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• O Museu do Índio foi criado em 1953, no Serviço de
Proteção aos Índios – SPI, agência do Governo encarregada
de dar assistência aos índios no Brasil.
• No início da década de 1960, o Museu foi transferido para o
Conselho Nacional de Proteção aos Índios – CNPI, órgão
responsável pelo assessoramento e formulação da política
indigenista oficial da época. Em 1967, o Governo militar
resolveu reunir o SPI, o CNPI e o Museu em um único órgão,
a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, onde a instituição
está inserida até hoje.

O Museu do Índio é um importante instituição de
pesquisa sobre línguas e culturas indígenas. Tem sob sua
guarda documentos relativos à maioria das sociedades
indígenas contemporâneas, constituídos de 15.840 peças
etnográficas e 15.121 publicações nacionais e
estrangeiras, especializadas em etnologia e áreas afins.
Seus diversos serviços são responsáveis pelo tratamento
técnico de 76.821 registros audiovisuais e 833.221
documentos textuais de valor histórico e contemporâneo.

• Sob a direção do antropólogo Darcy Ribeiro, o Museu do
Índio foi inaugurado no dia 19 de abril de 1953, no Rio
de janeiro. E, recebeu notória atenção e destaque na
época sobre a proteção e para registro dos “sevícolas” –
registro do Estado na época.
• O prédio já foi residência oficial na época do império e
abrigou, entre outras figuras políticas, o Marechal
Rondon, pioneiro na política indigenista no País. Em 1865
o imóvel foi doado para abrigar um órgão de pesquisas
sobre as culturas indígenas brasileiras.

• Em 1910 passou a ser a sede do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) e,
em 1953 e 1978, foi sede do Museu do Índio. Em 1978, o museu foi
transferido para o bairro de Botafogo, na zona sul do RJ.
• O prédio que abrigada anteriormente o Museu do Índio, no Maracanã,
existe até hoje e era administrado pela Companhia Nacional de
Abastecimento e o Ministério da Agricultura, antes de ser comprado
pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para dar lugar a um
estacionamento e um centro de compras anexo ao estádio do
Maracanã para a Copa do Mundo de 2014.

• O casarão que abriga, atualmente, o Museu do
Índio/FUNAI foi tombado como patrimônio de preservação
cultural do País em 22 de fevereiro de 1967. Vinte anos
depois, a construção também passou a ser considerada
patrimônio do município do Rio de Janeiro, pelo decreto
6934, de 9 de setembro de 1987.
• A construção do atual museu forma um conjunto
arquitetônico com prédios do mesmo período na Rua das
Palmeiras e outros no bairro de Botafogo, como a Casa de
Rui Barbosa e o Museu Villa-‐Lobos; e na cidade, como a
Casa França-‐Brasil e o Palácio do Itamaraty.
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• A criação do Parque do Xingu resultou de um longo processo de luta
entre instituições do Estado brasileiro e setores da sociedade civil
envolvendo o controle territorial e/ou privatização de terras. Sua
superfície corresponde a uam pequena parcela da vasta região onde
se encontrava presente, já no início do século XX, uma variedade
significativa de etnias indígenas localizadas na bacia do alto rio Xingu
no estado de MT.
• A partir dos anos 1940 foi sendo sistematizado o contato entre
setores da sociedade nacional, mais precisamente indigenistas com
os grupos indígenas. Um posto de assistência do órgão oficial
encarregado da tutela aos grupos indígenas no Brasil – o SPI foi
criado e instalado Alto Xingu.

• Em 1952 foi apresentado ao Congresso Nacional um
Anteprojeto para a criação de um parque nacional na
referida região. Neste projeto estava previsto um perímetro
bem maior que o atual, incluindo uma zona tampão de
amortecimento do contato com as frentes de expansão, de
proteção às nascentes da bacia hidrográfica e da
preservação
do
meio
ambiente
imediatamente
circunvizinho à região ocupada pela população indígena.

• Em 1961 foi criado pelo governo federal no Alto Xingu o
Parque Nacional do Xingu. Em 1973 é, por força do
Estatuto do Índio, alterado na sua condição jurídica para
parque indígena. A lei 6001/73 em seu artigo 28 define:
“Parque Indígena é a área contida em terra para posse dos
índios, cujo grau de integração permita assistência
econômica, educacional e sanitária dos órgãos da União,
em que use preservem as reservas de flora e fauna e as
belezas naturais da região”

O novo status remeteu o Parque do Xingu à subordinação da
Funai – Fundação Nacional do Índio e, portanto, não mais subordinado ao
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis, caso permanecesse como parque nacional.
Segundo a legislação ambiental brasileira parques nacionais correspondem a
áreas geográficas extensas e delimitadas, dotadas de atributos naturais
excepcionais, objeto de preservação permanente, submetidas á condição e
inalienabilidade e indisponibilidade de seu todo.
Considerando-‐se a configuração do PIX em relação ao território mato-‐
grossense constata-‐se que este se encontra “ilhado”. Isto por que o Parque
do Xingu sofre pressões constantes sobre sua geografia e população, ao
situar-‐se em meio à ocupação do seu entorno, por grandes fazendas do
agronegócio, pela mobilidade dos trabalhadores rurais e pelas novas cidades.

Ao longo desses últimos 60 anos, a consolidação do espaço rural e
urbano do estado de Mato Grosso resultou na expansão espacial da
economia para o interior do Brasil, resultando em impactos
socioambientais, especialmente para o conjunto de etnias localizadas no
Parque Indígena do Xingu.
A ampliação do Parque Indígena do Xingu é atualmente uma das
principais reivindicações de líderes indígenas endereçadas a FUNAI –
Fundação Nacional do Índio. O parque tem quase 30 mil quilômetros
quadrados, embora seu território atualmente seja muito menor do que
o inicialmente previsto. Nas quatro décadas seguintes a sua criação,
incorporou algumas pequenas áreas, porém não suficiente para incluir
as nascentes da bacia hidrográfica e evitar a pressão do desmatamento e
da progressiva influência do complexo do agronegócio.

A ideia de criação do Parque tomou forma numa mesa redonda
convocada pela Vice-‐Presidência da República em 1952, da qual
resultou um anteprojeto de um Parque muito maior do que o que veio
finalmente a se concretizar. A despeito dos poderes legislativo e
executivo do Mato Grosso estarem representados nessa mesa-‐redonda,
inclusive por seu governador, o estado começou a conceder, dentro
desse perímetro, terras a companhias colonizadoras. Por isso, quando
foi finalmente criado o Parque Nacional do Xingu, pelo Decreto nº
50.455, de 14/04/1961, assinado pelo presidente Jânio Quadros, sua
área correspondia a apenas um quarto da superfície incialmente
proposta. O Parque foi regulamentado pelo Decreto nº 51.084, de
31/07/1961; ajustes foram feitos pelos Decretos nº 63.082, de
06/08/1968, e nº 68.909, de 13/07/1971, tendo sido finalmente feita a
demarcação de seu perímetro atual em 1978.

Tendo em vista os povos habitantes daquela região ou próximo
a ele, pode-‐se dividir o Parque Indígena do Xingu em três
partes: uma ao norte (conhecida como Baixo Xingu), uma na
região central (o chamado Médio Xingu) e outra ao sul (o Alto
Xingu). Na parte sul ficam os formadores do rio Xingu; a região
central vai do Morená (convergência dos rios Ronuro, Batovi e
Kuluente, identificada pelos povos do Alto Xingu como local de
criação do mundo e início do Rio Xingu) à Ilha Grande;
seguindo o curso do Rio Xingu, encontra-‐se a parte norte do
Parque.

Na década de 80, tiveram início as primeiras invasões de pescadores e caçadores
no território do PIX. Ao final dos anos 90, as queimadas em fazendas pecuárias
localizadas a nordeste do Parque ameaçavam atingi-‐lo e o avanço das madeireiras
instaladas a oeste começou a chegar perto dos limites físicos definidos pela
demarcação. Ademais, a ocupação do entorno começava a poluir as nascentes dos
rios que abastecem o Parque e que ficaram fora da área demarcada.
Nesse processo, fortaleceu-‐se entre os moradores do PIX a percepção de que está
a aminho um incômodo: o Parque vem sendo cercado pelo processo de ocupação
de seu entorno e já se evidencia como uma “ilha” de floresta em meio ao pasto e
a monocultura na região do Xingu. A questão da fiscalização do território é a
presença certa na agenda dos assuntos políticos do Parque, sendo discutida tanto
em encontros de liderança e Assembleias da ATIX (Associação Terra Indígena
Xingu) como na interlocução com a FUNAI e os órgãos ambientais federal (IBAMA)
e estadual (Fundação Estadual do Meio Ambiente-‐ FEMA).

Para tanto, foi montada uma infraestrutura dos citados onze
postos de vigilância para proteger as áreas que propiciam um
acesso direto ao Parque, como a insercção dos principais rios com
os limites do PIX e o ponto em que a BR-‐080 margeia esses limites.
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