empo~sado te~ 

ta implantar imediatamenie inovaç6es administrativas com o intuito 

de dinamiza-lo, tais como: estabelece coordenadorias de área com o 
r..,.b\e..,.....o.~ 

objetivo de detectar e resolve?..r.regionais; continua a nomear. índios 

em cargos de decisão no quadro da Fundação; forma-se o primeiro· Co~ 

seÍho Indígena, em Goiás/Maranhão, que atua em conjunto· c9m o Dele 

gado Re g â on a L;' volta a realiz.ar o Curso de Irfigenismo em mo.l d e s ma is 
modernos, visando tornar os técnico~ indigenistas mais sensíveis e 

f'\ perspicazes à problemática indígena; cria Grupos de Estudos para d~ 

baterem e proporem aç6es_indigenistas entre o~ TUkÜna, os indios do 

Vale do Javari .e os Waimirí-Atroarí, convidando especialistas eco 

nhecedores da cultura destes grupos indígenas; inicia o estabeleci 

mento de diilogo com as entidades de apo~ a causa indígena (CIMI, 
A[3A,ANA.I, ~omiss6es Pro-tndio etc); da prioridade à dema r ca çâo das 

terrâs_indígenas, para.isso agilizando e incrementando o Dep~rta 

mento de Patrimônio Indígena (DPI), setor responsável pela ativida 

de. 

Apesar de querer dinamizar a FU.NA I, o PFS á d en te 

Marabuto depara-se com um_problema se~Íssimo: herda um Õrgão falido 

em todos os sentidos e o hibit~ dos Índios ;irem i.Brasília, inten- 

r"> sificado desde a administração anterior, para fazerem verbalmente 

suas reivindicaç6es. A modalidade surge devido i precaríssima as 

sistência fornecida nas Delegacias Regionais e Postos Indígenas, que 
por não terem verbas e pessoal especializado, não tinham condiç6es 

. . 
de atender satisfatoriament~ as solicitações provindas das ald~ias. 

Com o contínuo e massivo deslocamento de Índios à Br·astlia ou às De . - . " . - 
legacias, os parcos recursos da Fundação vão pa_ulatinàmente sendo. 

gastos, para cob_rirem as desp_esas com Índios em trânsito. A fina 

lidade da vinda dos Índios é diversificadas desde o atendimento de 

saúde ate a solicitação de demarcação das terras, bem como pedidos 

de ordem pessoal. A permanência nas cidades depende d~ presteza da 

Mod. '126 - 2'10,.,297 



,,,.--.....' 
11 

MINISTtRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL 00 INOIO ~ FUNAI 

FUNAI em arrumar dinheiro para comprar-lhes·presentes e passagens. 

Retornam com a promessa da resolução imediata de problemas mais com 

plexos. 

Com o.advento da Nova: Repfiblica, -em 1985, oco~ 

re uma mudança de regime no Brasil i o Presidente Marabuto; depos 
. . - 

to. Ele ê acusado pelo Governo de fomentar a vinda de Índios à Br~ 

sÍlia, para fazer· 1·obby à sua permanência na Presidência do Õrgão. 

Foi um Presidente que soube exp~orar as vârias linhas do indigenis 

mo corrente, principalmente de técnicos da Fundação e Índios, em be 

nefício plq)rio; emprega sua erudição, formação humanis~a. carisma é 
perspicácia no uso do discurso do.interloculof para manipular os i~ 

teresses políticos vigentes em sua administração. 

Para substituí-lo, o atual Ministro do Interior, 

Ronaldo Costa Couto, nomeia Airton Carneiro, engenheiro agr.Ônomo do 

INCRA, em fins de abril de 1985. Apesar da precaução do MINTER para 

que a indicação do candidato não fosse conhecida com antecedência, 

usando có~igos, Carneiro espontaneamente·decide não ir à FUNAI, de 

sistindo da presidência, ·pois Índios de diferentes tribos cercaram . . 
ostenl);ivamente o prédio para impedir a entrada do mesmo. A recusa 

. . 
dos índios basea-se no fato deles e da UNI estarem negociando com·o 

Governo um nome de consenso para dirigir a FUNAI, que fosse de agr~ 

do das virias correntes e filosofias existentes na época (indios, 

funcionaríos e ·entidades de apoio), e o Presidente escolhido não é 
conhecido nos meios indigenistas. 

,,..._. Novamente outro impasse surge no Õrgão, apesar 

do auge da Nov~ Republica, onde ouvia-se constantemente qs chavões: 
' . 

abertura, diálogo; negociação e consenso. Estes termos foram cunh~ 

dos pela equipe de.Tancredo Neves, por ocasião da composição do seu 

ministério. Eles foram encampados incontinente pelos movimentos iU 

digenas e raz6~s de muitos desentendimentos com o Ministro -do Inte 

rior. Os indígenas exigem serem tr~tados como os de~ais brasilei 

ros, com direito a indicarem uma lista sêxtupla com os nomes do fu 

turo P~esidente da FUNAI. O Superintendente Gerson da Silva Alves a~ 

sume provisoriamente a presid~ncia, enquanto o Ministro do Interi 

or decide aquele que ficará definitivamente no cargo. Os nomes indf 

cados provocam divisões desastrosas: _o MINTER indica o seu candidato, 
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0 experiente sertanista_,. Apoena Meirelles; os Xavânte querem a per 

manênciá de Gerson da Silva Alves ~a presidência, devido a laços de 
am i z a d e antigos e con s e qü.jen t emen te, a permanência 4~- ·s·ta tus· quo. 
De qualquer forma, ambos os ~andidatos permitiriam que conti~uassem 
a ser o grupo indígena mais beneficiado do País, em detrime~~o de o~ 

tros menos reivindicativo~ ou que habitam em reg{5es dis~antes e 
inóspitas. A maioria dos Índios e a UNI não concordam com as indic~ 

ções apresentadas, ocorrendo um processo de cisão entre os indígenas 

pertencentes às diferentes etnias. A coesão. interna entre· eles .ardll 

amente estabelecida ameaça esfacelar-se. A FUNAI continua obtusa 

em dialogar com os Índios. Estes reagem através de movimentos indí 

genas organiz~dos, ocupando Õrgãos da FUNAI. Os Bakairí de Mato Groi 

so tomam a Delegacia Regional de C~iabá, como protesto pela indic~ 

r'· ção de outro De l eg a d o , que não era de interesse dos Índios da regi- 

ao. 

Os desentendimentos entre os segmentos envot 

vides com a causa indígena sio enormes. O Orgi~ esfac~la-se admini§ 

trativa e moralment"e, chegando ao ponto de.funcionários se espanca 

r êm mu t.uam en t'e , se agredirem verbalmente; ou Índfos baterem ou am~ 

açarem matar funcion~rios que não tinham condições de atendere~ im~ 

diatamente quantidades imensas de solicitações importantes ou insig 
. - 

nificantes. o trabalho de campo torna-se praticamente inviável, co~ 

os índios ameaçando ou fazendo reféns, os técnicos, como meio de c~ 

agir a FUNAI- a executar suas.reivindicações, a maioria de caráter 

fundiário. O des~ontentamento ê geral, a produtivi~~de int~lectual 

r- e administrativa do Órgão cessam quase completamente. 

De npvo surgem comentirios ji fomentados em 

1980, a respeito do desmembramento da Fundação e do fortalecimento 

das Delegacias Regionais, como forma para dinamizá-las e torna-las 

operante~. Desta maneira, seria eliminada a presença de Índios em 

Brasília, aqui ficando uma pequena representação do Õrgão. Conse 

qtlentemente, os funcionários seriam transferidos para as Delegaci 

as Regionais ou demitidos. As informações veiculadas geram insati~ 

fação entre os funcionários, principalmente nos das áreas de Ciên 

cias Sociais e Humanas, pois, em 1983, alguns tinham sido transfe 

ridos arbitrariamente. O objetivo velado era acabar com os focos 

de tensio, porque ~les colocavam consianternente em impasse as admi 

nistrações da FUNAI. Muitos técnicos com experiência pedem requi- 
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sições para outr~s Õrgãos do Governo ou fazem acordos, e alguns sao 

demitidos sumariamente. A situação torna-se precaríssima, nois atlmi - - 
nistrar nestas circunstâncias, sem especialistas ou antigos conhece 

dores da problemâtica indígena ê impossível.: 

~ Diante da cri~e ~ue ia se tornando incontroli 

vel, o MINTER instaura uma auditoria administrativa na Fundação.pa 

ra detectar "onde" estavam as irregularidades e as deficiências. A 

pesar do resultado não ter sido até hoje divulgado, o Presidente Ge~ 

son é responsabilizado por elas, sendo deposto e_assumindo outro,· 

cargo na sede do Ministério do Interior. Mudanças ta:111?ém acontecem 

entre os Índios. Por. razões p a r t i cu La r e s (ou políticas?) Marcos T~ 
rena afasta-se da FUNAI, ·indicando um substituto para Chefe de Gabi 

nete e é requisitado para ser Assessor do Ministro da Cultura em as 

suntos indígenas. Alguns jovens Índios mais adaptados aos,costu 

mes da sociedade nacional iniciam a tentativa de entrar no circuito 

polít~co nacional. Para isso _estreitam os contatos com políticos 

influentes e com os Partidos Políticos, visando candidatarem-se a 

Deputados Federais por difer~ntes Estados • 
• 

Inesperadamente, em setembro de 1985, o Minis 
, . - 

tro do Interior empossa o sertanista Ãlvaro Villas Boas na presid~n 
. . - 

eia· da FUNAI, que fora demitido do Orgão na gestão do Pres í den t e Ju-. 
randy Marcos da Fonseca, em 1984, por irregularidades administrati 

vas Qa Delegacfa que dirigia. O ato solene da posse foi na sede do 

MINTER e o Presid~nte·demora alguns dias para assumi~· defintitiva 

mente na sede da FUNAI, temendo -~e~resilia por parte:dos indios; 

seu nome não fora submetido ã apreciação das sociedades indígenas e 

nem das e~tidades de apoio a·causa indígena. O temido_nio aconte 

ce, pelo fato dos irmãos do Presidente terem sid~ durante muitos a 

nos administradores do Parque do X'i ngu , tornando-se um mi to no in 

digenismo brasileiro. Os xinguanos, liderados por Raoni, apoiam a 

nova indicação, com a cobertura governamental, sendo seguidos por 

índios de outras etnias. Mas alguns grupos indígenas.de loc~is ma 

is distantes (norte, nordeste e sudeste) são radicalmente contrá 

rios, principalmente aqueles do sul, que combateram sua administra 

ção-anterior, no tempo~ue fora Delegado Regional.em -~auru (e~ão 

Paulo). Como desforra por acontecimentos passados, estes Índios o- 
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cupam durante dias a Delegacia Regional de·Londrina e o PRsidente 

manda fechá-la._ Os incidentes se repetem em outras Delegacias Regio 

-na i s por razões as ma í s d í.ver s as , inclusive com o s Índios espancan 

do funcionários ou fazendo-os reféns. Ainda. em setembro, os Pata.xô 

e outros grupos ocupam a Delegacia Reg~onal de Salvador, du~ante um 

m~s e e-fechada por ordem presidencial. Algum tempo deiol~ i ~riada 

uma Ajudância em outra localidade • 

• Mudança·s n·a ·p·oTí·trc·a adminis·tr·ativa da· FUNAI 

O MINTER pará dar credibilidade a nova àdmj 
nistração e reabilitar a imagem da FUNAI perante a opinião pública 

e .a indígena, promete dar ce~ca de nove milhões de cruzados, mas r~ 

passa parte do dinheiro que serve apenas pa~a pagar as dívi~as con~ 

traídas pela Fundação durante o período de carência. A cúpula dire 

tiva experimenta um novo sistema de administração, deslocando-se p~ 

riodicamente às Delegacias Regionais. Caracteriza-se corno uma admi 

nistraçio itineran~e. O m6t6do faria com que os Índios fic~ssem 1; . . 
mitad~s dentro de sqas juridiç5es regionais~ diminuindo o fluxo de . . 
indios i Brasilia e os.pioblemas administrativos resolvidos nos lu- 

gares de origem. A recém-empossada Presidência enfrenta um proble: 

ma de ordem nacional: continua a v i go r a'r a proibição g ov e r n amen t a l 

de c-0ntrataçâ~ de técnicos até 1986, devido as eleições de vrefei 

tos nas capitais brasileiras. 

Em outubro de 85, alguns Índtos e a UNI rei 

vindicam jun:!º ao Presidente da Câmara e do Ministro da Justiça a 

inclusão de dez vagas de Delegados de diferentes sociedades indÍge 

~s (dois por região do País), .para comporem a equipe que eleborará 

a Nova Carta da Constituição. Em fins de maio de 86, a ABA e Ailton 

·Krenâk são convidados a elaborarem o item referente aos assuntos in . - 
dÍgenas. Esta-participação representa mais uma vitória da causa iu 

dÍgena, pois tiveram oportunidade de influírem em situações que lhes 

dize~ respeito-e que definirão o futuro das sociedades indígenas. 

A política recentemente adotada n~o dâ os r~ 

sultados esperados: os Índios permanecem instalados em Brasília, a- 
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pes ar da Diretcnria da Fundação deslocar-se continuamente às Delega 

cias ou ao prédio do MLJNTER, deixando a sede da FUNAI completament~ 

acéfala. O c~os ~dministrativ~ intensifica-se. A situação perdura 

ri atê a total reestruturação do Õrgão. · Os .Índios sutilmente cons~ 

guern a adesio dD Ministro do Interior··p~ra sua causa e o pre?sionam 

a demitir Ãl~aro Villas Boas. Iniciam-~e os desentendim~ntos· entre 

Presidente e Mimistro, culminando com o pedido de demissão do Pre 

sidente da FUNAl. Em seu lugar fica o Superintendente Administratj 

vo, o candidato anteriormente escolhido pelo Ministro. A posse do 

Presidente Apm'liJl Meirelles é mui to concorrida, com os funcionários 

da sede e os Íntlios participando •. O discurso que profere soa demag§ 

gico, tendo a proposta de reformulação da Fundação· representado a 

mola mestra da sua plataforma de administração.· 

Com o ap~io integral do Ministro, Apoena Mel . ,.. 
impulsiona as mudanças desencadeadas por ele e pelo Pres~i- relles 

dente anterior. recebendo constantes remessas de verbas para gerir 

as falidas finanças d~ Õrgão. Em dezembro iniciam-se ps estudos pa 

ra alterar o Estatudo da FUNAI, nomeando-se urna comissão mista FUNAi 

/MINJ;,ER, que v i.a j a às Delegacias e às vezes. às áreas .i nd i g ena s ~ fa 
zendo levantamentos. Simultaneamente, descentraliza:se a.direção 

da Fundação, que passa temporadas em d~terrninadas Deleg~cias Regio 

nais ou em ãreas indígenas, deixando a sede sem cobertura adminis 

trativa; e suspendem-se as despesas com os Hotéis que servem aos . . 
índios em trânsito na Capital. Inic1a-se um processo de estrutura- 

çao na FUNAI~ como forma de consertar a desorganização em que eln 

r-- se encontrava nos Úl tirnos anos e que gradativamente piorava: 

Os grupos indígenas não ~ncaram a mudança 

administrativa corno uma melhoria de vida. A descentralização ê iden ' .. - 
tificada corno ~ma futura estadualizaçio, regionalizaçio, urna vez 

que a maioria das aldeias já recebem assistência de outros Õrgãos 

do Governo; e a est.adualização é uma ideia a longos an_os acalentada 

pelo mesmo. Os Índios pensam que a descentralização provocará a e 

manc~paçio, o loteamento de suas terras e a elaboração de um novo 

Estatuto do 1ndio. Por isso, reagem aos acontecimentos, recusan- 

. do-se a permanecerem nas aldeias, enquanto seus problemas continu 

em pendentes; ou ni~ comparecem ao aeroporto ou rodoviiria na hora 
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do embarque, não utilizando as passagens compradas pela FUNAI; ou 

voltam às aldeias em ônibus fretàdos pelo Orgão·para alguns dias d~ 

pois retornarem ã Brasília ou às Delegacias Reg ãona í s , Diante do 

impasse, a Fu,;;!.n~ão capitula_momentan·eamente~ vo l t and o , em fins de 

março de 1986, a suspender as viagens· dos Índios, avisando aos Ho 

téis em Br as Ll La , através de Carta Circular e Editais em Jo_r~ais, 

que pagará as despesas somente de Índios enfermos e de estudantes. 

A grande maioria dos indígenas atende à solicitação, mas outros re 

sistem a ela. A FUNAI freta Ônibus pa~a reconduzí-los às suas al 

deias. Ela livra-se do problema, ~ransferindo a responsabilidade 

aos hoteleiros. Estes se negam a criar atritos com os índios e de~ 

·xâ-los desalojados, quando poucos dias depois voltam ã ·Brasília com . . 
a intenção de não deixar que ocorra a descentralização da sede. 

Devido ao excessivo número de Índios em trân 

sito nesta ciaade; aos gastos exorbitantes com o pagamento de suas 

despesas;.à_falta permanente de recursos financeiros.para atender as 

aldeias mais afastadas de Brasília, que são desviados para atender 

os infindáveis pedidos de Índios em trinsito; ~o abandono e desca 

só para com os funcionários da .. sede, .a FUNAI passa a ser manchete 

diária dos meios de comunicação de massa. A imprensa se dividi~, 
. . . 

ficando algumas facções a favor e outras contra os Índios e os fun- 

cionários ·da Fundação. A facção contrária contribui enormente para 

denegrir mais a imagem de ambos, _se~ levar em consideraçio o contex 

to político e econômic~ do Brasil de hoje. 

Apesar da repressão ter sido banida do Pais, 

,,,...__ ainda ha resquício dela em relação aos· Índios. Em dezembro de 1985, 
um Bnibus que ~ransportava funcioniiios e Índios i sede fora visto 

riado, sendo os Índios "desarmados"(facas, canivetes e peixeiras). 

Õ episÕdio não é noticiado pela imprensa. Novamente, em meados de 

março de 1986, a polícia civil realiza urna vistoria nos aposentos 

do~ índios hospedados num hotel do Núc!eo Bandeirante, ·com a descu! 

pa de procurar tóxicos, prostitutas·e armas. Não empregam violêncmaJ 

mas a ati~ude causa pânico, principalmente entre as mulheres, devi 

do a experiências anteriores. O assunto ê ampla~ente divulgado e 

criticado pelos meios jornalísticos, os quais enfatizaram o nasci 

mento prematuro de uma criança índia. 
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No auge da crlse indígena e indigenista, i 
nesperadamente~ no inicio de jan~iro_de-1986, o ·P!esidente da Repfi 

blica convoca os préstimos de Raoni (Txuka~amãe) para trata! atra 

vés de técnicas indigenas, o ·cientist~ Augusto Ruschi, especialista 

em beija-flores, que se encontra doente, devido ao envenenamento prg 

.vocado pelo sapo cururu ·cnendrob~ta). Por sua vez~ Raoni ionv~da o 

famoso p aj ê Kamayurã,· "SaEain, para realizar o ato de cura. A p a j e Lap 
ça torna-se o tema predileto da imprensa falada, escrita e televisª 

da durante os dias em que se efetuaram as sessões·de cura. Focali 

zam-na. com ser í edad e., o que ê compreensível, pois hâ um mov i men t o 
por parte do Governo para o retorno dà medicina popular de ervas, 

da homeopatia, valorizando-as, como meio de diminuir as despesas do 

INPS_. 

Raoni ao unir-se~ S~pain, divide sua popu 

laridade com este, colocand?-o em evidência nos movimentos indíge 

nas. Apesar do sucesso alcança~o no tratamento, os dois líderes d~ 

sendem -se na repartição dos brindes recebidos da Presidência da·R~ 

pública e de admiradores, corno pagamento pelos serviços prestados. 

A di~sidência entre ambos estremece as relações entre as aldeias x ín . . - 
guanas, havendo urna mobilização para 6~p~ê~r (norte/sul) adminis- · 

trativamente o Parque do Xingu. Apôs. várias r euní ôe s em Brasília, 

os xinguanos decidem manter a estrutura vigente no Parque. 

Os 12.ços políticos estando fortalecidos entre 

índios/Governo,· Raoni e outros. chefes indígenas, voltam-se contra a 

r' maneira do Presidente da FUNAI administrá-la: o retorno forçado dos 

índios às a Ld e l a s ;: a descentralização e o não recebimento de Índios ,. 
na sede, e as ausê~cias prolongadas da equipe diretiva do.Õrgão. Co 

mo ~nseqUencia natural, eles pedem a saída de Apoena Meirelles. Os 

índios são "acõ. lmados·", ganhando brindes e dinheiro para d e serrv o Lvg 

rern seus "Projetos". Grandes somas continuam sendo aplicadas a Le a t q 

riamente e sempre-nas mesmas comunidades indígenas, sem que consti 

tuam um benefício a mêdio e a longo prazo. Enquanto isso, outros per 
rnanecern meses sem receberem assistência, nem a de saúde, corno no e~ 

so dos índiós do Vale do Javari. 

Em fevereiro, a crise volta a recrudescer, 

ninguêm mais se entende: Índio, Governo, FUNAI e em Última instân- 
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eia, os próprios funcionâ~ios do Orgão. 9 Presiden~e da Fundação 

sentindo-se impotente para conto~nai os ~ucesssi~~s-~foblemas no Õ! 
gão e no MINTER, pede de~issão do cargo, ale~ando· ser impossível 

"administrar o caos". Apôs dias de au sp e n s e., o Ministro do Irrt er í> 

or não aceita o pedido e assume o comprornissó f o rma I de executar a 
r • ~. • .• 

política de descentralização idealizada um ano atris por Apoena M~ 

relles. Determina. a criaçio de urna Cornissio Interrninisterial ~ara 

efetuar a descentralização e cede urna sala no MINTER para o Presi 

dente trabalhar. A partir daí, ele deixa de despachar na sede, poi.S 

considera " a FUNAI de Brasília corno náõ'·existind·o mais" e passa. a 
. . . 

. viaja~ pelas Delegacias com seu staff, implantando as Superintendê~ 

cias Regionais. Permanece Lon g o s pe r êod o s- em Manaus, aumentando a 

angústia dos Índios do sul do País, pelo provâvel abandono a que 

r' seriam submetidos. Os custos operacionais da viabilização do Plàno 

de Descentralização são cons1deraveis. 

O projeto de interiorização da FUNAI foi 

envolto em mistério, gerando insat1sfações e receios naquel~s que;• 

atuam nela. O Plano foi redigido sem contar com a colabóração de 

í~diop, entidades de apoio ou técnicos da sede das Delegacias,· que 

conhecem com profundidade as nuances administrativas e políticas do 

Orgão. A elaboração final ficou a nível de represe~tantes de Minist{ 

rios, da cúpula administrativa da sede da _FU~AI; e jos dirigentes_ 
das Delegacias participaram apenas na ocasião da implantação do 

Plano. Os indios e ·os funcioni~ios tomavam, lentamente, conhecimen 

to de retalhos do" Plano, através da imprensa. Periodicamente a· 

,,-, FUNAI se retratava ou se defendia perante a opinião pública, enun 

ciando parte dele, mas sempre enfatizando que a descentralização a 

tenderia realmente os indios que_~stio nas aldeias. 

Enquanto o Presidente esti absorvido na m~ 

dança da estrutura, surge outro foco de atrito, em Campo Grande, em 

fins de f~vereiro. A pedido de alguns Terêria, Apoena Meirelles de 

mite o engenheiro agr3norno, Ev6dio Vargas (ter~ni), Delegado da 99 

DR, substituindo~o por um branco. ·A facção Terêna que apoia o Del~ 

gado, reage, ocupandÓ o prédio da Delegacia durante alguns diás. 

As facções dissidentes não erltram em acordo. A pedido da Presidên 

cia, a Delegacia Regional~ desocupada, com viol;ncia, pela Policia 

• 1 
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Militar e pela Polícia Federal. O incidente provoca certa repercus 

são e cai 'Log o no esquecimento. Vem ã tona a Lgun s dias depois (em. 

março), com a chegada de um g r up o de Te r ên a ã 'Br as Ll í a , ·um deles e 

xige que o Diretor do Depart~mento de Administração (DA) assine um 

cheque de Cz$ 67.000100 para despesas pessoais. Assustaoo, ~ssina 

o, mas avisa a ig;ncia do Banco do Brasil, do Setor Ae Indfistria e 

Abastecimento {SIA), para não liberar o dinheiro. Os Terêna ameaçam 

depredar o prédio e o Banco descontaº. cheque. A imprensa a favor 

do Governo aproveita o fato para fazer propaganda sobre a descen- 

. tralização e reforça a imagem do índio vagabundo, safado, badernei 

ro, anarquista~ aproveitador, passea~or e outros vocábulos pejoratt 

vos em voga atualmente. 

Março+ c a nc t.e r í.z a+s e como um mês tumultuado 

e vârios incidentes acontecem. Aproximadamente cem Índios realizam 

uma passeata em frente ao Palácio do Planalto e ao MINTER solicitan 

do a demissão do Presidente da FUNkl. Cerca de trezentos soldad~s 

da Polícia Militar, armados de cacetetes e cachorros, vigiam a mob~ 

lização. No interior destes estabelecimentos também havia guardas 

p~ra-impedir a ent!ada dos manifestantes. Alguns :índios partam su 

·as "fantasias", como de· pr ax e ;' Ra·oni media as conversações junto 

ao Chefe do Gabinete Civil da Presid6ncia, evitando um confionto de 

maior projeção. 

Par~ demonstrar solidariedade ao pacote do 

Governo, que congela os preços da s mercadorias e os salários, o Pr e 

sidente da FUNfU oferece à SUNAB os 'funcionários lotados na sede. 

Circularam boatos na FUNAI, que ela os recusa, alegando que sao cor 
; - 

ruptos. O a t of do Presidente caractériza-se perante os f'unc i onà « 
rios como um-desrespeito aos técnicos e aos profissionais que labu 

tam na F~ndaçio. Alem de ter provocado a instabilidade emo~ional, a 

·insegurança de funcionários e de índios, de suspender para alguns 

-técnicos-os pedidos de transferências para outros Ministérios, pa 

tenteia sua inabilidade e insensibilidade para tratar problemas com 

plexos e para implantar uma política a~rninistrativa/indigenista que 

funcione a contento, sem a colaboração espontânea de Índios e fun 

cionários. 

* A partir deste mês, o artigo foi sendo elaborado diariamente, de 
acordo com o desenrolar dos acontecimentos. Por isso, a descri - 
ção dos fatos são mais densos. 
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Oficializaçio do Plano de Descent~alizaçi~ Aa~inistrativa 

A d e can t ad a descentralização enfim ê regula 
mentada através do Decreto n9 9·2. 470, d e 18 de março de 1~86, que ~-~.: 

altera o Estatuto da Fund aç âo Nacional do 1ndio. Pela primeira vez . . 
aparece um_documento oficial sobre o assunto, s~indo da esfera do 

boato e 'd a "Rádio CipÔ11, como jocosamente é chamada a transmissão 
de noticias internas no Orgia. Ainda permaneceram dGvida e em sigi 

lo, o tuncionamento das seis Superintend~ncias Regionais e o destino 

dos funcionários que têm impedimentos legais de se afastarem de Br~ 

sília. 

A idéia da descentr~lizaçi~ seria interessante, 

se realiza.d~ em outros moldes. Para modificar uma estrutura adminis 

trativa arcaica e inoperante, precisa-se arregimentar técnicos de. 

diferentes especializações e a ajuda de entidades missionfias e de 

apoio, que estão envolvidas e/ou atuam diretamente com a problemá 

tica indígena e com as lideranças t r i ba i.s , Precisa-se refletir "so> 
bre a situação fundiária, complexa e delicadíssima, para a qual a 

FUNAI nunca teve cacife suficiente para resolver, sendo1Ai~rmalmente . 
• 
os Gtivernos dos Estados entravam a agilização da identificação ··e/ ou 
demarcação das áreas Lnd Lgena s , através de ações diretas ou Lnd i r e+ 
tas. A criação de Superintendências significa um~ aumento de pessg 

a I no quadro da Fundação, _onerando mais ainda a folha de p ag amen t o , 
havendo lugares em que sentir~o dificuldades para contratar profis 

sionais competen_tes. Questiona-se a praticidade e os gastos que s~ 

rio efetuados pel~ equipe m6vel da· Presidfncia _para fiscalizar as 

Superintendências. O que se percebe é que, se a descentralização foi 

realizada para reduzir os custos ~peracioniis do Õrgio_ e impedir a 

presença de Índios em Brasília, os fatos_!Ilostram o contrario; se 

foi uma jogada política para afastar os Índios dos &rgios decis6ri 

os do Governo e enfraquecer a mobilização indígena a nível nacio 

nal, f~i um plano bem arquitetado •. 

A participação ativa·de técnicos da FUNAI na 

sua administração, sempre foi problemática. Qualquer forma de rei- ª~- p~.fc.s-t"'..-, . . 
vindicar--;r é encarada como insubordinação, _quebra de hierarquia ou 

desestabilização do Õrgão. Diante do dilema, os funcionários fili 

am-se ao Sindicato dos Empregados e~ Entidades Culturais, Recrea- 
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tivas, de Assistência Social, d~ Orient~ção e Formação·Profi~sio 

n~l de Brasília (SENALBA), em junho de 1985, provocando uma maior 

un~io entre eles, pois ~entem-se mais seiuros por estarem amparados 

·pelo Sindicato. Este passa ~ cuidar ·dos· Ln t.e r e s se s funcionais e 

trabalhistas dos associados. Poucos resultados práticos o S~NALBA 

a Lc an ça , pela dificulJ,âade de ser r e cebí d o pelas autoridade.s compe 

t en t e s . Mesmo assim, o Sindicato intervem junto à FUNAI e ao NINTER, 

qu~nto a participação dos funcionários no Plano de Descentralização 

Adcinistrativa, mas não tem sucesso no empreendimento. O Plano co~ 

tinua ándevassãvel e impenetrável àqueles interessados em ájudar e 

fetivamente o Orgão. 

Os técnicos e indigenistas .da FUNAI sempre 

foram depreciados pelo próprio Õrgão _e/ou pela imprensa(ultimamente), 

/"'"°'co~ maior ou menor intensidadé,'1nivelados em categorias tipificadas: 

aproveitadore~ ou matiipuladores de Índios; subverSi~os ou corruptos; 

incompetentes ou ociosos; e outras designações que se criaram a par 

tir das diferentes direções que ·assumiram a FUNAI. A.dispersão ou 

de~issão dos funcionários mais antigos da sede, devido ao Plano de 

DescentraÍizaç~o, vem de encontro aos anseios (velados) políticos . . 
da Fundação, pois grande parte deles será remanejatla para outros 

Minist~rios; os que forem deslocados is Superintend~ncias serio~o 

vaffiente absorvidos pela máquina burocrática, dificultando uma açao 

em cadeia, que facilite a propagação de idéias para ajudar associe 

dades indígenas. 

A descentralização da ·FuN~I se processará 

.,,...._de forma gradual, atê :_.praticamente a extinção do Órgão na sede, 

que se limitará, na realidade, à mera fiscalização das ações das 

Superintendências Regionais. Será-difícil a Fundação executar um. 

tr~balho positivo nesias ireas, devido i incredulidade e desinte 

resse dos ·indios e funcionários, ·pela maneira desp6tica que .foram 

tratados por ela. Em diversas ocasi5es nestes dois iiltirnas anos e 

por diferentes administradores, foram estigmatizados, sistematica 

mente alijados do sistema· e r o tu Lados pelos mais estapafurdios es 

tereótipos .. Novos conceitos foram fabricados, como por exemplo, 

referentes aos Índios: 

- ~ lndio Verdadeiro" (aquele que permanece constantemente na al 

d e i a ) ; 
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- "Dublê de Deputado", "Dublê de Cacique'_', "Acul turado Exótico" (crf 

tica à atuação política do Depu~ado Mário Juitn.a); 

- "PhD em Pajelança" (para Raoni, a.pôs o.tratamento de cura do ci 

entifta Ruschi); 

" Tnd í o s Profissionais" (ao grupo de· Índios a·e diferentes etnias 

que co s tumai- frequentar a sede de Brasília nos Últimos me 

ses); 

" Ind í o de Asfalto'' (aquele acostumado a vida· do branco, principaJ 

mente, Mário Jurma); etc. 

Refere~tes aos funcionários: 

" Profissionais de !ndio" (Eunc í.on âr Lo s d a Fundação e/ou Lnd i g en íj 
tas que estimulam os Índios a reagirem contra a atual .poli 

tica indigenista); 

/> - "Gigo lôs de 1nd i os" (aqueles que de~ndem do Índio par a sobrevive 

rem, se promoverem, enfim, aqueles que gravitam em torno d~ 

causa indígena); 

-"Antropólogos de Gabinete" e "Antropólogos de Asfalto" (profissio 

nais da FUNAI que nâõ. atuam diretamente nas aldeias e des- 

• conhecem a realidade indígena); 

- "Esquerda Florestal" (expressão não definida claramente pela im- 

prensa, mas possivelmente se refira aqueles que protestam 

mais enfaticamente contra a ação do Õrgão); ~ 
rac:11~1,,...-Ln e, 

- _11AntropÕlogos Controvertidos" (os que cri ticamYãati tude da FUNAI); 

e outros. 

Alguns líderes se salientam nos movimentos 

indígenas, devido ã maneira franca e categórica de manifestarem seus 

pontos de vistas, muitas vezes chocando? opiniã? piiblica. Dentre 

estes destacamos: Mário Juruna e· Raon i , que agem de modo con_tras 

tante, mas em consonância com os padrões culturais de-suas socieda 

des indígenas. Mãrio Juruna atua agressivamente. Inconformado com 

a descentralização da FUNAI, critica ostensiva e incisivamente o 

trabalho desenvolvido pelo Presidente do Or g âo , "Este irritado com 
os comentários desabonadores daquele, rebate, ironizando· sobre o 

estado de aculturação de Mário .luruna·e -ordena ã ·Procuradoria ·aa 
Fundaçio que o processe. O ato ficari sem efeito, uma vez que o 

Deputado goza de imunidade parlamentar. 
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Raoni atua diplomaticamente e é um polí 
tico sagaz. Ora, apoia o Ministro na indicação dos nomes dos Presi 

dentes da FUNAI, para no próximo acontecimento pedir suas demissões; 

ora, negocia a saída de Índio~ de Bras-Ília, par a ;a~uns dias depois . 

liderá-los na r e Lv í.nd i c aç áo de novas necessidades. Durante as reali . - 
zaç6es de .acordos~ conversações, nio faltam ~s brind~s e ~s conce! 

sões rápidas de recursos para os·xinguançs (tratores, canoas de al~ 

mínio, viaturas, projetos de custos vultosos) e para os Xavânte (e~ 
minhures, caminhonetes e dinheiro). o paternalismo continua~ imp~ 

rar, mas recebendo outro rótulo: política de clientelismo. 

O prestígio de Raoni declina, mas ainda se 

mantém popular na FUNAI e no MI·NTER, por conveniência destas. Os m~ 

ias de comunicação de massa com a mesma facilidade q~e constroem um 

ídolo, o destroem, E o que estâ acontecendo com Raoni. Um jornal de 

Brasília fez uma matéria~ narrando as apostas feitas pelos .jornali! 

tas durante uma festa em que ele participaria, para saber em qual 

dos lados do "beiço-bandeÍja" g~.u,.rdaria determinado alimento. Comen 

tários desta natureza demonstram o desconhecimento que ainda exis 

tê nujna classe mais elitista, sobre cultura ii:-ndígena, ou mais- pre 

cisamente, o significado simbólico dos enfeites corporais ostenta 

dos pelos Índios. 

As conseqtiências do ato de descentraliza 

çao da FUNAI, em seguida eclodiram (em abril). Alguns Índios, prin 

cipalmente Xav án t e., irritados com as decisões tomadas pelo Pr e s i d en 
te 'da Fundação, pedem ao Ministro a demissão dele. Apoena Mei_relles, 

rebate, hostilizan~o publicamente os Xavânt~ e acusando-os de serem 

o g\:-upo indígena mais beneficiado do País; de não mais saberem viver 

nas aldeias, devido às mordomias e às regalias recebidas na Capital 

Federal durante suas viagens; e de que o "grupelho" é liderado pela 

facção de Mário Juruna. Este apôs ter-se celebrizado por gravar as 

conversas com políticos ou com diri~entes ~a FUNAI e ~osteriórmen 

te, exigir o cumprimento das promessas, é visto pelos diferentes ad 
. - 

ministradores do Órgão, como o seu pior inimigo. Sentem~se impoteg 

tes em fazê-lo calar ou desp~·;-ec~-~- d~ centro nev r à Lg i c o dos mov í.rn en 
tos indígenas. - 

.Os Laço s afetivos contraídos no passado por in- 
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termédio do sertanista Francisco Meirelles, são explorados pelo 

MINTER para justifi'car o acerto· da escolha .de seu filho Apoena Mei 

relles; e.motivo de orgulho dos Xavânte por terem alguém tão próxi 

mo a eles, inclusive portador do nome de um de seus líderes, defen 

do 05 seus -in t er e s s e s no mundo dos brancos. ·Mas devido as atitudes 

recentes ~e Meirelles que os Xavinte as consideram destavoii~~is, 

passam a afrontá-lo ostensiva e agressiva.mente, chamando atenç~o:~p; 

ra a origem do nome pessoal do Presidente, que o i~entifica como um 

deles, r-ompem-se os liames d~ solidariedade, renega-se sua identid~ 

de para torná-lo o "outro11, o "de fora", o "estranho". Os Xavânte 

por serem habituados aos confrontos polít~cos em seus assuntos in 

ternos, sabem tirar ~a~tagens de todas as situações criadas pela 

FUNAI. em proveito do fortalecimento e a sc enç â o de L'í d e r an ça s de 

facções. 

,,1 
1 

Enquanto a FUNAI se mantêm irredutível na po . - 
lítica de descentralização e insentando-se de pagar as contas nos 

hot~is brasilienses, efetuadas pelos Índios incorformadris, princi 

palmente os Xav àn t.e , ·com a maneira inábil da condução da reforma· 

allmi~istrativa, propositalmente ela transfere seus problemas para a 

responsabilidade dos hoteleiros, originando um foco de atrito novo. 

Ao mesmo ~empo, estimula os hoteleiros a chamarem a polícia e amea 

ça-os de enquadra-los na Lei de Segurança Nacional, se n~o cumprirefY'\ 

o determinado pelo Governo/FUNAI. Por incrível qúe pareça. os hote 

leiros mostraram ser mais conscientes da aLual problemática indíge 

na, que os próprios dirigentes do Órgão. Evitam imiscuir-se em as- 

r-- suntos de competência da FUNAI, apesar dos Índios no momento lhes 

darem prejuízos (antes lhes deram muito lucro) e os ameaçarem de 

morte, com bordunas, para que os hospedem. Impregnam um caráter de 
autenticidade em suas ações, ao ostentarem pinturas corporais ade~ 

quadas em ocàsiões rituais. 

Com a intenção de forçar o desenrolar dos a 

contecimentos, os Xavánte da Ajudância de Barra· do Garça faz~m· re 

f~ns os seus funcionaricii, e~quanto outros Xavinte, em Brasília. a 

meaçando ocupar_a sede da Fundação, que por isso é protegida- pela 
polícia, obtêm através de negociações, a promessa de receberem den 

tro de trinta dias, parte de seus pedidos: cinco caminhões e Cz$ 
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1.800.000,00 para os "Pr o j e t o s "; Mais -_uma vez contorna-se o problemo. 
com doações paternalistas, para daqui a alguns dias novamente res 

surgir sob outra roupagem. 

A FUNAI, ao executar ··o Plano de De sc en t r al j 
zaçao, toma posiç5es arbitririas, prov~cando cisões entre ~ociedad~ 

indígenas, ·que antigamente eram inimigas e que ho j e, devido ao con 
vívio com os brancos, cessaram as hostilidad~s. ~ocaso por exem 
plo, dos Ka r a j à ; da Ilha do Bananal •. Est e grupo e mais os Apinajê, 

Kr ahô , Xerênte, Canela e Krinkatí- formam o Conselho Indígena do No! 
te de Gbiis e Sul do Maranhio. Os Xavinte para reforçarem s~as rii 
vindiçãções junto ao Ministro, argumentam que·o·conselho Indígena ê 
solidiri~ com as posiç6es assumidas por eles. Na realidade, os me~ 
bros do Conselho não foram consultados e sentem-se magoados pela a~ 

r: ti tude daqueles, pois ainda n_ão tinham uma posição definida sobre o 

assunto. Os Xavânte sempre assumiram o papel de "her~i civilizador", 
em nome do~ demais grupos indígenas, ao estabelecerem os conchavos 
políticos com a FUNAI ou com o Governo, liderando os movimentos in 
dígenas. Por causa disto, também recai sobre eles o Ôdio, o.temor· 
e~ admiração de funcionarias da FUNAI/MINTER, da imprensa e mes~ . ' 

mo de índios, pe~a maneira parcial que conduzem as reivindicações. 

No afã de descentralizar e reduzir_os gastos, 
a Fundação diminui@ número de Índios bolsistas em Brasília, de v~ 

te para cinio, que peymanecerio ate o fim do 29 semestre letivo, r~ 
tornando logo a seguir aos Estados de origem. Iniciativa semelhante 

já ocorrera em 1980, conforme salientamos anteriormente. Se as Sup~ 
/"""- rintendências Regionais continuarem fornecendo bolsas de estudos p~ 

ra o 29 Grau~ Faculdade,. a volt~ d~s estudantes para mais perto 

das aldeias e salutar, pois terão -oportunidade de visitar assidua 
mente suas famílias e participar -de _ri tua is. O convívio permi tírã 
a manutenção e o _estabel_ec Ime n t o . de vínculos .soe .i.a i s , evi t.arid o a 
destribalização dos estudantes. Por outro lado, a ausência de bol 
sistas em Brasília, tira a __ iop or t un i d ad e dos Índios aprenderem a 
participar politicamente no centro decisório.do País, o que é vi 
tal para q~e os movimentôs indígenas acompanhem e hajam em conso 
nância com a política nacional. 

No meio d~ conf~sio reinante no Orgio, a 

' ti ., 
1 ., 
1 
,/ 

1 ;i ., 

li 
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partir dre 1985 os Índios têm oportunidade de usufruir dos modernos 

meios de comunicações. Através de um programa da Radio Nacional.da 

Amazônia •• "A Voz do lndio", ein Brasil ia, na qual ô Índio e o. locu 

tor, env:iia mensagens aos par~ntes, comunicanqo-se em três diferente~ 

línguas mativas,1. Este avanço, conseguido pJ0:l'.".'.l!l;_;11 do Ministério da 
~ ,, A.L._, 1~ 4( ' . 

Cultura, -_·-~-~rcos Terena, representa a valorização da cultura in- 

dígena e a reafirmação da existência de um Brasil pluriêtnico. Na 

Semana dro lndio, de abril de 1986, emissoras de rádio levaram ao 

ar, atra~~s da Voz do Brasil e da Voz da Am;rica, via satélite, um 

debate emtre indígenas, a nível internacional, a fim de trocarem 
experiências sobre o estabelecimento de relações com a sociedade 

d om Jn i ante. - 
Dois episOdios sui generis aconteceram em 

15 de abril, retratando a maneira cada vez mais engenhosa dos índi 

os presslionarem a FUNAI a atender suas solicitações. As môdalidades 

refletem o conhecimento e o acompanhamento das populações indígenas 

de fatos divulgados pela imprensa a nível nacional e internacional. 

o pr Lme i rr o episódio se refere a~nda ao retorno dos Índios às suas · 

alaeias, a mando do Úrgão. Este freta um Ônibus para transportar os . ' 

Xavânte ~Barrado Garça. Ao chegar aí, eles exigem que sejam leva- 

dos à Reserva de São Marcos, conduzindo à revelia o.chefe do Setor 

Administrativo da Delegacia. Na aldeia decidem fazer a ele e ao 

motorista de r e f ên s , mas por fim os libertam para servirem de emis 

sâr1os de suas propostas, e em compensação, o Ônibus fica retido no 

local. Pz opóem a 11troca" do Ônibus por um novo Presidente da FUNAI 

e a presença do Ministro -do Interior acompanhado do-Deputado Mário 

.Iu r'un'a , avisanqo jocosamente que "não mandariam o Ônibus à Nicará 
gua". As propostas não_são aceitas, pois o Ministro alega que aínda 

não havia se esgotado o prazo estabelecido nos Últimos .-c.entef'dirnen 

tos. Por sua vez, o Presidente da Fundação alerta os líderes triba 

is brasileiros de que, casos de violência "serão tratados pelos Ór 

gãos de segurança" e que não recorrerão ã intervenção de indigenis..: 

tas para intermediar neste tipo de conflito. 

O segundo episódio trata-se dos Tukano de P~ 

ri-Cachoeira (.AM), que estão dispostos a recorrer ao auxílio de gue_!' 

rilheiros colombianos do grupo M-19, corno forma de obrigar a FUNAI 
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a demarcar as terras. Comentam que na eplta da.definição dos limites 

da fronteira entré Brasil e Colômbià, seus antepassados não foram 

consultados, ficando grupos indígenis dividi~os ~ntre_.·os dois paí 

ses, além de perderem pedaço de t.er rí tôrio indígena. Uma das áreas 

reivindicadas àtualm~nte; ~Serrado.Traí;~, que foi invadida hi 

~lguns meses atris~por quase duzentos garimpeiros i piocura·de ou 

ro. Os jornais noticiaram a existência de um conflito armado entre 

eles, cujas mortes foram questionadas pelo CIMI versus FUNAI. A 

Polícia Fede r a I compromete-se a -remover os garimpeiros. Jl~esmo que i~ 

to se concretize, um ato isolado nio iesolveri a questão da expl~r! 

ção de minérios em-área indígena, pois a presença de mineradoras ou 

de garimpas continuará a existir, enquanto a Fundação não assumir 

uma postura. adequada sobre o assunto. 

.i 

Outros fatos de menor envergadura ocorrem, 

com os manifestantes demonstrando seu desagrado contra a situação~ 

tual do Órgão. Os funcionários-Índios do Maranh~o protestam contra 

a descentralização da.FUNAI, ameaçando incendiar os locais onde ela 

atua. Os Maxakalí, Krenik e Pataxó enviam documento, em-conjunto, 

ao Ministro, pedindo a exoneração do Presidente do Ôrgão, pois o 

plan~ ~: de regionalização desmobiliza a união indígena. Os func í.c - 

n;rios da sede em Brasília também se organizam, entregando um docu 

mento ao Ministro do Interior, pedindo esclarecimentos sobre ore 

cente Estatµto da FUNAI, por desco~hecerem os planos de ação da me~ 

ma. Em contrapartida, nos Últimos dias de abril a imprensa noticia 

os nomes d~ tribos de diversos pontos do Brasil, que apoiam e aderel"t"I 

ao Plano de Descentralização Administrativa, com o intuito de pate~ 

tear o sucesso alcançado pelo Governo na modernização da FUNAI. 

Um fato sur-p r e end en t e que mostra como os Ín 
. - 

dios estão recuperando a consciência de sua ident.idade êtocã., dos 

direitos e ·da auto-afirmação, ê o interesse dos RrahÕ e de represe~ 

tantes da UNI, em recobràr um.artefato ritual daquele grupo (macha 

do de pedra de ·formato lunar), que ora se encontra no acervo do Mu 

seu Paulista da Universidade de São Paulo, desde o fim da década de 

40.- A procura d a auto-afirmação leva os índios a tomar atitudes 

dr à s t â ca s e dramáticas, mui tas delas de difÍÓl compreensão aos br an 

cos. Provavelmente estes não admitirão futuras retiradas de peças 

!: ,' 
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ind ígcn.as de museus brasileiros ou quiçá es·trangeiros, como ocorreu 

no final de abril, se as demais sociedades indígenas resolverem re~ 

ver seus pertences por os fazerem relembrar traços culturais abando 

nados no passado e desejarem agora reavivi-lo~ • . 
Não são sô os Índios que nos surpree~dem 

com atitudes desconcertantes, mas o MINTER támbêm. Este, sorrateir~ 

mente, em 2 de maio, empossa o economista Romero Jucá Filho, ex-Pr~ 

sidente do Projeto Rondom, corno Presidente da FUNAI. O escolhido 

desconhece a problemática indígena. O acontecimento foi tão sigilo 

so, estilo a "la Funaro", ao 1 ançar o pacote econômico da mudança do 

cruzeiro para o cruzado, que somente poucas horas antes da posse os 

funcionários do Õrgão e a imprensa souberam do fato. 

O ciclo dos descontentamentos, dos desenten 

dimentos, das mudanças e reformas administrativas, das crises inter 

nas e externas recomeçerã, para daqui a alguns meses acontecer ou 

tra substituição na equipe presidencial da FUNAI. O ciclo é vicio 
so, pois o cerne da questão nunca é atingido pel~s sucessivas admi 

nistr~ções que se consideram auto-suficientes, achando que a obten~ 

çãb d~ reforços orçamentários solucionarão os. problemas crônicos do 

Õrgão. Grande engano o deles, pois o tempo tem demonstrado que quan . - 
to mais dinheiro entra nos cofres da FUNAI, maior ê a desorganiza- 

ção das populaç6e~ indígenas, devido i maneir~ incorreta de sua a 

plicação. Nenhuma admirustraç;o encara o fator, pol~ó como uma da~ 

vertentes para as soluções dos problemas da FUNAI; 

r": E uma tarefa árdua r egtí s t r ar os fatos que gt 
ram e fomentam os movimentos indígenas, devido ao seu dinamismo. Di 
ariamente novos acontecimentos somam-se aos já· ex i s t.en t es , fazendo 

reacender as fagulhas hã anos en-€-Õberta·s pela- ausência de 1 iberdade 

d~ açio e de expressio. Al~m disso, temos que considerar os fato 

res criatividade e impreyisibilidade que os índios manipulam com p~ 

ricia- para ~tingir os cernes das questões, su~preendendo os dirige~ 

tes da FUNAI/MINTER. Isso torna interminável ·a computação e análise 

dos dados diáiios, uma vez-que as soluçõ~s vigentes não agradam a 

índios ou a funcionários. 

Quanto à perspectiva de progressão dos movi- 
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mentos indfgenas ate a presente data (2 de maio de 1986), ê alviss~ 
reirn, umâ vez que seu fortalecimento ocorre gradualmente, indepen 
dente das cisões ân t e r na s de· ca.rãter t empor âr í o , típicas em. entida 

des que e s t â o ·se eu t o=af f r mand o , Pr e sum i n o s que, quanto ma í or for 

a desorganização e desentendimento interno ~a FUNAI, rn~ior será a· 
união indígena, pois as comunidades se libertam do jugo tutela~ pa 
ra serem mais auto-determinantes e auto-confi~ntes em suas capacida 
des para resolverem conflitos e problemas. A FUNAI· só terá êxito em 
seus empreendimentos, se conseguir se despojar de seus preconceitos 
e desburocratiza~-se, acompanhando e re~on~ecendo os ~ovimentos iq 
dígenas·como um fato histórico, e reti!ando· deles proveitos profí 
cuos. A humilde e ainda um instrumento eficaz que produz bons resu! 
't ad o s prâ ticos. A FUNAI e a Humanidade têm mui to ·que aprender das 

r. e com as sociedades indígenas I basta r~flet~r sobre dados ·aqu; ~ fo 

calizados e reler os compêndios de Antropol~gia. 
'1 
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