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Milito com povos indígenas desde os anos 70. Já estive em tribos Xingu, Cin-
ta Larga, Pataxó, Guarani-Kaiowá e sempre aprendi muito. Aprendi opções 
diferentes de educação, a ser tolerante, a me relacionar com a natureza, o 
que me serve muito até hoje na batalha ambientalista. São povos de cultura 
muito forte, pessoas que podem nos trazer muito conhecimento e ainda nos 
fazer seres humanos melhores. 

No ano passado, marcado pelos trágicos episódios com os Guaranis-Kaiowás, 
tive um alento ao ver a preocupação da sociedade, principalmente os jovens, 
com a situação desse povo.  Criou-se a campanha Somos todos Guaranis-Kaio-
wás, que tomou corpo pela internet e resultou em um abaixo-assinado com 
mais de 320 mil assinaturas. Isso foi essencial para chamar atenção do poder 
público e para a cassação da liminar que determinava que a tribo desocupas-
se seu território tradicional.  

Criamos, na Câmara, uma Comissão Externa para acompanhar o caso e, em 
visita à aldeia, pudemos ver que a situação é realmente desoladora. É de 
grande importância que o Congresso Nacional esteja envolvido em casos 
como este, que os índios tenham interlocução na casa do povo. Para isso, 
temos a Frente Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas, uma ferramenta 
para que estes povos possam usar o Congresso como instrumento de pressão 
para construir uma relação política com a sociedade, a sociedade brasileira. 

Atuo, também, na Comissão que discute a mineração em terras indígenas e 
me preocupo muito que se chegue a um bom termo sobre esse assunto. Ouvi 
várias vezes na Comissão sobre a riqueza do subsolo, como se a cultura indí-
gena já não fosse uma riqueza fantástica para o país. Enquanto não souber-
mos mensurar isso, fatalmente cometeremos um erro dramático, e a história 
vai nos cobrar.

É preciso que no Dia do Índio, mas não somente nele, façamos uma reflexão 
sobre a nossa relação com esses povos originais, que formam um contingente 
enorme de brasileiros. Então viva o Dia do Índio! Vamos trabalhar cada dia 
mais para que possamos aprimorar os canais de entendimento, para que eles 
tenham uma condição de vida melhor e nós tenhamos mais informação so-
bre essas culturas tão próprias, tão originais.

José Luiz Penna*

Carta do Presidente

*É presidente nacional do Partido Verde e deputado federal (PV-SP). Atua também como 
presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara 
dos Deputados, além de ser titular da Comissão Especial para discutir a mineração em 
terras indígenas. É também suplente da Comissão de Cultura e da Comissão Especial 
de Reforma Política. Atua na Frente Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas, na 
Frente Parlamentar Ambientalista e na Frente Parlamentar Mista de Apoio à Cultura.



Editorial
O dia 19 de abril foi marcado pelo primeiro Congresso Indigenista 

Interamericano, em 1940, e inspirou o então presidente Getúlio Vargas 
a instituir o Dia do Índio. A ocasião apenas demonstra o quanto os povos 
da terra lutam por seu espaço e, com o avanço da demarcação das terras 
indígenas, lutam por autonomia, qualidade de vida, resgate das tradições 
e inserção digna na sociedade. 

Impossível fazer um Caderno Especial – Índios sem escutar os atores 
envolvidos: os índios, os estudiosos, os políticos, as organizações não 
governamentais e os órgãos governamentais. Não temos a pretensão, 
contudo, de retratar os 513 anos de lutas dos povos indígenas. Mas temos 
a missão de resgatar o que tem sido feito nos últimos anos e apontar as 
perspectivas para um futuro próximo. 

A partir dos registros de Álvaro Tukano, liderança indígena histórica e 
consultor da Fundação Verde Herbert Daniel, definimos que seu registro 
pessoal entraria neste caderno, cercado pelas matérias sobre o pano-
rama da criação das políticas indigenistas até a atualidade, bem como 
os rumos que elas têm tomado.

E assim desenhou-se este Caderno Especial.

Boa leitura!

Conselho Editorial
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Era um momento em que os 
etnólogos brasileiros acreditavam 
que os indígenas e sua cultura 
estavam condenados à extinção.

Com leilão previsto para  
11 de abril,o Museu do Índio, 
no Rio de Janeiro, deverá ser 
transformado em Museu Olímpico, 
para receber a Copa do Mundo e as 
Olimpíadas.

Que, em 

19 de abril  
de 1943,
Darcy Ribeiro  
inaugurou o Museu  
do Índio, no Maracanã,  
Rio de Janeiro. 



FotograFiaS
As fotografias que compõem 
esta edição pertencem aos 
arquivos de Serge Guiraud 
e da Sociedade Nheengatu 
(palavra Tupi que significa 
“boa palavra ou comunica-
ção”). Foram gentilmente 
cedidas para a produção do 
Caderno Especial – Índios, 
da Revista Pensar Verde. As 
fotografias registram os fes-
tejos do Kuarup/Xingu.
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Dia 19 de abril é o Dia do Índio. A data nos deixa uma 
pergunta: as atuais políticas estabelecidas para beneficiarem 
as populações indígenas têm levado em consideração as formas 
de viver e pensar desses povos?

Elaboradas com o objetivo de manter a preservação das culturas 
indígenas, por meio da garantia de suas terras e  desenvolvimento 
de atividades educacionais e sanitárias, as políticas indigenistas 
brasileiras, como são definidas atualmente, foram estabelecidas a 
partir da Constituição de 1988, quando, finalmente, os costumes, 
crenças, línguas, tradições e direitos originários sobre as terras 
que os índios ocupavam foram reconhecidos.

Segundo Álvaro Tukano, Coordenador Nacional das Políticas 
Indígenas do Partido Verde, por um lado, as atuais políticas assis-
tem os índios em alguns aspectos e vêm melhorando de maneira 
considerável suas vidas, principalmente no que diz respeito à 
demarcação de terras. Nos últimos anos, foi nítido o avanço nesse 
sentido. Por outro lado, não é só de demarcação de terras que os 
índios necessitam. Problemas estruturais em aldeias e arredores 
dificultam que essas populações tenham liberdade dentro de seus 
territórios, o que leva à formação de cidadãos infelizes com suas 
maneiras de viver e, em muitos casos, o fácil acesso ao álcool e 
às drogas pioram ainda mais esse cenário.

As terras são dadas, mas e o resto?
A falta de ocupação/trabalho tem levado os índios a desen-

volverem problemas de saúde mental. Segundo informações 
da Secretaria de Estado para os Povos Indígenas da Fundação 
Nacional do Índio (Seind/Funai), o alcoolismo desenfreado tem 
deixado espaço para a ocorrência de crimes como violência 
doméstica, homicídio, além do livre acesso de traficantes dentro 
das aldeias. O ingresso às comunidades é facilitado, principal-
mente em cidades fronteiriças, onde há fragilidade na fiscali-
zação. Os municípios de Tabatinga, Benjamin Constant e São 
Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, são algumas das 
cidades que sofrem com essa realidade. Porém, essa situação 

se perpetua entre a maior parte das comuni-
dades indígenas. “Não existe o pão nosso de 
cada dia e sim a cachaça nossa de cada dia”, 
desabafa Álvaro Tukano.

“O cenário social, político e cultural dos indí-
genas é bastante delicado”, alerta João Pacheco 
de Oliveira, antropólogo, professor da UFRJ e 
coordenador da Comissão de Assuntos Indíge-
nas da Associação Brasileira de Antropologia 
(ABA). Segundo o estudioso, as políticas indi-
genistas não podem ser definidas da mesma 
maneira para todas as tribos. “A população indí-
gena vive nas situações mais diversas: alguns 
têm terra demarcada, vivem em parques indí-
genas ou terras mais amplas, como os povos 
do Xingu e os Yanomami, têm boas condições 
ambientais, meios de sobrevivência e estão 
assegurados pelo Estado. Por outro lado, uma 
parte muito grande de indígenas vive em áreas 
menores, na condição de trabalhadores rurais, 
como camponeses, seringueiros e pescadores. 
Outros indígenas, no entanto, têm áreas demar-
cadas, às vezes pequenas, onde não dá nem 

Os caminhos  
da política  
indigenista  
brasileira

“As políticas 
indigenistas não 

podem ser definidas 
da mesma maneira 

para todas as 
tribos”
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“As atuais políticas 
assistem os índios em 
alguns aspectos e vêm 

melhorando de maneira 
considerável suas 

vidas, principalmente 
no que diz respeito à 
demarcação de terras. 

nos últimos anos, 
 foi nítido o avanço 

nesse sentido”

para desenvolver atividades produtivas. E exis-
tem muitos que não têm qualquer resolução 
em torno de suas terras e passam a protagoni-
zar situações dramáticas de disputa de terri-
tórios no Brasil, como os Guarani-Kaiowás, do 
Mato Grosso do Sul. Eles são um dos maiores 
grupos do Brasil, chegam a mais de 30 mil, e 
tiveram suas áreas tomadas. Uma parte dessa 
população vive à beira da estrada, acampada 
em toldos, como sem-terras, correndo riscos de 
toda natureza”, explica João.

Por se tratar de uma população cultural-
mente rica, é imprescindível definir as parti-
cularidades de cada povo antes de estabele-
cer quaisquer regras destinadas a eles. É justo 
destacar que os índios não são uma realidade 
abstrata e homogênea. Cada povo é um sujeito 
histórico com suas peculiaridades estabeleci-
das ao longo do tempo em situações sociais, 
econômicas e territoriais concretas. Nesse 
sentido, os povos indígenas não podem ser 
vistos como indivíduos que mantêm o modo 
de viver de seus antepassados, tal como seres 
passivos com suas vidas, desejos e aspirações 
definidas apenas por fatores externos ao seu 
próprio agir.

Criada em 1967, a Fundação Nacional 
dos Índios (Funai) é, atualmente, o órgão 
oficial representativo da população indígena 
e principal intermediador entre governo e 
índios. Por isso, tem em suas mãos a grande 
responsabilidade de defender as comunida-
des indígenas e suas terras, além de preservá-
-las, tanto despertando o interesse da socie-
dade em geral pelos índios e suas causas, 

quanto impedindo a ação predatória de grileiros, madeireiros 
ou quaisquer indivíduos que representem risco à vida e à preser-
vação desses povos. 

Do ponto de vista dos índios, existe uma preocupação muito 
grande de interlocução com o Estado, e dentro desse processo 
é importante repensar a história da formação nacional e de 
reconhecer os direitos dessas populações que foram penaliza-
das. A questão se associa à própria formação da nacionalidade 
brasileira. O Brasil todo é terra dos índios. Eles estão presentes 
em toda a história do país. 

O Estado não é o fim, e sim o meio. Tukano alerta, “é hora 
dos índios pensarem por si só, chega de pessoas nos dizerem 
como pensar e agir, os índios não querem ser representados 
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fonte: FUNAI

Distribuição da população indígena - IBGE - 2010

Sudeste  97.960

Sul  74.945

Nordeste  208.691

Norte  305.873

Centro-Oeste  130.494

SUPERFÍCIE DO TERRITóRIO  
NACIONAL: 851.487.659.9 ha

TERRAS INDÍGENAS NO BRASIL - QUADRO GERAL

SITuAção
no DE 

TERRAS
SuPERFíCIE 

(ha)

Em estudo/ 
restrição

154 0

Delimitada 19 1.693.876

Declarada 55 2.795.538

Homologada 27 397.117

Encaminhada 
como R.I.

21 44.439

Regularizada 407 103.687.377

Total 683 108.618.345

A superfície total das terras indígenas  
com limites já definidos corresponde  

a 12,64% do território nacional.
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por ninguém, eles estão prontos para repre-
sentarem a si mesmos”. Já que a represen-
tatividade dos índios foi destinada à Funai, 
espera-se que as políticas indigenistas elabo-
radas e executadas por esse órgão atendam e 
solucionem a vida dos índios, aliadas à mobi-
lização da sociedade civil como importante 
ferramenta de fiscalização.

Nas últimas décadas, os índios conquis-
taram maior capacidade de resistência, de 
mobilização e de luta para impedir as tentati-
vas de retrocesso que ameaçam seus direitos 
e outros direitos sociais conquistados a duras 
penas pelos segmentos sociais. Porém, uma 
reivindicação ainda paira em seus pensamen-
tos. A necessidade de que suas vozes sejam 
ouvidas pelos poderes públicos. “Agora que 
muitas terras já foram demarcadas é hora 
dos povos resgatarem suas memórias, lutas 
e economia”, defende Álvaro. Um diálogo 
honesto e preocupado com as verdadeiras 
necessidades e reivindicações das comuni-
dades indígenas é fundamental. 

“os povos indígenas 
não podem ser vistos 

como indivíduos 
que matêm o modo 

de viver de seus 
antepassados, tal 

como seres passivos 
com suas vidas, 

desejos e aspirações 
definidas apenas por 
fatores externos ao 
seu próprio agir”



Os Índios na 
Política,  
um diário de Bordo

Defender o meio ambiente e territórios indígenas, luta encampada 
por Álvaro Tukano, começou na década de 1970, quando defendia 
a demarcação das terras indígenas, para evitar as invasões e garan-
tir o patrimônio da União. Ativista do movimento indígena, Álvaro é 
liderança da etnia indígena Tukano, que habita o Noroeste do estado 
brasileiro do Amazonas, mais precisamente as terras indígenas alto rio 
Negro, médio rio Negro I, médio rio Negro II e Balaio.

Foram muitos confrontos com garimpeiros nas florestas e nos rios da 
Amazônia. E também confusões na presidência da Funai que, segundo 
Álvaro Tukano, atendia aos interesses dos políticos empresários de mi-
neração e de construtoras de rodovias na Amazônia. Mesmo passando 
por momentos difíceis, na década de 80, com o apoio de intelectuais 
brasileiros e de Organizações Não Governamentais indigenistas, conse-
guiu aliar as lideranças para fundar a União das Nações Indígenas.

“Os dirigentes do Estado e da Igreja conservadora sempre combateram 
as nossas tradições, as línguas e, por isso, não defendiam a demarcação 
das terras indígenas. Assim, tivemos que combater o racismo “velado”, 
em nome do progresso e integração nacional. Depois que visitamos 
os líderes das bases por onde aconteciam todas essas barbaridades, 
bloqueamos as estradas federais e ferrovias, ocupamos os escritórios 
da Funai para não aceitar os projetos do Banco Mundial. Realizamos 
passeatas na Esplanada dos Ministérios e debates calorosos nas Comis-
sões de Direitos Humanos e Meio Ambiente, no Congresso Nacional. 
Perdemos muitas lideranças importantes. Alguns foram presos e soltos. 
Depois que denunciamos as barbaridades nas páginas da imprensa 
nacional e internacional e depois de tantas reuniões e pressões polí-
ticas que fizemos na Funai, hoje mais de 13% do território nacional 
são terras indígenas, demarcadas, homologadas e registradas”, relata 
Álvaro Tukano, protagonista da história. 

Para Álvaro, a luta agora é outra: com o avanço dos territórios indíge-
nas, os esforços devem convergir para manter as línguas distintas, os 
costumes e a diversidade cultural do Brasil. Hoje, os territórios indíge-
nas são territórios verdes e estão vulneráveis. Os grandes estoques de 
madeira, de biodiversidade, as nascentes de rios, os conhecimentos 
tradicionais para cuidar do meio ambiente estão sendo ameaçados 
pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e pelo frágil Código 
Florestal recentemente aprovado. 

Na atuação e articulação de Álvaro Tukano, ele pode conhecer os novos 
líderes do movimento indígena. Na sua maioria, jovens que perderam 
os pais muito cedo na luta pela demarcação das terras e que agora 



lutam para defender os direitos coletivos, como habitação, acesso à 
educação técnica e superior com especialidades para defender o meio 
ambiente. 

Além de traçar um panorama da articulação dos índios na política, 
Álvaro Tukano, aponta que, para cuidar dos direitos coletivos, o mo-
vimento indígena vai ter de superar um desafio ainda maior: a saúde 
mental dos índios. O alcoolismo elevado, a violência, as drogas e os 
suicídios refletem o quadro real dos povos indígenas atualmente. 

Para continuar a luta e mobilizar as comunidades, entre os dias 26 e 31 
de maio deste ano, Álvaro Tukano está articulando a I Oficina de Saúde 
Mental, em sua aldeia Balaio, que fica a 100 km de São Gabriel da 
Cachoeira. Para o evento, foram convidados os representantes do povo 
Tikuna, rio Solimões (AM), e parentes do Mato Grosso do Sul. Certamen-
te, a Oficina vai gerar material para a XX Assembleia da Coordenação 
das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, no mês agosto,  
em São Gabriel da Cachoeira (AM). 
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Os Índios na Política, 
um diário de Bordo
Álvaro Tukano*

O relato de uma viagem que realizei a São Gabriel da Cacho-
eira, rio Negro, Amazonas, fronteira tríplice entre o Brasil, 
Colômbia e Venezuela. Na região, a maioria absoluta, 90% da 
população, é constituída por índios de 23 povos. 

As próximas páginas retratam a atualidade da cidade de São 
Gabriel da Cachoeira. Essa pesquisa me custou caro: muita inimi-
zade com os conservadores. 

Me chamou atenção quando li, em 2012, que existem 305 
povos indígenas, 274 línguas e uma população de 896,9 mil. 
Eram 505 terras indígenas declaradas, homologadas ou registra-
das até o início de 2010, excluindo 150, cujos processos demar-
catórios estão em curso.

Outro trecho da minha leitura dizia: “O município de São Gabriel 
da Cachoeira, no noroeste amazônico, está em primeiro lugar, por 
exemplo, tanto em números absolutos, quanto percentualmente, 
entre os que concentram maior população indígena em área 
urbana e em segundo lugar entre aqueles com a maior população 
em área rural. Com uma população de 29.017, São Gabriel tem 
18.001 indígenas em área rural e 11.016 em área urbana.” 

E eu nasci naquela região, no Distrito de Pari Cachoeira, muni-
cípio de São Gabriel da Cachoeira (AM).

Depois de muitos anos é que me encontrei com o deputado 
federal – José Luiz Penna, presidente do Partido Verde. Como 
sempre defendi o meio ambiente e demarcação das terras indí-
genas, me filiei no Partido Verde, com o objetivo de formar 
novas lideranças que pudessem suceder na luta. De minha parte, 
tinha abraçado essa causa nos anos de 1970 e sou um dos mili-
tantes da causa até hoje. Portanto, temos muita história para 
contar aos jovens indígenas e demais cidadãos brasileiros que 
dependem de meio ambiente saudável.

Eu e demais lideranças indígenas do Brasil combatemos a 
ditadura militar e os coronéis da Funai. Saímos da ditadura mili-
tar. Votamos nos governos civis. Nos últimos dez anos, lutamos 
pela demarcação das terras indígenas, que avançou, mas não 
é satisfatória. Líderes indígenas e apoiadores da causa foram 
mortos à mando dos latifundiários. 

A Eco 92 e a Rio + 20 pouco valem para um país que acaba de 
votar um Código Florestal que afronta o futuro de nossos filhos. 
Em todo o Brasil, infelizmente, não está bem a situação dos 
povos indígenas. Por isso, é hora de fazer alguma coisa, orien-

tar os nossos eleitores para defender o meio 
ambiente, a dignidade do povo brasileiro.

Por isso, as eleições municipais de 2012 nos 
chamaram atenção. Diante do exposto, no dia 
14 de setembro de 2012, saí de Brasília com 
destino a Rio Branco (AC) e fui recebido por 
Shirley Torres, presidente regional do PV.

Um dos pontos críticos era a falta de 
dinheiro para campanha. Mas ela não estava 
desanimada. Pelo que percebi, gostava de 
vida agitada, animada, comunicativa. Ela 
encostou o carro e me levou na feira, de 
madrugada, para tomar o café. Três horas 
da manhã, feira movimentada, todos traba-
lhando, uns gastando e outros ganhando. 
Os sabores regionais convenciam qualquer 
visitante e gente simpática, alegre.  Tomei 
mingau de banana.  

Depois, a Shirley me levou na sede do PV, 
no centro da cidade. O escritório sinalizava a 
movimentação de candidatos fortes. Fiquei 
por lá, deitado numa rede, pensativo. Fazia 
muito calor. Liguei o ar condicionado. Fui ao 
banheiro. Não tinha água... É só imaginar a 
situação. Amanheceu. 

No dia seguinte, o Dr. Stênio, coordenador 
da campanha do PV, me levou na casa do 
Antônio Apurinã, uma das personalidades 
importantes no Estado do Acre. 

Infelizmente, o Antônio perdera cedo o seu 
pai. Teve uma vida dura, conheceu muitas 
lições. Estudou na cidade de Rio Branco; 
foi coordenador da União das Nações Indí-

Fotografias: arquivo pessoal 
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genas do Acre (UNIAC) e conheceu de perto a 
situação real dos povos indígenas na Amazô-
nia. Era funcionário de carreira da Fundação 
Nacional do Índio (Funai) e foi o 3º Suplente 
(pelo PC do B/AC) da Marina  Silva, senadora na 
época pelo PT. Foi o primeiro índio a assumir 
a Diretoria de Assistência da Funai no primeiro 
mandato do governo Lula. Eu fui assessor dele 
e, juntos, conhecemos as dificuldades da Funai 
e dos índios. Portanto, o Antônio é um dos cida-
dãos brasileiros que fala pouco, ouve mais, e, 
se necessário, resolve os problemas. Ele ficou 
surpreso com a visita inesperada e me convi-
dou para entrar na casa. Serviu café. Naquele 
instante, percebi que o momento era moderno 

e não como 30 anos atrás, quando as lideranças 
indígenas do estado do Acre tinham muito gás 
para gastar, enfrentavam os invasores e exigiam 
da Funai a demarcação de sua terras.

Durante o café e depois, contei o objetivo 
de minha visita. Disse-lhe que fiz questão de 
visitá-lo primeiro, porque não conhecia outros 
amigos antigos que estiveram em vários 
momentos nas reuniões da UNI no Acre, em 
Manaus e Brasília. Para mim, foi o momento 
muito especial, porque pude rever os filhos dele 
que estavam crescidos e a Dona Letícia Yawa-
-Nawá, que sempre defendeu os direitos das 
mulheres indígenas.

“o que mais ouvi por 
lá é que o estado do 
Amazonas tinha uns 

100.000 índios eleitores 
e muitos candidatos 

indígenas para 
vereadores e prefeitos 
em vários municípios. 
Entendi perfeitamente. 

Quando todos falam 
numa reunião de 

índios é porque não 
há comando no 

movimento”
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O Antonio me contou que estava muito difí-
cil a situação dos povos indígenas naquele 
estado. Contou de suas experiências, das 
dificuldades internas na comunicação, isto é, 
que os antigos funcionários não estão sendo 
valorizados pelos novatos que passaram no 
concurso da Funai que, infelizmente, foi frau-
dulento e que deveria ser anulado. Concluiu 
que, em vez de anular, prevaleceu a imposi-
ção, a mentira dos dirigentes. 

Quando falamos da política partidária, ele 
me disse que estava desfiliado do PC do B e que 
estava no PSDB. Eu entendi perfeitamente. 
O desejo do movimento indígena de modo 
geral era ver o Antônio Apurinã na tribuna 
do Senado Federal nem que fosse por algu-
mas semanas. Infelizmente, o PT nunca deu 
espaço para Antônio Apurinã, porque sabia 
que ele ia dizer a verdade. Deu para perceber 
que ao PC do B e ao PT só interessam mesmo 
os votos dos índios e não que concorram à 
Câmara Federal, ao Senado ou às prefeituras. 

Outros líderes importantes também deixa-
ram o PT por causa de falta de demarcação 
das terras, perseguição política e prisões 
de suas lideranças. A saúde e educação, a 
reestruturação da Funai não funcionaram 
até agora. É muito difícil falar de união de 
índios em torno de um partido político ideal. 
O Antônio falou com segurança, sem mentira 
ou invenção. Ele sempre foi muito honesto e 
útil a todos. Eu o admiro por tudo isso.

A dona Letícia movimentava-se pela casa. 
Fazia comida regional e cheirosa, quando 
tocou o telefone do Antônio. Era o filho do 
meu amigo Biracy Brasil, povo Yawa-Nawa, 
Shanehu, um dos jovens acadêmicos. A comu-
nicação deles foi sobre a minha presença na 
cidade. É que por lá existiam os candidatos 
indígenas a vereadores em vários partidos.

O Antônio me convidou para almoçar. Era o 
momento sagrado. Durante o almoço, Anto-
nio foi falando de muitos líderes da ex-UNIAC. 
Era um filme verídico e ondulado, cheio de 
vitórias e de derrotas. Experiências de índios, 
seringueiros, agentes governamentais e não 
governamentais. Deu para entender tudo: 
como se encontravam os meus parentes, os 
antigos líderes, agora esquecidos.

Por lá chegou o Shanehu, muito inteli-
gente. Gente nova, poeta, artista, sonhador, 

como tantos outros que defendem o meio ambiente e a questão 
indígena. Pela linhagem da dona Letícia, era o sobrinho dela. Era 
famoso, novo curandeiro, andarilho no Acre, no Brasil, Europa, 
Ásia e América do Norte. Estava com essa bagagem cultural. 
Muito comprometido com a questão indígena. 

Naquele momento, me senti orgulhoso em ver a nova gera-
ção na luta pela defesa do meio ambiente e social do povo 
brasileiro. Antônio Apurinã me falou do Joaquim Yanawá-Nawa, 
irmão da dona Letícia. Segundo ele, Joaquim era bem cotado 
no meio dos índios no Acre e vai disputar as próximas eleições 
para Deputado Federal pelo Partido Verde. Aliás, o Joaquim 
era do Partido Verde. Depois da ECO 92 ele migrou para os 
Estados Unidos, estudou por lá. Hoje, era um dos universitários 
indígenas na cidade de Rio Branco. Ele era o mais preparado 
e, por isso, tem o costume de falar sobre os assuntos indígenas 
na tribuna na Organização das Nações Unidas em Genebra e 
Washington. Foram 20 anos de luta na esfera internacional. Por 
que não apoiá-lo?

Shanehu falou da Agenda da Comissão Pró-Indio do Acre 
(CPI/AC). Dirigimos até a chácara da CPI para visitar 32 alunos 
índios que faziam o curso de Sustentabilidade/Agroflorestal. O 
local, que fica longe da cidade, é muito lindo, com muitas casas 
por onde já passaram muitos alunos índios e não índios para 
estudar os conhecimentos tradicionais dos povos da floresta. 
Era uma escola de selva. Fiquei admirado pelo tamanho e sua 
importância. Encontramos o Sr. Osmildo Kuntanawa, um dos 
líderes que costumava realizar os trabalhos espirituais. Ele era 

“A Federação das organizações 
Indígenas do Rio negro (FoIRn), 
foi fundada por mim juntamente 

com outras lideranças de Pari 
Cachoeira, em 1987, com 

450 líderes indígenas. Hoje, 
a Federação representa os 23 
grupos indígenas, falantes de 
quatro famílias linguísticas 

distintas (Aruak, Maku, 
Yanomami e Tukano oriental)”
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o tio de Haru Kuntanawa, artista, poeta, compo-
sitor que me visitou em Brasília. Foi Haru que 
coordenou, junto aos parentes, para que eu não 
ficasse perdido. Osmildo cortou o cipó ayuska e 
encheu em dois sacos enormes. Conversamos e, 
em seguida, o Shanehu convidou três: Osmildo 
Kuntanawa, Lucas Poyanawa e Marcone Poyanawa 
para embarcar no carro dele e levar dois sacos 
de cipó. 

Fomos à chácara de Shirley e nos encontramos 
com alguns alunos que faziam o curso na Comis-
são Pró-Indio. Conversamos sobre a importância 
das eleições municipais, sobre o movimento de 
ontem e hoje. Fizemos um excelente debate e 
tiramos as dúvidas dos participantes. Para minha 
surpresa, os alunos eram pais, líderes e professo-
res em suas comunidades, todos com o costume 
de defender as florestas, o meio ambiente e os 
povos indígenas. 

No dia seguinte, nos encontramos, Biracy Brasil 
e Augusto Yawanawa. Foi muito importante o 
nosso encontro, porque o Biracy sumiu nesses 20 
anos. Ele fora, ainda muito jovem, o fundador da 
União das Nações Indígenas no Estado do Acre. 
Reorganizou o seu povo, mandou embora todos 
os evangélicos, os patrões seringalistas e outros 
tantos aventureiros que sempre exploraram os 
índios. Foi desse jeito, com muita briga, que eles 
conseguiram demarcar as terras. Sendo dirigente 
da UNI, ele realizou muitas assembleias e defen-
deu a questão indígena no Brasil e pelo mundo 
afora. Na Constituinte de 1984, não ganhou as 
eleições para Deputado Federal pelo PT por 
poucos votos. Não sei o que deu na cabeça dele. 
Ele sumiu um bom tempo. Ele virou pajé forte, 
novo e muito respeitado na sociedade. Ensinou  
muitos jovens a se tornar pajé; combateu o alco-
olismo fazendo o jejum em plena floresta, absti-
nência sexual e outras tantas regras tribais para 
ser o chefe mais respeitado na sociedade. Ensinou 
esses conhecimentos tradicionais aos seus filhos, 
sobrinhos, amigos e formou uma sociedade forte, 
destemida, séria e humanista. Parabéns, Biracy 
Brasil! 

Na manhã de 16 de setembro, a Shirley reuniu 
todos os candidatos e candidatas na sede do 
Partido Verde. A reunião foi proveitosa, transpa-
rente em todos os níveis. A turma era dinâmica 
e forte para enfrentar as eleições, mesmo sem 
recursos financeiros.

Depois do almoço, fomos na Secretaria de 
Estado de Assuntos Indígenas conhecer o trabalho 

do Zezinho Yube. Por lá compareceram, ines-
perados, o Biracy Brasil;  Siã Kaxinawá, cine-
asta documentarista e famoso, que já ganhou 
muitos prêmios, e também foi candidato a 
Prefeito pelo PV por duas vezes, e candidato 
a Deputado Estadual pelo PV por duas vezes. 

Mais tarde, na chácara da CPI, proferi palestra 
para 32 líderes indígenas agroflorestais. 

Em conversa com Jacó César Piccoli, profes-
sor de Antropologia da Universidade Federal 
do Acre (Centro de Filosofia e Ciências/CFCH-
-UFAC), ouvi a seguinte afirmação: “O PV nacio-
nal e regional só pode funcionar se houver a 
participação de índios. Os índios não podem 
ser tratados como meramente eleitores, como 
foi o desejo do PC do B e PT nesses anos. Os 
índios são cidadãos brasileiros, eleitores e, por 
isso, devem disputar nas eleições nas suas bases. 
Estamos com campo aberto, temos as lideranças 
indígenas históricas do PV Acre. Temos candida-
tos indígenas disputando as eleições nas bases, 
porque eles têm espaços próprios e, merecem 
o respeito”. 

Entre os dias 18, 19 e 20 de setembro, fiquei 
na cidade de Manaus e visitei os escritórios 
da Secretaria de Estado de Assuntos Indíge-
nas (SEIND) e a Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB). Falar 
da questão indígena era a coisa mais difícil do 
mundo, porque os dirigentes estavam reali-
zando reuniões fechadas. 

Na sede da COIAB vi apenas duas pessoas/
secretárias que não decidiam nada. Voltei para 
ver o funcionamento. Infelizmente, encontrei as 
portas fechadas. Na SEIND, sim, tinha muitos 
funcionários e funcionárias que não falavam 
a minha linguagem. Pedi as cópias de docu-

“ A saúde e educação, a 
reestruturação da Funai 

não funcionaram até 
agora. É muito difícil 

falar de união de índios 
em torno de um partido 

político ideal”
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mentos importantes que tratam de meio 
ambiente e sustentabilidade. Foi muito difícil 
porque, quando há centralização de poder, as 
coisas não funcionam para nosso lado.

O que mais ouvi por lá é que o estado do 
Amazonas tinha uns 100.000 índios eleitores 
e muitos candidatos indígenas para Vereado-
res e Prefeitos em vários municípios. Entendi 
perfeitamente. Quando todos falam numa 
reunião de índios, é porque não há comando 
no movimento.

No dia 21 de setembro de 2012, cheguei 
em São Gabriel da Cachoeira (AM). Recebi os 
cumprimentos de meus parentes. Eles me 
relataram quais eram os oito candidatos a 
Prefeitos e Vereadores para disputar os 22 
mil votos. Eu estava numa região com 10,6 
milhões de hectares em áreas demarcadas 
de forma contínua. A Federação das Orga-
nizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) foi 
fundada por mim juntamente com outras 
lideranças de Pari Cachoeira, em 1987, com 
450 líderes indígenas. Hoje, a Federação 
representa os 23 grupos indígenas, falan-
tes de quatro famílias linguísticas distintas 
(Aruak, Maku, Yanomami e Tukano Oriental). 
Portanto, é uma região histórica do movi-
mento indígena nas instâncias nacionais e 
internacionais, de 1980 a 2012. 

Lançamento do Programa Municipal de 
Governo do Partido Verde “Sou MAIS InDí-
GEnA BRASIL” - O programa de governo foi 
elaborado e agradou os alunos secundaris-
tas e universitários. Fui cumprimentar André 
Baniwa, candidato a Prefeito do PV e seu 

“As lideranças de hoje não são como as de nosso 
tempo. Não fazem reuniões nas comunidades ou 
mesmo na cidade para dizer como estamos sendo 
tratados pelas nossas autoridades. Muita gente que 
vem do interior em busca de vida melhor infeliz-
mente continua pobre. Temos casas precárias, não 
temos trabalho. Quem tem roça ainda tem farinha, 
alguma coisa para alimentar os filhos e ter o troca-
dinho. Outros, que não têm mais roças, costumam 
roubar. Isso não é bom. Ouvimos dizer que, certa vez, 
alguém colocou armadilha no caminho da roça para 
ver quem era o ladrão: a vítima era parente... Eis a 
situação de miséria em São Gabriel da Cachoeira.”

“Aqui tudo é caro: água, luz, farinha, peixe. 
Os índios compram o peixe moído...”

 “Eu não concordo com esse negócio de Bolsa Família e outros 
programas. Existem certas pessoas que não querem mais 
trabalhar na roça. E outras pessoas que sacam dinheiro no 
banco para comprar a cachaça e revender nas comunidades. 
Isso gera a violência nas famílias, isto é, os filhos não respei-
tam os pais. Alguns filhos roubam os cartões dos pais para 
comprar pinga. Por isso, tem muito dinheiro que só ajuda os 
comerciantes de fora. Quem é índio só gasta, tira o fiado e 
deixa o cartão com seu patrão.”

 “Existem abusos sexuais violentos contra as 
menores de idade, a pedofilia. Muitos têm medo 
de denunciar. Igualmente, existem aqueles que 
vendem drogas a menores, a bebida alcoólica e, 
por isso, a cidade é violenta. Aconteceram muitos 
suicídios, formação de quadrilhas de jovens.”

vice, Miguel Baré, e os candidatos a Vereadores. Conversamos. 
Todos sem dinheiro para campanha, sem as voadeiras, moto-
res de popa, gasolina e rancho para viajar nas comunidades 
indígenas que ficam no baixo e alto rio Negro e seus afluentes 
caudalosos e bem povoados. Mesmo na cidade, não tínhamos 
carros para mobilizar o nosso pessoal.

Os nossos candidatos eram sinceros e caminhavam pelas 
ruas para entregar os pequenos santinhos. Faziam reuniões 
nas casas de parentes para combinar o encontro concentrado. 
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Álvaro 
Tukano

é consultor 
da FVHD para 
Pesquisa e 
Formação dos 
Povos Indígenas.

“A minha colega, professora índia, foi espancada e 
esquartejada com máquina motosserra. A violência 
contra as mulheres aumentou na cidade e as queixas 
não adiantam. Os agressores pagam a fiança e não 
são presos. Não existem punições exemplares na 
cidade e em todo rio Negro. Os agressores andam 
soltos e cada vez mais violentos.”

“Aumentou a miséria e a violência. Essa cidade não é 
como no ano de 1967, quando se tinha menos de 500 
pessoas. Hoje, segundo os dados, a cidade tem mais de 
35 mil, sendo 70% de índios. Chega muita mercadoria 
de Manaus, muita cachaça para acabar com os nossos 
jovens que não têm trabalho, estudo e atenção das 
autoridades locais, estaduais e federais. O que mais 
mata os nossos jovens não são as doenças como gripe 
e sarampo, como era no passado. A doença de hoje é a 
cachaça, a cerveja e outras drogas. Todas as semanas 
acontecem crimes hediondos entre os jovens. Inclusive, 
as jovens indígenas tomam cachaça que nem homens. 
Acontecem muitas festas de aniversários, as festas 
de padroeiros e outros eventos que não funcionam 
sem cachaça pelo meio. Toda a cidade está desse jeito, 
contaminada de cachaça, muita miséria, o que nos causa 
medo. Não se pode andar sozinho como antigamente. A 
maioria indígena se perde e não existe ninguém para 
corrigir tamanhos desmandos de comerciantes. Tem 
até a “casa de índios” que dá vergonha. A cidade está 
sem governo.”

“Tem muito carro na cidade que atropela os índios. 
Quem mata índio não vai preso. Está solto por aí.”

É lamentável relatar essa realidade. É nessa 
cidade que aconteceram as disputas de 
votos entre oito candidatos. Conheci muitos 
parentes que foram pegar gasolina, comida, 
cachaça, foguete e bandeiras dos partidos. 
Os comerciantes apoiaram seus candidatos 
levando nos seus barcos suas mercadorias 
– mais cachaça, brindes – e ficaram patru-
lhando os devedores nas urnas. Foram elei-
tos vereadores os que não tinham nenhum 
compromisso com os povos indígenas, 
porque os dirigentes do movimento indígena 
daquela região foram omissos e coniventes 
com todos esses abusos de poder econômico.

Foram momentos importantes para dialogar, saber a 
situação real de nossos parentes que vivem na cidade 
e no interior. Mesmo assim, conseguimos juntar muita 
gente no comício, com mais de mil participantes.

Os companheiros que conheci na década de 1970 
já eram idosos. Aproveitei os momentos para falar de 
política. Falamos a língua Tukana para facilitar a comu-
nicação e ter informações precisas. 

Captei os seguintes relatos:

“A Eco 92 e a Rio + 20 
pouco valem para um 

país que acaba de votar 
um Código Florestal,  
que afronta o futuro  

de nossos filhos” 
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Linha do Tempo
Fonte: Revista ÍNDIO

1890
PROPOSTA 
DE CRIAçãO 
DE ESTADOS 
AuTóCTONES 
AMERICANOS

1907
COMISSãO  
RONDON

Em Mato Grosso,  
Rondon encontra  
os Nambikwára durante 
expedição para instalar 
linhas telegráficas.

1910
CRIAçãO DO  
SERVIçO DE 
PROTEçãO 
AOS ÍNDIOS

1934
FEDERALIzAçãO 
DAS TERRAS  
INDÍGENAS

1948
DARCy RIBEIRO 
ENTRA NO SPI  
E MuDA VISãO  
DO óRGãO

1961
CRIAçãO 
DO PARQuE 
INDÍGENA 
DO XINGu

1965
PARALELO 11 

Massacre dos Cinta 
Larga é noticiado 
internacionalmente.  
O crime foi cometido a 
mando de empresários 
interessados na 
exploração de borracha, 
ouro e diamante, com 
cobertura do próprio 
SPI. A investigação 
afasta 200 funcionários, 
demite 38 e prende 17, 
entre eles um diretor 
do órgão. Momento  
de crise institucional.

1967
CRIAçãO  
DA FuNAI
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2009
REESTRuTuRAçãO  
DA FuNAI

No fim do ano, decreto 
presidencial determina 
mudanças no órgão, com 
o intuito de aumentar 
o quadro de servidores 
e a capacidade de 
atendimento aos povos 
indígenas. No entanto,  
o anúncio da extinção 
das administrações 
regionais e dos postos 
indígenas causou forte 
reação de alguns grupos 
indígenas, que acusaram 
a Funai de falta de 
transparência e diálogo. 

1973
PuBLICAçãO 
DO ESTATuTO 
DO ÍNDIO

1983
DEPuTADO  
INDÍGENA

O xavante Mario 
Juruna é o primeiro 
a exercer um cargo 
público, eleito como 
deputado federal 
pelo PDT do Rio de 
Janeiro. Diabético, 
morre em 2002 aos 
58 anos. 

1987
REDEMOCRATIzAçãO  

Mobilização Indígena 
para a elaboração de 
um capítulo dedicado 
aos povos originários 
na nova Constituição.

1993
MASSACRE  
yANOMAMI 
13 Yanomami 
são assassinados 
por garimpeiros 
e pistoleiros. O 
episódio, conhecido 
como Massacre 
Haximu, foi causado 
pela invasão da 
terra indígena em 
busca de ouro. O 
território Yanomami 
foi homologado um 
ano antes, em maio 
de 1992, e é um dos 
maiores do Brasil, 
com mais de 9,6 
milhões de hectares.

2004
DIAMANTE NOS 
CINTA LARGA 

Assassinato de 
garimpeiros na terra 
indígena Roosevelt, 
em Rondônia, obriga 
o Estado a formar 
uma comissão 
interministerial para 
discutir alternativas 
legais para a exploração 
dos recursos naturais 
em áreas indígenas, 
tema que se encontra 
sem solução até hoje. 

2005
HOMOLOGAçãO 
DA RAPOSA 
SERRA DO SOL

2006
CONFERêNCIA NACIONAL  
DOS POVOS INDÍGENAS 
Encontro reuniu 800 líderes 
para debater temas como 
educação, saúde, terra, 
autonomia e conflitos. 
No mesmo ano, decreto 
presidencial cria a Comissão 
Nacional de Política 
Indigenista, embrião do 
Conselho Nacional de 
Política Indigenista (CNPI), 
consolidado um ano depois. 
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Hoje, no Brasil, vivem mais de 800 mil 
índios, cerca de 0,4% da população brasileira, 
segundo dados do Censo 2010. Eles vivem 
em todo o território nacional, principal-
mente em 688 terras indígenas e em várias 
áreas urbanas. Há também 77 referências de 
grupos indígenas não contatados.

De acordo com as fontes consultadas para 
esta reportagem, em relação às políticas 
indigenistas, há consenso sobre o avanço, 
nos últimos dez anos, da demarcação dos 
territórios indígenas. Alguns casos, como o 
de Raposa Serra do Sol, foram determinados 
na Justiça. Outros, porém, estão sob pressão 
da Frente Parlamentar da Agropecuária, na 
Câmara dos Deputados. 

Porém, atualmente, a maior preocupação 
dos povos e das organizações indígenas do 
Brasil é  o projeto de desenvolvimento econô-
mico, o PAC (Programa de Aceleração do Cres-
cimento), lançado no segundo governo Lula e 
continuado pela presidenta Dilma Roussef.  As 
prioridades do PAC são construções na Amazô-
nia que irão afetar direta e indiretamente os 
povos indígenas da região. 

A política indigenista oficial, formulada 
e executada pelo Estado, é criada e imple-
mentada a partir de parcerias formais esta-
belecidas entre setores governamentais, 
organizações indígenas, organização não 
governamentais e missões religiosas.   

Álvaro Tukano, liderança índigena do 
povo Tukano, acredita que, após o avanço 
na demarcações indígenas, é hora dos povos 

As perspectivas na Política 
Indigenista Brasileira

resgatarem suas memórias, suas lutas e sua economia. Ele 
ressalta que os jovens, mesmo tendo acesso à educação e à 
tecnologia, sem trabalho tendem mais ao alcoolismo, ao uso 
de drogas e à violência.

Por um lado, é cada vez mais importante o engajamento do 
jovem indígena, com sua mobilização e organização. Por outro, 
essa juventude precisa ter mais acesso e usufruir da tecnologia, 
aprender idiomas, estar inserida na sociedade, obter diplomas 
de nível superior, mas manter sua identidade, sua cultura e os 
conhecimentos tradicionais. “É a hora dos índios pensarem por 
si. Chega de estrangeiros, governos, políticos e missionários nos 
dizendo como devemos pensar e agir”, resume Álvaro.

Daí pode-se observar o abismo insustentável imposto por polí-
ticas indigenistas equivocadas. Os povos indígenas reclamam que 

“os povos indígenas 
reclamam que vários 
conselhos, comissões 
e comitês criados com 
e para a participação 
dos povos indígenas 

foram neutralizados por 
falta de planejamento 
e execução de políticas 
e ações permanentes e 

adequadas”

Fotografias: arquivo pessoal 
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“A maior preocupação dos 
povos e das organizações 

indígenas do Brasil é 
o PAC.  As prioridades 

do Programa são 
construções na Amazônia 
que irão afetar direta e 
indiretamente os povos 

indígenas da região”

vários conselhos, comissões e comitês criados 
com e para a participação dos povos indígenas 
foram neutralizados por falta de planejamento 
e execução de políticas e ações permanentes 
e adequadas.

Secretaria Especial de Saúde Indígena – 
A SESAI é a área do Ministério da Saúde 
criada em março de 2010 para coordenar 
e executar o processo de gestão do Subsis-
tema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS) 
no âmbito do Sistema Único de Saúde em 
todo o território nacional.

O Ministério da Saúde, por meio da Secre-
taria Especial de Saúde Indígena (SESAI), 
implementou, em junho do ano passado, 
um plano para estruturação de toda a rede 
de assistência do Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena (SasiSUS), com o objetivo de 
intensificar a atuação das equipes de saúde 
e o acesso às ações básicas de saúde nas 
aldeias. Até o fechamento deste caderno, o 
Ministério da Saúde não havia repassado as 
informações sobre o andamento das ações 
imediatas do plano, que contemplaria, de 
acordo com o sítio do Ministério (www.saude.
org.br), 16 Distritos Sanitários Especiais Indí-
genas (DSEI) e, posteriormente, o restante 
de toda a rede, que engloba mais 18 DSEIs. 
O objetivo central desta ação é reduzir a 
mortalidade infantil e materna na população 
indígena aldeada em todo o Brasil.
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De acordo com a Funai, a Comissão Nacio-
nal de Política Indigenista (CNPI) propõe dire-
trizes, instrumentos, normas e prioridades 
da política nacional indigenista, bem como 
estratégias de acompanhamento, monitora-
mento e avaliação das ações desenvolvidas 
pelos órgãos da administração pública fede-
ral relacionadas com a área indigenista.

Na última década, sobretudo desde 2006, 
os esforços para a proteção e a promoção dos 
direitos dos povos indígenas centraram-se 
na superação de paradigmas conceituais de 
tutela e assistencialismo que historicamente 
referenciaram as ações governamentais com 
os povos indígenas no Brasil. Com esse propó-
sito, um conjunto de políticas e ações de 
longo prazo foi desenvolvido, com destaque 
para o Programa Proteção e Promoção dos 
Direitos dos Povos Indígenas, componente do 
Plano Plurianual do governo federal, coorde-
nado pela Funai desde 2008, com uma pers-
pectiva de articulação e transversalidade das 
políticas públicas. 

Desde então, as políticas públicas voltadas 
para os indígenas têm sido tratadas pelo 
governo de forma integrada. Todos os minis-
térios podem ter políticas diferenciadas para 
os povos indígenas e promovem ações para 
que esses cidadãos brasileiros tenham acesso 
a todos os serviços do governo, respeitando 
suas culturas e tradições, conforme prevê a 
Constituição Federal.

“Essa juventude precisa 
ter mais acesso e 

usufruir da tecnologia, 
aprender idiomas, estar 
inserida na sociedade, 

obter diplomas de nível 
superior, mas manter sua 
identidade, sua cultura 

e os conhecimentos 
tradicionais”

Comissão nacional de Política Indigenista
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De 2007 a 2011, o governo federal deu 
início a uma ampla reformulação da política 
indigenista com a reestruturação da Funai 
e implantação de uma gestão participativa. 
Nesse período foram criados a Comissão 
Nacional de Política Indigenista – CNPI e os 
Comitês Regionais paritários, espaços políti-
cos estratégicos do protagonismo indígena 
junto ao governo. 

A CNPI é o espaço mais relevante de articu-
lação de políticas públicas voltadas aos povos 
indígenas. A Comissão envolve representan-
tes indígenas de todas as regiões do país e 
vários órgãos do governo federal. Além da 
Funai e do Ministério da Justiça, participam 
a Secretaria-Geral da Presidência da Repú-
blica; o Gabinete de Segurança Institucional 
da Presidência da República; o Ministério de 
Minas e Energia; o Ministério da Saúde; o 
Ministério da Educação; o Ministério do Meio 
Ambiente; o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário; o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome; o Ministério da 
Defesa; e o Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão. 

De acordo com a Funai, sempre que julgar 
necessário, a CNPI convidará pessoas, entida-
des da sociedade civil ou órgãos públicos que 
possam colaborar com o desenvolvimento 
dos seus trabalhos.

Além disso, dentro de seu Plano Plurianual 
2012-2015, a Funai pretende trabalhar de 
forma articulada em defesa dos direitos dos 

povos indígenas, em redes de colaboração 
entre as unidades regionais e a sede, além de 
aperfeiçoar a instância de participação indí-
gena na gestão: os Comitês Regionais. A Funai 
afirma que também buscará maior aproxima-
ção com outros órgãos que implementam a 
política indigenista, como os Ministérios da 
Educação, da Saúde e do Desenvolvimento 
Social, entre outros.

Essa nova forma de gestão gera ferramen-
tas que podem ampliar as possibilidades de 
mudanças no cenário da política indigenista, 
na medida em que apresenta uma tendência 
em abrir espaços de debate, de formulação, 
de acompanhamento e avaliação de políticas 
e ações voltadas para os povos indígenas. 

“os jovens indígenas, 
mesmo tendo acesso à 

educação e à tecnologia, 
sem trabalho tendem mais 
ao alcoolismo, ao uso de 

drogas e à violência”
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