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Fic~111os surp•·esos corn a ordem,
transmitida por Paulo Roberto de Abreu-~/;'.'
Bruno (Te.-soureiro di .I i Magltta-CDPAS), · que e st ava acompanhado de Fábio Vaz de -1::,t
Almeida, de fechar ci Huseu HasUta e dispensar seus funcion~rios. Paulo ordenou
i CC>ntit<Antino ~amos l.opf?~ (luncion~rtc> do Huseu) que entrega~se as chaves do
Museu no dia 17/05 à Nino Fernandes (1Q Stcret~rio do Ha9Uta-CDPAS) e qu~
todas as atividades fossem enc~rrada~
Ouando Constantino alegou que o Museu
estava funcionando, que a Biblioteca rtcebia mu1tos alunos e não podia parar e
que, portanto, nio ~eria Justo fech•-10, Paulo disse que entlo não e,etuaria o
pagamento à Constantino dos sal~rios ~trasado~ d~~de junho de 1995. Co•o foi
pedida a ,arteira
de trabalho
de Constantino,
a$sim como
de outros
funcion~rioi do MigUta-CDPAS, com o objetivo
de dar baixa e demitir os
funcion~rios, et!e procedimento deiHou claro Para todos que o HagUta-CDPAS
e$taria enc€rrando su~s atividades
Sobre ess~ iitui,io
ab$urda ~ autorit~ria, temos viriot
ponto, 1 _
considerar:
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. ,/],_~.
.
q~,~
O Hagü~a . •CDPAS poi:~ui i.t,1
Es t at ut o , onde consta no Ad
1i9 do cã· :1,,i J· ··.?·
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explícita

Prazo de dura~ão
do Contro 'lieri
ind~terminado
até que ha.M
manife,ta,~o contr~ria de parte de $eus membro, fundadar~5 ou da

'10

1

Dire,~o,
ratificada
por maioria
Assembléía Ge,-aJ'', E no Capítulo VI,

absoluta

dos

assoc1ados,

iKpr~s~a

~•

Art. 2eQ o E'stuto diz que "O Centra sed
dBsolvido
por decisão
de A-ssembleia Ge r a l Extfaol"dinária,
em regime de
maioria abwoluta, especialmente convocad~ para esse fim, quando tornar-se,

impossível a continua~ão de suas atividades".
Considerando-se que nio foi convocada uma Assembl,ia Geral para ,
retotuç~o dos problemas administrativos e financeiro5 do HasUta-CDPAS, a
leitura que 5e faz d que essa deci,lo partiu de algumas pessoas e nlo da
maioria dos associados, tampouco da Comissão Indíienã ~ da tot~lidad« dos
~~mbros da Dit~torís. N~o acont~ceu, aos menos, uma rwunião especial com todos
os membro~ da Diritoria, Já que a ee Secret~rio1 Ad~rcio Custódio, nio tinha

conhecimento de taís decisões.

Desta +'orma, loí uma decis~o arb t r ar a e de,rupeitan,
sem consultar\-~:
luncionátios
t cuna do Museu, Jaime Custódio Hanuel
e Const ant Ino
Ramos :_"lf~
Lopei,
e sua a'.!lse,sora, Jusnra
Gomes Oruber,
sobre as poisibilidade!J
que·.·teria de continuar funcionando
Niío houve, também, nenhu111 inf ess1 ,, em
averiguar de que m;neira o Museu está conseguindo meios para cont .nuar ..;uu. ·
í
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a,Ses, nem mesmo uma preocupa~ão com os compromissos Já assumidoi pelo Museu r
sua equipe tdcnica quanto a sua program~ç•o de trabalho para os pro~imos me,es

~nos, bem como quanto •s eHpect~tivas de outras
trabalho. D1 ou~ro lado, a 9ibli~te~i du Hus~u vem
alunos por dia, alunos e profe5sores da cidade que $O
livros nece~sarios a seus estudai e p~~quisas.
Glbe
salientar que o Museu. como todos sabem, recebe diariamente
ví s t ante s , turistas, pesquhadores, e principalmente alunos
das escolas d~
Benjamin Con1tant I para ps quais fol ·t~ito 1.1m progra111a e<Jpedal da visita~ão
orientada. Este programa, d vu l ado em todas as escolas de Benjamin Constant
no mis de abril atrav,s de cartazes e de contatos I pes1oais feitos por
Constantino, te~ o objetivo de aproximar as gera,Bes ma1~ jovens da cultura t
da histdria das Tic~)a, para que s€iam desfeitas a! idiias preconceituo1a1 e
descriminatcirias im'.rela~~o aos índios.
Nesse sentido, o Museu tem sido u•
importante instrumento de transformaç~o, possibilit~ndo o e,tabelecimento de
rela,~es mais 8quilibradas entr€ índia~ r brancos na regiao. Entre abril s
maio, visitaram o Museu mais de 1.000 ~lunos, fato que indi,j o suc1sso desse
e
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é prl.'dso sa 1 ient ar ta11bé111, qu€ o Museu j iÍ assumiu vii rios ,ompro111ínos ··~~·i:
com outras institui~!~s do paÍ5 e do ~~trangeiro,
para a rRaliza~~o de ,·
exposi,5em, palestrag e outra~ ativid~des de divul9a~io da cultura ticun~. O
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inaugurada no mi1 de dezembro no Tropenmuseum <qu€ lal parte do In~tituto Real
dos Trdpicos) em Amsterd~, a qual s~r~ inaugurada por Pedro In,cio Pinheiro.
F.:111 agosto hrá
uma e.xposiç:ão no H1Jseu de Folclore da Funar t e , no Rio de
Janeiro. Ho s~gundo se.mistre organiiará uma expoii~ão itinerante na5 aldeias
tiçuna. O Hu5eu, portanto, dispõe de uma progrjm~ção muito bem organizada~ de
uma equipe ticnica
coMpetente que v~m dando continuidade ao trabalh~· cnm
muito esfQr,o e dFdicaç:ão, mes•o sem receb1mento de salários e mesmo sem ,a1J
financeiro do HagUta-CDPAS - apesar de constar no estatuto desta entidad~, no
Capitulo I, Art. 3Q, letra a) que par~ alcan~~r seus objetivos o Centro teria
re~pon~ávrl pela manuten~ão de $€U museu etnográfico.
Esta manuten~io h~ muito tempo n~o existe. A partir di junho de 1995 os ~
funcion~rios do HagUta-CDPAS, incluindo os do Hus~u, deix~ram d€ receber ieu1 ·;
nltÍ.ri.01. E dndf! ti!( miil t:u1po, o Mu~cll n:fo rec;~L,~ du l~dJ:1i..ibrCDPA8 nenl,u111\
tipo d~ recur§o para suas ativid~det. Possivelmente, umas das raz5e1 d~l$a
falta de recurso! do HagUta-C~PAS d o prdprio desint~r~sse de seu Tesour~irc,
que confesia, em ,arta enviada~ asse,sora Jussara Cem outubro d~ 1995), não
s~ adaptar a ~s1c tipo de trabalho e nlo ter int~r~ss~ ~~ se ~~fortar para
fazê-lo. Diz ainda, entre outras coisas, ~u~ a initiativa de Jussara de passar
os projetos de educ~~~o para s~rem g~ridos na prcipria regilo I louv~vel, pois
contr~bui para qu~ nlo s~ acllmutem maig problemas no MagUta-CDPAS. Ver carta
e11 ane><o

Nio houv~ nenhuma justificativa formal, por
parte das pessoa•
en,arregadas de elaborar projetos para manuten~io do Hagüta-CDPAS, Junto às
assessorias e à, equipes de trabalho sobre a situa~io financeira dr ·nti~~de.
Em maio de 1995, os f'undonaric~ do Ha9Uta, pr eccue ados co111 a s t uac !I di1. 't:i1
que se esboçava, enviaram uma carta i Jussara Gom€s Gruber pedindo que esta o~
auwiliasse na prtPara,~~ de projetos para obtençio de recursos financviro,
destinados à manutenção da entidade. como pode ser visto em anexo.
Considerando esta situa,ioJ
considerando que compomos a equipe do
Huseu, e que temos consciincia de sua imPortincia e dos nos5os compromissos
í

com

essa

in1ciatiYa

em

fun~io

do$

resultados

positivo~

Ja

alcan,adot;

considerando a repercussão, no âmbito regional, nacion~l e mesmo internicional
dos trabalhos ai realizados, os qu~i~ tim s~rvido para divulgar os Ticuna e.,,

:. -.

.~t:

::.

obt;r apoios para tambim para outras projetos, como põr exemplo o projeto de
educaião: tomamós providências para obter recurso$ ~spec1a11 e emergenciai1,
d~ modo a tvítar
o fechamento do Huseu e o enctrram~nto dff !UII atividades. O
Museu, entio,
Vi~~~ ~~11l~~du ~om um ~~~ueno programa de venda de art~sanito v
cartões, com as doa,~~s de turi,tas, com o dinheiro obtido através do Prê~io
Rodrigo Hello Franco de Andrad~.
para

Não queríamos
que o Huteu tomaste
o mesmo rumQ do Projeto
dar um e><emplo, que interrornpeu suas
atividades,
Uc:ando o

dr n.údc,
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projito totalmente abandonado. Mesmo depois da r~forma continua 5~M usa. Ou · ·
seja, o Huseu ou os barcos, o flutuante e outros, const1tuem UM pitriM8nio que
deve ser administrado em bineficio dos T1cuna, pois foram obtidos co~ r~curso,
solicitados em seu non1e.
r ,
,:\·
Dada a 'llituaç:(fo de abandono,
sem r enuner ac ão e Sli:'m nt?nhumi í .t isf; ~'ão
por parti das pessoas encarreg~das de obt~r recursos e preparar projeto, para
minut~n~ão do patrimônio e continuidade dos projeto, do MagUta-CD~AS, a equipe
do Museu tomou, co~ o conhecimento e aprova~ão do Presidente do Hagüta, Pedro
In~cio Pinheiro, as medida~ necessiria~ para continuar o trabalho iniciado.
,,,
Visto a situa,ão de isolamento, buscamos a p~receria e o apoio de
outras 1nst1tu1~~es, mus~us e pessoas <do pais e de outros países), que direta
eu
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divulgação. N~o podemos ~squecer ~ue o Huseu ~agUt~ foi de$tacado em 199~ pelo

Comiti Brasileiro do ICOH (Conselho Interhacional de Museus) e com o Pri~ia
Rodrigo Hello Franco de Andrade. Naturalmente que, o Museu sendo f~chado1
deve:remcu; p1•est ar esi:: J co1, ti·i: .i.1111i11t u-., ~ •.• .í.u~l .i. l ~, .i.i,.Í:Ít:"1:1 qut:" dtl~t dLcH am o Huseu e ao, . . ;:.seus colaboradores, parceiros e simPcltizantes. Isso colocaria a Huseu, o~ i
Hagüta-CDPAS e a, equipes de trabalho numa eitu~ção congtrangedori, prevendo-,-.~
~e. logicamente, repercussões
negativas t;mbim para o poYO Tícuna.
.
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Solicitimos, portanto, maiores esclarecimentos sobre ei~a questão, caio
contr~rio nos $lntiremos na obri9atio e no direito de
tomar outra•

providência~.
At enc i osamei:i te,
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Juisara Gomes Gruber
Const~ntino Ramo1 Lopes
Jaime Custódio Hanuel
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Equipe do Huseu Hagüta
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