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DESENVOLVIMENTO DO CURSO 
 
O curso teve seu início um tanto tumultuado por conta das dificuldades 
logísticas, falta de comunicação e organização para a chegada de alguns alunos 
e instrutores. 
No dia 9 de outubro iniciamos o curso, retomando os temas da Oficina anterior.  
Nenhum dos alunos havia feito a pesquisa sobre a política local alegando falta 
de tempo e de oportunidade para conversar com seus caciques e lideranças. 
Alguns alunos tiveram problemas de saúde na família, ou problemas pessoais e 
não puderam comparecer ao curso. 
Muitos alunos tiveram dificuldades para a leitura dos textos recomendados na 
última etapa. Começamos então a leitura do Texto: “Estatuto das Sociedades 
Indígenas - Quadro comparativo” – Instituto Socioambiental – maio 2000. 
A partir desta leitura os alunos se reuniram em grupos para levantar suas 
dúvidas e elaborar perguntas para o debate com os convidados, Dr. Paulo 
Machado Guimarães e Gersem Baniwa, previsto para o dia seguinte. 
No dia seguinte os alunos e instrutores fizeram a programação do Debate à 
espera dos convidados.  
Por conta do mau tempo os convidados chegaram apenas no início da tarde. 
Começamos a atividade com as apresentações de todos os participantes, 
alunos, instrutores e convidados.  
Convidamos então o Sr. Gersem Baniwa para começar a sua fala sobre a 
história do Movimento Indígena e seu momento atual.  
Gersem se apresenta e fala de sua experiência no movimento indígena, 
principalmente da Região Amazônica. Procura explicar os diferentes tipos de 
movimentos que existem dentro do Movimento Indígena e em relação aos 
movimentos da sociedade não-índia. Conta como os movimentos sociais são 
estratégias de luta que vieram com os brancos.  
Conta a história de como o Movimento Indígena foi se organizando ao longo dos 
anos. Dada a relevância de seu depoimento procuramos inseri-lo praticamente 
na íntegra: 
“Isso para dizer o seguinte, antes dos brancos chegarem aqui no Brasil, tem 
mais de 500 anos, já havia o movimento dos índios só que era praticamente 
cada povo tinha o seu movimento, tinha o seu trabalho. E esse trabalho era 
muito complicado. São muitos grupos indígenas brigados com os outros. Na 
minha região, eu sou Baniwa, nossos maiores inimigos eram os Tukanos. Então 
todos os anos haviam guerras, guerras pra valer mesmo. Morriam 200 prá lá 
500 prá cá... era o movimento daquela época, antes dos brancos chegarem. 
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Depois que chegaram os primeiros portugueses, que nós chamamos dessa 
palavra bem genérica de brancos, a gente passou muito tempo, continuou 
brigando entre nós, imagino que vocês aqui também deviam passar por isso, era 
um grupo brigando com o outro povo. Só que além da gente continuar brigando 
entre nós, apareceu de certa maneira um inimigo muito poderoso, que eram os 
brancos que aqui chegaram. Por que que eu digo inimigo? Porque naquela época 
eram inimigos mesmo. Porque o objetivo deles era acabar com os índios, não era 
acabar com um, dois, três povos, era eliminar, por quê? Porque eles queriam 
toda essa terra onde moravam os índios sendo só deles. Eles queriam marcar e 
dividir, por isso que hoje a gente tem fronteiras, para lá é Colômbia, para lá é 
Paraguai, para lá é Argentina. E ficou esse território, eles queriam limpar os 
índios para esse território ser só deles. Não adianta a gente inventar outro 
termo, era isso. E hoje você tem documentos que comprovam que o objetivo era 
esse mesmo.... E  por muito tempo nós índios não entendemos isso. Então além 
da gente continuar brigando entre nós a gente nunca conseguiu ter força para 
defender a nós mesmos dos novos inimigos, que eram os brancos que aqui 
chegaram para tomar conta das nossas terras. Esse era o objetivo muito 
claro.... Aí passaram-se muitos anos, 5 séculos... E existe uma coisa que o 
branco trabalha muito que é exatamente a educação, um pouco do que vocês 
estão fazendo e em algum momento os índios também começaram a estudar 
com os brancos. Começaram a aprender como é que os brancos fazem as coisas, 
pra dominar, pra isso e pra aquilo... E aí então, a partir de 1975, mas sobretudo 
a partir de 1980, alguns índios do Brasil começaram a pensar, pôxa, não dá mais 
para a gente continuar como está, brigando entre nós e o governo dos brancos 
acabando com a gente. Só para vocês terem uma idéia, vocês já devem ter 
ouvido falar nisso, quando esses brancos chegaram aqui no Brasil, nessa enorme 
terra, nós éramos 100 vezes mais que hoje, estima-se que éramos em 5 
milhões. Em 1980, mais ou menos, de 5 milhões a gente foi reduzido a 200 ou 
250 mil. Quase que a gente acabou. Então algumas pessoas começaram a 
perceber, olha a gente está se acabando. Olha esse governo do branco chegou 
e está acabando com a gente. A gente precisa fazer alguma coisa para 
continuar a viver senão a gente vai acabar. Então começaram a pensar, só tem 
uma maneira da gente começar de repente a ganhar força para nos defender, 
em vez da gente ficar brigando entre nós, vamos parar de brigar... Pelo 
contrário, vamos começar a conversar com os parentes, vamos começar a nos 
entender conversar um com o outro parente, com outro povo, assim vamos 
ganhar mais força para defender nossos direitos contra o chefe dos brancos 
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que estão querendo acabar com a gente... Existe a política do índio e a política 
do branco, esta última para dominação. 
Precisávamos nos unir para conseguir sobreviver... 
Começo do movimento indígena, aquele momento em que os índios tomaram uma 
decisão, olha de agora em diante nós não vamos mais ficar brigando entre nós, 
nós vamos conversar com os parentes, nós vamos tentar nos unir por alguns 
objetivos comuns e o objetivo principal era a terra... Nós vamos ter que nos 
juntar para defender a nossa terra, daí começou a surgir o movimento indígena. 
Quer dizer, uma primeira lição que a gente tira é que o movimento indígena é o 
movimento dos índios. Só dos índios. Eu pessoalmente, quando falo do 
movimento indígena tiro absolutamente todos os outros que não são índios, em 
termos de decisão. Para mim isso é muito claro, podem assessorar que a gente 
chama, dar conselhos, orientar, mas no movimento indígena quem decide são os 
índios, ninguém mais. Pra mim isso é uma primeira coisa que eu quero falar para 
vocês. Para mim movimento indígena é só dos índios, ninguém mais. Os outros 
podem ajudar... Só para diferenciar isso, no espaço de governo quem decide é o 
governo, mas no nosso espaço do movimento indígena tem que ser os índios. 
Agora, o que é o movimento indígena? Como é que ele funciona, quem faz parte, 
quem não faz parte? Só para contar um pouquinho como as coisas foram 
surgindo, porque dentro do movimento indígena também nem todas as pessoas 
pensam igual, mas o grande início deste movimento foi 1986 e 87, por que? 
Porque os índios naquela época tomaram duas decisões ao mesmo tempo, muito 
importantes, primeiro foi essa que eu já falei. Os índios disseram que vamos 
parar de brigar entre nós e vamos nos juntar. Aí aconteceram reuniões pelo 
Brasil inteiro, Manaus, Cuiabá, São Paulo, os índios sentaram e começaram a 
conversar. A segunda decisão foi de juntar quem estava apoiando os índios, os 
que não eram índios, mas que estavam juntos apoiando os índios, então estavam 
muitas pessoas da igreja, sobretudo da igreja católica, o CIMI, muitos 
antropólogos, muitos outros profissionais advogados e também muitos políticos, 
naquela época tivemos muitos deputados e senadores apoiando a causa indígena. 
Então foram duas decisões se juntar entre os índios e também juntar os 
aliados. Por que? Naquela época estavam acontecendo discussões, lá em 
Brasília, no Congresso Nacional, para formular, elaborar a legislação maior 
brasileira, que é a nova Constituição. É a lei que manda no país então por isso 
aconteceu essa união toda. E essa união foi extremamente importante. 86,87, 
foram muitas mobilizações, muitas reuniões... a gente fazia de tudo, pintava, 
dançava, ... Houve muita mobilização com resultados muito positivos... A 
legislação no Brasil hoje é muito boa, é uma das melhores do mundo. Agora, se 
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está sendo aplicada é uma outra coisa. O que está sendo obedecido é uma outra 
história. Os direitos indígenas, pela primeira vez no Brasil, ficaram muito bem. 
Exatamente por conta dessa união. E aí começou a surgir uma outra coisa que 
descaracterizou o movimento indígena... A gente começou, para nos entender e 
nos unir, a copiar um pouco o modelo dos brancos que são as chamadas 
organizações indígenas, que vocês já ouviram falar e também têm aqui, que são 
as associações indígenas. Associação indígena não é um modelo dos índios, os 
índios nunca tiveram associações do jeito que tem estas associações, com  
conta bancária, com CNPJ, com presidente, com secretário.. Isso é um modelo 
dos brancos que a gente se apropriou, que a gente de certa maneira copiou de 
uma maneira positiva, porque estas associações são importantes para defender 
nossos direitos. Então o que é que a gente fez? A gente acabou para defender 
nossos direitos aprender com os próprios brancos e a pegar digamos assim, a 
própria ferramenta deles pra defender nossos direitos. Uma característica 
hoje do movimento indígena é que ele está cheio de associações indígenas e 
elas começaram a surgir a partir de 1980 em diante. Só que naquela época eram 
bem poucas associações. FOIRN surgiu em 87, no último ano da discussão da 
Constituição... Hoje a gente estima que existam mais de 500 organizações 
indígenas no nosso país. Só na Amazônia, ano retrasado – 350 associações 
indígenas. Dessa maneira a gente conseguiu muita força, e uma primeira vitória 
que foi exatamente a constituição de 1988. Que mudou completamente aquela 
perspectiva que eu falava, até aqueles anos, o que é que aconteceu conosco? Foi 
uma redução, estávamos chegando a praticamente 180 mil índios, se 
continuasse naquele ritmo nós íamos desaparecer... Mas a partir de 1980 a 
coisa mudou de rumo nós voltamos a crescer. Hoje os dados da FUNAI e da 
própria FUNASA já mostram 370 mil. IBGE pra lá de 700 mil. Mas não foi só 
em número que nós crescemos, acho que a nossa realidade também mudou 
muito. Eu não sei qual é a experiência de vocês aqui no PIX, imagino que seja 
completamente diferente da nossa, mas a minha região quando eu nasci a gente 
não tinha nenhuma expectativa/esperança de continuar vivendo em nossa terra 
como índios, porque a gente sofria muita pressão, na verdade os brancos que 
estavam lá com a gente queriam definitivamente que a gente deixasse de ser 
índio, que acabasse com os índios lá. E não era um número pequeno, eram mais 
de 20 mil índios. Então a gente passou por toda essa fase em que a gente se 
entregou, a gente achava que não tinha mais jeito de lutar pelos nossos 
direitos, pela nossa existência, mas a partir de 1985, 87 a gente também 
mudou completamente, aí fomos para a luta, criamos nossas organizações, e 
estamos hoje vivos, crescendo e com muitas vantagens que depois eu vou falar. 
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O movimento indígena hoje tem as associações com as lideranças mais 
diversificadas, antigamente a gente só tinha os caciques, hoje temos 
professores, associações de professores, associações de agentes de saúde, 
associações das mulheres, então quer dizer nos tivemos um aumento do número 
de lideranças. Pra quê? Só para ter mais lideranças? Não é para aumentar a 
luta, cada associação dessa vai estar contribuindo nessa luta. Eu só queria falar 
que esse novo modelo de movimento que a gente está chamando a gente 
costuma dizer que é o movimento indígena organizado, porque antes quando a 
gente sofreu muito a gente tinha o nosso movimento lá na aldeia, lá na 
comunidade, mas não era organizado com outros povos por isso a gente era 
mais fraco. Hoje não, hoje tem toda essa articulação, essa organização do 
movimento, vocês tem aqui a ATIX , mas nesse movimento a ATIX não está só, 
está com todas essas outras 400 associações indígenas da Amazônia. Então 
quer dizer a luta da ATIX não é só a luta da ATIX é a luta de mais 400 
associações só na Amazônia, e talvez 700 associações no Brasil. Essa foi uma 
mudança e isso nós caracterizamos como movimento indígena organizado. 
Recentemente a gente acompanhou o problema dos parentes Xavante aqui do 
Suiá Missú, foram expulsos de suas terras e foram para a estrada. O que é que 
o movimento fez? Todo mundo prestou atenção para apoiar os Xavante. Na 
imprensa, nas reuniões, nas mobilizações, quer dizer a briga lá dos Xavante não 
é só a briga deles é a briga de todos os índios da Amazônia e do Brasil. Hoje 
nós temos um problema de demarcação das terras lá em Roraima que é a 
Raposa Serra do Sol, dos Makuxi e dos Wapixana, a briga não é só deles, é de 
todos os índios da Amazônia, ta lá todo dia, os índios lá em Brasília, em Manaus, 
em Boa Vista, tão lá brigando para que um dia resolva aquele problema. Então 
acho que essa é a grande mudança e essa é a característica principal hoje do 
movimento indígena. Todo o movimento indígena organizado onde tem as 
lideranças tradicionais, os caciques, os tuxauas, tem todos os professores, 
agentes de saúde, mulheres, os jovens, adultos, aposentados, tem as 
associações indígenas, todos esses fazem parte. Qual é a diferença hoje? É 
que todas essas associações estão articuladas, estão unidas numa luta, unidas 
não significa que um manda no outro, a vida de vocês é de vocês aqui, ninguém lá 
do meu povo vai vir aqui para dizer, olha vocês tem que fazer assim... Não, 
vocês é que vão caminhar com os parceiros e com os aliados de vocês, vocês vão 
tocando aqui a vida de vocês. Agora, na defesa dos direitos, nós estamos com 
vocês, todos os índios do Brasil vão estar apoiando vocês na luta pelos direitos 
de todo mundo, de vocês de uma maneira geral. Mas a vida é de vocês, ninguém 
vai vir aqui, de outro povo, querer se meter na vida de vocês. Quando a gente 
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vem aqui a gente é convidado para falar para conversar, mas não para dizer o 
que é que vocês tem que fazer. Isso é o ritmo e a vida de vocês.  
Esse movimento indígena onde ele acontece? Vocês já viram o movimento 
indígena andando? Ele não é uma pessoa, ele é um acontecimento, ele é um 
trabalho que todo mundo faz ao mesmo tempo. Ele acontece em diferentes 
níveis e isso é importante a gente saber. O primeiro lugar onde ele acontece é 
na aldeia. São as famílias que estão morando na aldeia, em um determinado 
lugar, aí começa o movimento indígena... Aí você tem um espaço maior, muitas 
vezes é um rio, um município ou é um povo. Tem muitos lugares que tem 
associação que é de um povo. Nós, por exemplo, lá no Rio Negro tem associação 
do povo Baré, é só de um povo. Você tem o movimento que funciona na família, 
na aldeia, depois num rio, num município, tem o movimento por exemplo de 
estado, tem associações que são estaduais, a gente pode qualificar assim, como 
das terras indígenas e tem a nível bem maior como no caso da Amazônia, na 
Amazônia tem uma organização grande, que tenta trabalhar com todas essas 
associações e comunidades que é a COIAB. Deveria ter uma associação a nível 
nacional, para o Brasil inteiro, que nós já tivemos, eu também vivi tudo isso, um 
bom período eu fiquei membro da comissão diretora que se chamou CAPOIB – 
Comissão de Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que foi criada pelos 
índios em 1989, mas só sobreviveu menos de 10 anos. A gente criou, mas depois 
de 10 anos a gente deixou morrer. Assim como a gente cria as coisas a gente 
deixa morrer. No caso da CAPOIB que era uma organização nacional depois de 
10 anos começou a ter vários problemas e aí acabou. Hoje nós não temos uma 
organização indígena ao nível de Brasil. Está precisando, está faltando. Bom, 
então hoje qual é a situação do movimento indígena... No nosso caso aqui da 
Amazônia nós temos uma organização, que é a COIAB, que tem sede em 
Manaus. Ela tem seus problemas, seus defeitos, mas é uma organização nossa. E 
eu que acompanho posso tranqüilamente dizer para vocês que tem muitos 
problemas mas também conseguiu muitas conquistas... O Movimento Indígena 
existe, é importante e tem resultados concretos que são importantes para a 
vida que atinge todos nós, independente de quem goste ou não goste da COIAB, 
mas as conquistas da luta e do movimento isso é importante dizer, todo mundo 
ganha, às vezes tem pessoas que nem sabem que existe o movimento, mas o que 
o movimento conquista é para o bem de todo mundo. Por exemplo, tem gente 
que nem sequer ouviu falar da discussão da constituinte de 86 e 87, mas os 
ganhos da legislação todo mundo usufruiu, todo mundo ganhou, mesmo quem não 
participou, mesmo quem não sabia. Esse é o lado muito positivo do movimento. 
Mas hoje então nós temos esta situação, no nível nacional nós não temos uma 
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associação, no nível da Amazônia tem a COIAB, e nos níveis locais tem as 
associações que vocês conhecem, tem a ATIX... E tem as comunidades, o 
movimento começa lá na aldeia. Se a comunidade, a aldeia, não aceita a 
associação, o movimento não acontece, porque a base é lá na aldeia, isso é 
extremamente importante ficar claro. Como eu falei o movimento cresceu 
muito, e assim eu vou citar como exemplo algumas conquistas para a gente 
poder entender um pouco melhor a importância do movimento indígena 
organizado, a importância dessa união dos índios, dessas associações, dessa 
associação dos índios no Brasil. O primeiro eu já citei que são as grandes 
conquistas dos direitos na Constituição de 88. Tivemos muitas conquistas, eu 
pessoalmente cito três que eu costumo falar isso para todo mundo, na minha 
cabeça as três maiores conquistas que foram absolutamente novas nesta 
constituição que foi promulgada em 1988, aliás, em muitos casos hoje estamos 
correndo o risco de perder estes direitos, e aí temos que ficar mais fortes 
para defende-los. Um foi o direito a terra, na constituição ficou muito claro 
que nós temos o direito a ter nossas terras e a constituição fala dos direitos 
originários, das terras que são nossas antes dos brancos chegarem... Os 
brancos estão reconhecendo que estas terras são nossas. O segundo direito 
não sei se vocês vão compreender. Até 1988 nós éramos considerados pelos 
brancos, pelo governo eu não sei qual expressão que dá para explicar melhor, 
como se a gente fosse criança, vocês sabem o que é uma criança? Não tem a 
capacidade de tomar suas decisões. É o pai que tem que proteger, nós éramos 
considerados assim, eles diziam relativamente incapazes, quer dizer nós não 
tínhamos capacidade de decidir por nós. Por isso o governo criou algumas 
instituições para decidir por nós. Antes era o SPI e depois era a FUNAI. Era a 
FUNAI que decidia por nós. Nós não podíamos decidir por nós, é a chamada 
tutela. Nós éramos incapazes, se alguém fizesse mal para a gente a gente nem 
podia ir lá no juiz ou delegado, porque nós éramos tutelados, nós não tínhamos 
capacidade. E essa constituição mudou, agora não, os índios são capazes. 
Portanto eles podem lutar e defender os direitos deles, se alguém ferir os 
direitos eles podem ir lá na justiça, com o juiz, delegado, procurador lá pra 
justiça defender os seus direitos. Essa é uma grande conquista. E o terceiro 
que é junto, é reconhecer a nossa própria forma de vida. Antes da constituição, 
praticamente o papel do governo era trabalhar para que a gente deixasse de 
ser índio. Então tínhamos que esquecer as nossas culturas, tinha que acabar. 
Com a constituição de 88 ficou muito claro que não, os índios tem o direito de 
continuar a ser do jeito que eles quiserem. Daí é muito importante para o que 
vocês estão fazendo aqui com a discussão da saúde. O que é que significa que 
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eles têm o direito de ser como eles quiserem? Significa que vocês podem 
organizar sua vida na aldeia como vocês quiserem. Por exemplo, na escola, se a 
comunidade não quiser aprender o português não tem nenhuma obrigação de 
aprender o português... Na nossa aldeia a gente não quer saber de remédio do 
branco, é decisão da comunidade, cuida com sua planta medicinal, seu pajé, 
decisão da comunidade. Isso ficou muito claro o reconhecimento, a valorização 
direito cultural de continuar sendo Kamaiurá, Kaiabi, sem ter que ficar 
obrigado a mudar de cultura, de projeto de vida. Pra mim é só para falar destas 
conquistas que são, gente, desta mobilização chamada movimento indígena. 
Todo esse resultado foi uma primeira conquista dessa mobilização, repito, 
mobilização dos índios entre si, entre os índios, mas, sobretudo mobilização 
com os parceiros. Eu me lembro naquela época todas as instituições que eram a 
favor dos índios estavam juntas, pessoal da igreja, das universidades, os 
antropólogos, missionários, vários políticos também, deputados e senadores, 
para conquistar isso. Acho que isso é uma conquista muito importante.  
Uma segunda conquista do movimento indígena, desses níveis de movimento que 
eu estou falando, bom, acho que aqui tem um exemplo concreto. Mas que a 
gente fala assim, até então, a gente era praticamente excluído de tudo, como a 
gente era considerado incapaz a gente não era chamado para ouvir ou para 
falar nada, os brancos resolviam as coisas lá em Brasília, lá não sei aonde, tudo 
eles decidiam por nós, quando eles chegavam na aldeia eles já tinham decidido 
tudo era só obrigar a gente a aceitar. A grande conquista do movimento 
indígena recentemente é essa questão da participação. Isso aí mudou 
radicalmente nos últimos 10 a 15 anos. A participação maior inclusive na 
ocupação de espaço de poder. Poder como?... O ano passado antes das eleições 
nós tínhamos 90 vereadores no Brasil. É bastante gente. E vereador pode ser 
um poderzinho pequeno, muita gente diz que vereador não faz nada, mas ele 
tem o poder lá na câmara, pequeno mas tem. É importante. E tem prefeitos 
indígenas. Mas esse espaço, essa conquista é muito importante, eu 
pessoalmente, sou um dos que mais estimulo isso, temos que ter mais prefeitos, 
deputados, senadores, tem que ter. Participação, só para vocês terem uma 
idéia gente, vocês não vão acreditar, a COIAB, que tem sede em Manaus que é 
a nossa organização da Amazônia, é uma equipe pequena, mas sabe em quantos 
conselhos a nível federal a COIAB participa? 40. Tem 40 representações, 
Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Educação, Conselho Nacional 
de Biodiversidade e aí vai. São conselhos extremamente importantes porque 
são conselhos que assessoram e muitas vezes decidem políticas no âmbito do 
Brasil, do governo brasileiro, portanto um espaço extremamente importante. 
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Agora, por outro lado eu vou dizer que se a gente ocupa 40 lugares importantes 
na política brasileira, nós temos um sério problema, um sério defeito, que não é 
um defeito de nascença, que a gente pode curar esse mal, é que as nossas 
participações são muito fracas, por que? Porque os brancos estudam demais, e 
numa reunião dessas enrolam a gente com tanta facilidade que a gente fica sem 
saber direito o que eles estão discutindo... A gente não fala nada, entra calado 
e sai calado. Agora o fato de estar lá sentado já é uma conquista importante, 
falta falar, e para falar a gente precisa se capacitar. E o que vocês estão 
fazendo vai nesse rumo, se a gente não capacita, não adianta estar sentado lá 
que nem um pau. Não dá. Então esse é o grande desafio, daí sim, a capacitação 
é extremamente importante. Mas essa conquista de espaço gente, é uma coisa 
que há 20 anos atrás ninguém imaginava. A gente não acreditava. Mas só a 
COIAB tem 40 assentos em órgãos do governo federal, e nem estou falando em 
índios que participam dos conselhos distritais, conselhos municipais de 
educação que aí são milhares, estou falando só do governo federal em Brasília. 
Todo dia tem índios lá para fazer reunião. Pelo menos a presença lá já muda a 
atitude, porque aquele que não gosta de índio pelo menos o índio lá sentado ele 
não fala tanto mal. A Capacitação é fundamental. 
A outra grande conquista do Movimento Indígena são os projetos concretos 
para melhorar a situação dos índios, eu vou citar alguns deles, mas são muitos. 
Os que ajudaram muito os índios na Amazônia, um se chama PPTAL, Programa 
de Proteção às Florestas Tropicais – Programa para ajudar a demarcar terras. 
O caso de vocês aqui não porque já faz tempo que a terra foi demarcada. Mas 
na minha terra, por exemplo, talvez se não tivesse existido esse programa que 
chama PPTAL – que é um programa da FUNAI com o Ministério do Meio 
Ambiente mas, tem cooperação internacional ajudando, a minha terra talvez 
nunca tivesse sido demarcada. Porque o governo sempre dizia que não tinha 
dinheiro para demarcar a terra, aí esse programa trouxe dinheiro para 
demarcar e demarcou a minha terra, que é uma terra grande. O total da terra 
que não é só do povo Baniwa tem mais 23 povos, é uma terra enorme de quase 
11 milhões de hectares. 4 vezes mais que a terra do Xingu. O Vale do Javari foi 
demarcado lá no Amazonas também, com 8 milhões de hectares, com esse 
programa. E já foram demarcadas mais de 120 terras só na Amazônia, por quê 
que eu digo que isso foi uma conquista dos índios?  Porque foram os índios que 
brigaram, cobraram, lutaram, contra o governo até o governo criar esse 
programa. Se os índios não tivessem cobrado e lutado através de suas 
organizações do movimento, não teria criado. Teve um grande encontro em 92, 
no Rio de Janeiro. Chama Eco 92, juntaram todos os poderosos do mundo para 
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discutir meio ambiente, lá estava o movimento indígena brigando, batalhando, 
resultado, criaram o PPTAL. Mais recentemente nessa mesma linha foi criado o 
PDPI. Também para a Amazônia, e aqui a ATIX tem quantos projetos? Três. Só 
a ATIX tem três projetos funcionando aqui. Esse é mais importante, os índios 
brigaram, ajudaram a criar e eles coordenam. Eu fui o coordenador até abril 
desse ano (2004). Da outra vez que eu vim aqui eu ainda fui convidado como 
coordenador deste projeto. Eu fui coordenador, hoje tem outro índio Xerente 
que está lá no meu lugar, então está na mão dos índios, criaram e estão lá. Tem 
problemas? Tem. Tem dificuldades? Tem. Talvez sempre vá ter mas, é 
conquista, está ajudando a demarcar terra, está ajudando a desenvolver 
projetos interessantes, aqui no Xingu, no Rio Negro, no Maranhão. Têm 
parentes, com esse projeto, criando ema no Maranhão, outros criando galinhas, 
criando peixe, aqui o mel. Então é uma série de projetos interessantes. Isso 
não caiu do céu, não foi porque o governo resolveu ser bonzinho. Não, foi luta, 
foi briga do movimento indígena organizado, com a COIAB participando.  
E o DSEI é uma outra conquista. Pensa que o DSEI nasceu só porque o governo 
Fernando Henrique quis dar os distritos especiais para os índios? Nada minha 
gente. Quantas conferências nacionais, eu participei das duas conferências 
nacionais, como debatedor na mesa. Foi uma luta, foi uma guerra para 
convencer o governo e dizer que o melhor modelo para os índios era o DSEI. 
Hoje pode estar sendo questionado, tem defeitos, tem problemas. Ora, se têm 
problemas vamos melhorar, vamos aperfeiçoar, mas foi uma luta dos índios e 
continua sendo até hoje. Então é uma outra conquista que vocês estão vivendo 
aqui com o DSEI é uma conquista sim, dos índios, do movimento porque foi 
assim... 
Mas também tem problemas, movimento indígena não é tudo só maravilhas como 
eu estou falando, tem dificuldades, eu vou pontuar aqui algumas para a gente 
entender. Porque tudo tem coisa muito boa mas, às vezes tem dificuldades que 
também a gente tem que superar, tem que mudar, tem que melhorar. Uma delas 
que todo mundo fala que é questão da representação, quem representa quem? 
Por exemplo, vai discutir a Política de educação lá em Brasília, aí chama alguém 
da COIAB, vai lá discute e decide. Aí o pessoal do Mato Grosso, fala, ah, 
ninguém do Mato Grosso foi lá, e esses caras decidiram em nossa conta, não, a 
gente não aceita. Aí começa a briga... Como é que resolve isso? Eu não sei. Mas 
os índios vão ter que resolver isso... A grande conquista é que os índios 
começaram a conversar, não tem mais tanta briga, o fato de conversar vai 
ajudar a resolver esses problemas, então tem que sentar, conversar e decidir 
como é que faz isso. Porque o governo quando quer chamar pra conversar ele 
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não pode levar todos os 300 mil índios, não dá, não tem dinheiro, não tem avião 
para levar todo mundo. Então vai ter que chamar um aqui outro ali, outro ali. 
Mas estes poucos que vão tem ou não tem legitimidade para decidir em nome 
de todo mundo? Essa é uma pergunta? Eu não sei responder. Aqui tem os 
caciques que fazem isso né Makupá, podem depois dar a idéia deles pra vocês 
de como resolve isso. Quando você é questionado, eu sou Baniwa, eu não posso 
decidir nem pelos Baniwa, eu não sou cacique Baniwa. Hoje eu ajudo, colaboro, 
não só os Baniwa, outros povos também, mas eu não tenho o poder de 
representação, eu não represento ninguém... Mas essa coisa da representação é 
uma coisa séria, que os índios vão ter que enfrentar. Outro problema é que 
embora a constituição seja bonitinha, as leis são muito favoráveis aos índios, 
mas a maioria desses direitos não é respeitada. Isso é um problema. Como é 
que os índios vão fazer para que seus direitos sejam respeitados? Um jeito é 
continuar a luta, se unindo cada vez mais e se capacitando, mas continuamos a 
ver nossos direitos desrespeitados. As terras que não são demarcadas, as 
invasões, índios que estão sendo expulsos de suas terras. Terras sendo 
diminuídas, educação que não funciona. Dinheiro que não existe. Um monte de 
coisas que não funcionam... Mas a lei é bonitinha, a obrigação do governo, do 
estado atender, demarcar, saúde, educação.... Aí você vai lá na aldeia e a coisa 
não acontece. Você vai lá na minha região, na maior parte das escolas não 
funciona, escola é embaixo da árvore, uma barraquinha, aí quando chove tem 
que mandar todo mundo correr antes da chuva porque vai molhar tudo. Não tem 
escola, mas está lá na lei, que isso é obrigação do governo, atender os índios de 
forma diferenciada. Então esse é um problema que a gente tem que lidar. Estou 
quase concluindo, e pro futuro? O que o movimento indígena está pensando? No 
caso da COIAB, a ATIX vocês devem estar pensando..., no caso da COIAB tem 
uma coisa super-interessante, a COIAB tem 15 anos, este ano está 
completando 15 anos de existência, ela foi criada em 1987. Caminhou, mas tem 
sérios problemas, e também tem o seguinte, a coisa mudou tanto, quando a 
COIAB foi criada, o governo não queria nem saber dos índios, não queria nem 
conversar com os índios, só que hoje tem 40 assentos nos conselhos do 
governo, a coisa mudou tanto que a COIAB como ela foi pensada há 15 anos 
atrás talvez já não sirva para hoje. Nós estamos começando um processo de 
avaliação bem longa, dois, três anos para a gente repensar o movimento. E se 
esse processo começar o ano que vem vai chegar a vocês também. Vai vir para 
vocês também. Vocês poderão conversar com as pessoas que estão lá 
trabalhando. Esse processo de avaliação é muito importante. Mas em termos de 
perspectiva o quê que é importante para a gente? Eu acho que a gente deve 
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continuar fortalecendo a nossa luta, da aldeia, da comunidade, da associação, 
da organização estadual, da organização ao nível da Amazônia e a nível maior, 
internacional. A luta nossa dos índios não é só no Brasil não, é no mundo inteiro, 
no Brasil nós somos inclusive um grupo pequeno para a população brasileira, mas 
você vai aqui na Bolívia a população indígena é quase a metade, então, você vai 
na Colômbia, na Guatemala, no México, 30 % da população é indígena. Então é 
uma luta de todo mundo, tem que fortalecer isso. Aliás aqui na Amazônia nós 
temos a COIAB e nós temos uma organização que reúne 5 países que tem uma 
parte na Amazônia, COICA – o chefe da COICA é um brasileiro, Sebastião, do 
Acre. A Sede da COICA é em Quito no Equador... 
É preciso aprender, eu não falei que em reunião, como os brancos estudam 
muito, chega numa reunião enrolam a gente. Eu estou lá tentando aprender 
como é que eles enrolam a gente. Eu estou tentando aprender como eles 
pensam, porque se eu conseguir entender como eles pensam, eu vou poder 
ajudar melhor o meu povo. Olha, eles pensam assim, então vamos discutir de 
igual para igual. É capacitação, isso é educação, é formação. Enquanto a gente 
não dominar o conhecimento deles, como eles pensam, como eles agem, como 
eles fazem, a gente vai estar sempre em desvantagem. Porque é como eu estou 
falando, eles enrolam mesmo a gente. Você vai falar com o político não é isso 
que o político branco faz? ...No final não entendeu nada, o cara te enrolou 
mesmo. Eu estou quase que brincando, mas a vida é assim. Eu vivi tudo isso eu 
participei de reuniões gente, que dava vontade de sumir dali, eu me sentia tão 
perdido, eu não estava entendendo nada daquilo... E tem que aprender, vocês 
estão aqui e eu estou lá em Brasília, tentando... É difícil...  
Eu acho que a questão da capacitação e formação é extremamente importante, 
e para concluir, tudo isso para quê? No fundo, no fundo, a luta do movimento 
indígena é para quê? Para mim, vocês podem pensar diferente, vocês não tem 
obrigação de concordar comigo, mas o que eu penso toda essa luta, capacitação, 
a gente se organizar, ir para a luta, defender nossos direitos é com que 
objetivo? Porque nós queremos viver, só que nós queremos viver a nossa 
maneira, não como os brancos querem não, isso é problema deles, eles é que 
tem que decidir como eles querem viver. Eles querem morar no 55º andar, sabe 
porque de repente alguém mete uma bomba aqui e cai, como aconteceu lá nos 
EUA. Talvez a gente não queira viver lá em cima, tem os índios que tem medo 
de altura, a gente quer viver aqui em baixo.  Mas isso nós temos que decidir, 
isso é o movimento indígena é a nossa capacidade de decidir por nós. O que é 
que nós queremos? Aí a gente usa muito no discurso o termo autonomia. 
Autonomia não é que a gente não precisa dos brancos não, a gente precisa de 
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todos aqui, nós precisamos, de alianças, parcerias, colaboração, as conquistas 
do movimento indígena foram em parceria. Nós vamos continuar precisando de 
todos eles, mas é importante que o nosso poder de decisão, nosso poder de 
fazer as coisas tem que ser nosso. Tem que ser nosso. Lá no Amazonas a gente 
está falando muito de auto-gestão territorial. Vocês estão aqui discutindo 
gestão administrativa da saúde, nós estamos discutindo auto-gestão 
territorial. A gente conseguiu demarcar a nossa terra, mas e daí? Só demarcar 
a terra não é suficiente. Como é que você vai viver? Você precisa comer, no 
nosso caso lá nós precisamos nos vestir, a gente não consegue mais viver sem 
roupa. Precisa tudo isso, e isso só demarcando terra não garante não, como é 
que a gente vai viver melhor daqui para a frente? Aí você começa a discutir a 
caça, a pesca, como é que você vai cuidar para não acabar a caça, a pesca? 
Como é que se pode multiplicar isso, como é que você vai fazer a sua 
agricultura, a sua roça? A saúde, como é que tem que funcionar lá na terra 
indígena? Porque na cidade é outro jeito, mas aqui pode ser diferente. 
Educação, que educação é essa que só ensina os índios para ir trabalhar para o 
branco, para ir para a cidade? ... Não, precisa ter uma escola que capacita, que 
forma nossos filhos para ficar na terra. Para melhorar a terra ali na 
comunidade, na aldeia. Então isso é autonomia! Quer dizer, toda essa luta é 
nada mais para garantir isso, que a gente possa continuar vivendo como a gente 
quer, como a gente decidir viver, com a nossa maneira de viver. Esse é o 
movimento indígena, movimento dos índios, pensando sobre os índios, 
construindo o futuro dos índios. A gente vai ver que Política Indigenista não, a 
política indigenista é o que os brancos e o governo pensam. Isso é uma outra 
coisa, são espaços diferentes, movimento indígena é o movimento dos índios, 
onde os índios decidem, política indigenista é movimento dos brancos, são eles 
pensando sobre os índios. Mas para nós o que interessa é o que nós pensamos e 
não o que o governo pensa, daí o que nós pensamos vamos ter que discutir com o 
governo, porque eles vão estar pensando sobre nós lá, no espaço deles. E nós 
vamos ter que ter um espaço onde a gente decide sobre os nossos problemas... 
Não sei se ficou claro... Não é fácil, isso aqui ninguém me ensinou, não tem no 
livro, é o que eu vivi, é uma vivência, pode estar absolutamente errado, mas é a 
minha maneira de ver e de tentar contribuir...” Gersem Baniwa 
Gersem foi muito aplaudido.  
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Em seguida, Dr. Paulo Machado, advogado, assessor do Conselho Indigenista 
Missionário (CIMI), que acompanha desde 1985 a questão indígena, falou sobre 
a Política Indigenista. Falou de sua construção ao longo de nossa história.  
“O Gersem colocou uma questão que eu acho que é muito importante, o 
movimento indígena é a movimentação que os povos indígenas fazem a partir de 
seus próprios interesses, essa é a política que os povos indígenas desenvolvem. 
Cada povo tem uma política, cada povo tem uma vontade, então cada povo 
desenvolve seu movimento, dentro de uma aldeia existe uma ação de política 
intensa. A comunidade quer fazer alguma coisa. a outra parte da comunidade 
pensa em fazer aquela coisa mas de forma diferente, o cacique vem e vai 
conversando com um, vai conversando com o outro, não é assim que funciona? 
Até que se consegue, um consenso. Às vezes não dá para chegar à conclusão de 
como resolver o problema, aí deixa o problema parado um pouco, vamos pensar, 
vamos conversar, até juntar a vontade da maioria ou de todos e conseguir 
definir um caminho, não é verdade? Isso é política... Isso é política, eu sempre 
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acho importante dizer isso, a política faz parte da nossa vida, todos nós 
fazemos política”. 
Essa história “Começa nesse período aqui a ocupação por parte dos 
portugueses, e depois por outros povos, em especial por povos que foram 
forçados a sair de suas terras, genericamente denominados por negros, que na 
realidade eram variados povos que vieram de outros continentes, do Continente 
africano, líderes, membros de comunidades, como todos eles em vez de ter a 
pele clara, eles tinham a pele mais negra, eram portanto denominados em 
contraposição aos portugueses que tinham a pele mais clara como negros, mas 
na realidade... hoje inclusive eles falam são os descendentes afro-brasileiros, 
que vieram da África. Depois dos portugueses aqui vieram também os 
espanhóis, os alemães, austríacos, italianos sobre um território ocupado por 
variados povos. Esse processo da presença e da ocupação desse território 
sempre foi conflituoso, porque foi um processo dos portugueses com os outros 
aliados seus de ocupar a terra que já estava ocupada. Duas pessoas ocuparem o 
mesmo lugar não dá, ou um fica e o outro sai,  ou vice-versa. E essa foi a 
história do Brasil o tempo todo e está sendo a nossa história...” 
Procurou explicar como funciona e é formulada a política no Brasil, falou sobre 
os três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário.  
O que eu queria aqui pontuar, em função de toda essa articulação que 
determina a compreensão do que é política indigenista é que todo esse 
processo de lutas, conflitos e de dominação serviu para construção do que se 
conhece como Estado Brasileiro. Na realidade o nome do Estado Brasileiro é 
República Federativa do Brasil. Este Estado, ou seja, essa organização sobre o 
território brasileiro Estado é isso, uma organização, é uma entidade, só que 
tem uma força maior do que todas estas aqui dentro, porque ela tem o poder 
como se chama um poder soberano sobre o território brasileiro, soberano 
porquê? Porque está acima de todo mundo acima dele não tem ninguém, vem da 
idéia de quando tinha o Rei, o Rei era o soberano de todo mundo, aplicou o 
mesmo conceito, a mesma idéia, deixa de ter um que toma conta de todo mundo 
para ter uma organização que toma conta de todo mundo. Essa é a organização 
que tem poder sobre todo mundo, sobre o território, sobre as riquezas e sobre 
as pessoas. Como é que ele exerce esse poder? Ele define as regras que é o 
poder legislativo; ele executa as ações que a lei estabelece e que também vem 
dizer como as coisas vão funcionar no Brasil, que é o poder executivo, e quando 
tem conflito entre uma pessoa e outra ou entre o governo e as pessoas, 
também resolve os conflitos, ... criou–se o poder judiciário. Ficaram esses três 
poderes que existem até hoje. Divididos sob três esferas administrativas no 
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país, todo o território é chamado de União, depois foram dividindo esse 
território em outros departamentos, em outras áreas chamados de estados, e 
dentro dos estados vão fazendo divisões menores para poder administrar o 
território, os bens e as pessoas, que são os municípios.  

 
 
Sobre os caminhos das leis, a influência que o poder executivo tem sobre a 
determinação da política indigenista e a situação atual do Estatuto do Índio. O 
Estatuto do índio em vigor ainda é o estatuto feito na época da Ditadura 
Militar, de 1973. Mas, na realidade este estatuto em vários aspectos é 
inconstitucional, pois contradiz a Constituição de 1988, com relação à terra, À 
tutela e à cultura. Existe outra proposta que foi feita com a participação de 
várias entidades, inclusive discutido com os povos indígenas, que está parada, 
na forma de um substitutivo, no Congresso Nacional. Mesmo este substitutivo 
já tem várias questões ultrapassadas e precisa ser rediscutido dentro do 
movimento indígena e pela sociedade em geral.   
Paulo destacou os artigos constitucionais relacionados à questão indígena que 
são a base, as grandes referências da política indigenista atual. 
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 
 

Art.22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
 

XIV – Populações Indígenas; 
 

Capítulo VIII 
DOS ÍNDIOS 

 
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens. 
 
§ 1°. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles 
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades 
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e 
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 
§ 2°. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua 
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes. 
 
§ 3°. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais 
energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras 
indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, 
ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos 
resultados da lavra, na forma da lei. 
 
§ 4°. As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e 
os direitos sobre elas, imprescritíveis. 
 
§ 5°. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad 
referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que 
ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após 
deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o 
retorno imediato logo que cesse o risco. 
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 § 6°. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que 
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se 
refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios 
e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da 
União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e 
a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na 
forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé. 
 
§ 7°. Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, §§ 3° e 
4°. 
 
Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas 
para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, 
intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. 
 
Levantou pontos relevantes que subsidiam e determinam a política indigenista, 
e que movimentam aliados e inimigos no Congresso Nacional e no Poder 
Executivo: 
 

ü Demarcação; 
ü Exploração mineral; 
ü Aproveitamento dos recursos hídricos; 
ü Meio ambiente; 
ü Acesso aos recursos genéticos; 
ü Exploração madeireira; 
ü Crimes; 
ü Tutela – proteção; 
ü Assistência à saúde; 
ü Educação e; 
ü Auto-sustentação. 

 
  
Qualquer movimento na construção da política indigenista em nosso país 
depende das articulações do movimento social, dentro do movimento indígena, e 
das forças políticas e econômicas que estão representadas nestes três 
poderes. 
Paulo esclareceu durante sua fala várias questões colocadas pelos alunos. 
Questões relacionadas à propriedade da terra, usufruto, contratos com 
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terceiros para uso da terra, etc... Colocou a diferença que existe entre as 
terras indígenas e as terras dos quilombos com relação à possibilidade de 
disponibilizar a terra, ou seja, ter o título de posse e poder vender a terra. Foi 
uma discussão bastante rica sendo levantados vários argumentos no sentido de 
garantir a terra indígena como terra da União. Ao mesmo tempo se colocou o 
risco de se mudarem as leis e se alterarem os limites das terras. Ficou claro 
que qualquer política só é estabelecida dependendo das forças sociais, por mais 
que haja pressão de um lado se houver do outro há um equilíbrio, a mobilização 
dos índios é fundamental para fiscalizarem e se aliarem a outros segmentos, 
outros setores, com isso o risco de perder direitos ou territórios é muito 
menor.  
A conversa foi se desenvolvendo ao longo do dia, e os alunos esclarecendo suas 
dúvidas. Todos ficaram bastante envolvidos e propuseram alternativas de 
melhorar sua comunicação, de trocar informações e de acompanhar de perto o 
movimento indígena. 
No dia seguinte passamos a discutir a Política de Saúde Indígena com a 
apresentação da Dra. Adriana Coser, do Departamento de Saúde Indígena 
(DESAI), da Fundação Nacional da Saúde – FUNASA. Adriana falou sobre o 
organograma do Ministério da Saúde, no que diz respeito à saúde indígena. 
Falou dos diferentes setores que apóiam os trabalhos relacionados à saúde 
indígena e suas diferentes atribuições: 
 
Ministério da Saúde 
 
 

FUNASA (Saneamento e Saúde Indígena) 
 
 

DESAI 
Diretor: Alexandre Padilha 

Assessoria. 
 
 

Planejamento e Avaliação   Assistência 
 
CONV. 1  COPAS2   COOPE3  COMOA4 

                                                
1 Setor de convênios – este serviço é da FUNASA como um todo, não apenas do DESAI 
2 Coordenação de formação de recursos humanos, participação e controle social. 
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Dra. Adriana falou sobre a proposta da atual direção do DESAI e da própria 
FUNASA com relação à Política Indigenista de Saúde.  
“Então quais são hoje os desafios do Departamento? O que a gente está 
tentando construir é uma agenda política. A gente está querendo mexer em 
três coisas centralmente que não tem jeito se não mexer com isso. Que é a 
questão do modelo de gestão, modelo de atenção e a formação. A FUNASA não 
tem um grupo de pessoas para fazer diretamente a assistência, aí se recorreu 
aos convênios, aos prestadores. E aí se faz um combinado, o que a gente tem 
visto é que esse combinado não está muito bom, então uma das coisas que a 
gente está tentando é melhorar esses combinados. Os prestadores têm que ter 
capacidade de gestão para assumir este trabalho, não pode ser qualquer um, 
tem que ter um perfil. Pode ser uma ong? Pode. Pode ser uma Universidade? 
Pode. Pode ser uma Prefeitura? Pode, desde que tenham competência e 
capacidade de fazer gestão. Gestão de cuidados, gestão da saúde e 
compromisso ético, compromisso técnico e profissional... Esse é o desafio em 
relação a estes prestadores, tem que combinar metas, tem que prestar 
contas... É importante dar autonomia para quem faz esse papel de prestador da 
assistência... É uma autonomia que tem limite, depende de diretrizes mínimas 
definidas pela FUNASA, do jeito que a população tem que ser atendida.” 
Falou dos princípios que estão colocados pela nova direção: Gestão 
Participativa, considerando a participação dos índios e dos trabalhadores para 
a tomada de decisões; Atenção à Saúde com consolidação de vínculos com a 
comunidade; Formação de Recursos Humanos, privilegiando a formação dos AIS 
e AISAN; e Reforma das CASAIS. 
Falou sobre as Metas Assistenciais relacionadas aos grandes problemas de 
saúde prevalentes nas áreas indígenas, na forma de programas a serem 
desenvolvidos e/ou implementados nas áreas: Malária, DST/AIDS, Imunização, 
Tuberculose e Vigilância Nutricional.  
Destacou alguns pontos de maior vulnerabilidade do subsistema de saúde 
indígena como sua articulação com o SUS regional, que ainda é bastante 
deficitária e frágil; a capacitação dos trabalhadores da saúde indígena, 
incluindo os AIS e AISAN ainda não está sendo feita de forma sistemática, e 
ainda não tem mecanismos claros de profissionalização e reconhecimento do 
trabalho dos agentes de saúde. Para isso a FUNASA criou um grupo de 

                                                                                                                                               
3 Coordenação de Operações 
4 Coordenação de Monitoramento e Avaliação 
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trabalho que está revendo o processo de formação e certificação dos AIS e 
AISAN.  
A forma de convênios que está sendo praticada tem gerado muitos problemas e 
está sendo revista pela FUNASA.  
Segundo Adriana esta agenda política está sendo discutida com vários setores 
dentro de fora do âmbito do Ministério da Saúde e com o Comitê Consultivo, 
que agrega os vários órgãos e setores envolvidos com a questão da saúde 
indígena. Este Comitê se coloca como uma instância de gestão em que os 
parceiros discutem e elaboram a política de saúde indígena a ser instituída. 
 
Foram levantadas pelos alunos várias questões relacionadas ao controle social, 
à falta de envolvimento dos municípios do entorno, problemas relacionados à 
CASAI em Canarana, a dificuldade de articulação com o SUS regional e sua 
baixa resolutividade. Cobraram um posicionamento do DESAI com relação à 
possibilidade de dividir o Distrito Xingu em dois em função das questões 
políticas locais.  
Outro aspecto levantado pelos alunos foi a falta de autonomia do DSEI, o 
conflito de gestão, entre o DSEI Xingu e os Conveniados e o distanciamento da 
CORE / MT.  
Depois de vários esclarecimentos às questões apresentadas pelos alunos, 
Adriana afirmou que uma das preocupações do DESAI é aumentar a capacidade 
de gestão do DSEI. 
Foi solicitado ao Gersem para dar seu depoimento sobre a situação atual das 
organizações indígenas que assumiram convênios com a FUNASA para assumir a 
assistência à saúde de suas comunidades. 
“Gersem – Muito simples, da parte da COIAB, das lideranças mais próximas da 
COIAB que tem sentado em vários momentos e discutido isso, em conselhos, 
assembléias...nestas instâncias de discussão, as discussões mais recentes desse 
ano, sobretudo depois das primeiras pauladas que principalmente a COIAB e 
suas organizações mais fortes levaram, como o caso da UNIACRE, do CIVAJA 
e de Rondônia, que foram as grandes organizações que criaram a COIAB, no 
início. Depois dos problemas que aconteceram é que se começou a conversar. O 
que está mais, não é consenso, mas que a grande maioria dessas lideranças 
pensam é o seguinte, a gente continua acreditando que nós podemos ter uma 
responsabilidade grande e continuar ajudando colaborando com a construção e 
consolidação de um modelo de política de saúde, nós como beneficiários e os 
principais interessados não negamos nossa responsabilidade de contribuir para 
isso, mas vamos rever as estratégias. De uma maneira geral o que está hoje de 
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uma maneira mais tendente, aos poucos as organizações políticas, a COIAB é 
uma organização política, não é uma organização de uma área de conhecimento, 
é diferente de você ter uma organização de professores que é uma área 
específica de educação, quer dizer a COIAB é uma organização do movimento 
político, então a perspectiva é separar essas coisas, quer dizer, quem vai 
defender direito, quem vai lutar pelo direito, não pode ficar de certa maneira 
atrelado a um convênio de governo, porque você deixa de ser combativo, de 
qualquer maneira, no nosso olhar, quando você assina um convênio, você assume 
uma responsabilidade também em nome do governo. Pelo menos na COIAB nós 
temos sido muito criticados pelos índios, lá da aldeia. Porque quando a gente 
deixa de fazer um trabalho de saúde, a COIAB deixa de fazer, os índios caem 
em cima. Assim como, por exemplo, aqui vocês estão cobrando a FUNASA, lá os 
índios cobram da COIAB, da mesma maneira, xinga o governo e xinga a COIAB 
também. Fica uma confusão na cabeça da gente. Então resumindo, a perspectiva 
é que a organização indígena política vai sair dessa história de governo. Porque 
para uma organização política é muito mais importante exercer o seu papel de 
controle social, de acompanhamento e de luta política. Isso não significa não 
colaborar com o governo, ela vai de forma autônoma sem nenhuma relação que 
amarra, como convênios... Qual seria a alternativa? Pensar na estrutura, 
instâncias que poderiam ser dos próprios índios, voltados para esse tipo de 
trabalho mais técnico. De trabalho temático, de futuro se pensa nisso mesmo. 
No caso da Amazônia o que nós estamos trabalhando fortemente é a auto-
gestão territorial. Também estamos pensando em fundações, associações, 
instituições, especificamente para esse fim, porque será uma instância técnica, 
vai ter que ter pessoas que tenham capacidade técnica para isso, essa é um 
pouco a tendência pelo menos lá na COIAB. A gente vai continuar apostando 
nesse modelo, mas vamos repensar a forma. No caso da COIAB 
especificamente já houve uma deliberação do conselho administrativo da 
COIAB não continuar mais com o convênio... Apesar dessa deliberação do 
conselho, esse ano eles renovaram o convênio, mas já falaram para as bases que 
será o último ano desse convênio lá em Manaus. A justificativa é até o ano que 
vem achar alternativa para isso. A idéia é até dentro da COIAB criar uma 
fundação ou uma associação de controle dos índios, mas especificamente para 
gerir esse tipo de convênio para liberar os diretores da COAIB a continuar o 
seu papel que é a luta política, a defesa de seus direitos de uma maneira geral. 
O que a gente percebeu durante esses anos de convênios no caso da COIAB e 
dos outros que a gente acompanhou é que quando eu falei que a nossa luta 
iniciou em 85, 86, o problema é que quando os convênios surgiram as grandes 
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lideranças no caso da COIAB deixaram de fazer as outras lutas só ficaram por 
conta da saúde, como se a vida fosse só saúde. Então muita coisa se deixou de 
lutar como a terra, de luta pela educação outras áreas que também são 
importantes para os índios, aí a gente só se ocupou da saúde porque os caras 
tem que carregar nas costas a complexidade da burocracia, da administração 
que mata qualquer instituição pequena muito mais se não está aparelhada, se 
não está capacitada. Então estou falando como eu estou vendo isso de dentro 
do Movimento Indígena (MI), de dentro das organizações indígenas. E um 
exemplo especificamente da COIAB, essa coisa que eu falei da decisão de sair 
do convênio foi uma decisão do conselho administrativo da COIAB, a última que 
aconteceu há 4, 5 meses atrás, está lá na ata... A gente não vai mais ocupar 
nossas organizações indígenas cujo papel não é só da saúde, que é a luta e bem 
maior... Essa é a atitude política hoje do MI, a gente não quer cortar diálogo, 
quer colaborar, quer contribuir, quer participar, mas esse modelo da saúde não 
foi muito sadio para a nossa luta política, porque ocupou muito nossos líderes na 
burocracia e deixaram de fazer outras coisas iguais ou mais importantes que 
administrar do ponto de vista operacional a saúde.  
Sofia – Você falou que o problema foi que ela perdeu o grande rumo dela, que 
era da luta, de ter mais autonomia do Movimento Indígena, mais livre. 
Gersem – Exatamente, perdemos a liberdade da luta. 
Sofia – Esse é o grande nó. Agora eu queria que você contasse um pouco quais 
foram os problemas, o enfrentamento do dia-a-dia, você falou da burocracia. 
Gersem – O primeiro ponto é esse da identidade, o MI a partir desse convênio 
perdeu muito da sua capacidade de luta. E aí só para dar um exemplo do que 
acontece, perde até legitimidade, perde legitimidade da luta. Com a COIAB, 
para ser bem exato no exemplo, o que acontece? Vamos dizer que a COIAB é 
contra a maneira de como está sendo implantado um gasoduto Urucum lá 
próximo de Manaus, é um gasoduto que corta pedaços de terras indígenas, 
muito próximo de terras indígenas e vai prejudicar os índios. A COIAB é contra 
isso, o que acontece? A COIAB vai denunciar isso, vai falar contra o governo, 
contra o governo federal. O problema é que quando ele vai falar contra o 
governo federal, sai lá no jornal, sai na televisão ocorre que uma hora depois 
ele vai lá negociar com o governo, o mesmo governo que ele denunciou uma hora 
depois ele está lá sentado com o governo para negociar dinheiro para a saúde. 
Aí ele vai dizer, poxa, mas você acabou de me xingar, como é que eu vou 
atender o seu pedido. Eu posso até atender, mas deixa de brigar, de xingar a 
gente... aí o cara fica com que cara? Eu vi isso acontecer... Descaracteriza... 
Mas outros problemas que são falados também são complicados, por exemplo, 
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quando eu falo da burocracia é a dificuldade que vocês não imaginam o trabalho 
que dá para administrar. Administrar significa seguir as regras, que são 
impostas, que não são negociadas pelo governo, pela FUNASA. E aquilo dá um 
trabalho... E os índios não estão preparados. E a COIAB tem 15 anos de vida e o 
maior problema foi que se enrolaram na administração. Eu nem entro no mérito 
se é desvio de recursos, acho que nem é o caso, só que ninguém foi treinado 
para isso, e isso demanda muito tempo, ocupa muita gente, é reunião pra cá, 
reunião pra lá, aí lá na COIAB, nos temos 4 diretores, toda a semana os 
diretores estão envolvidos com saúde. Aí esqueceram das outras lutas, 
educação, ninguém sabe o que está rolando no ministério, terra de vez em 
quando vai lá... Aí começa a ter problema entre os índios, no Acre está a maior 
briga entre os índios... Enfraqueceu o movimento, acho que isso foi um grande 
problema porque é uma coisa nova... Qual é a nossa orientação lá na COIAB? 
Como a gente não quer se retirar de colaborar com o governo, nós agora vamos 
pensar com mais calma, vamos nos preparar melhor para assumir essas funções 
e não fazer o que fizemos... E pensar melhor significa também ter as nossas 
organizações livres disso, pq quando você está envolvido dentro, você tem um 
olhar, porque você não vai criticar o que você está fazendo, você tem que estar 
livre, você tem que estar olhando. E eu tenho feito esse papel na COIAB 
porque como eu não mexo com isso, nesse encontro aqui eu estou aprendendo 
muitos detalhes... Como eu não me envolvo com isso eu tenho um olhar 
diferente do próprio coordenador da COIAB que está assinando o cheque todo 
dia... Então se um dia vocês pensarem nisso aí um conselho de um parente 
indígena, pensem três vezes antes de assumir, porque toda experiência até 
agora na Amazônia sobretudo porque eu não conheço outra parte do Brasil, 
esses convênios praticamente enfraqueceram muito, muito a nossa luta 
política... Não digo que não é para fazer isso, mas é bom pensar certinho para 
não entrar em todos esses problemas que nós já vivemos no nosso caso lá na 
COIAB, especificamente em Manaus, e nos outros ao redor, a tal ponto de 
termos hoje as principais organizações indígenas que criaram a COIAB, que 
sustentam politicamente a COIAB estarem numa situação de crise política 
gerada a partir daí. Porque não é só uma crise interna, tirou diretor, diretoria, 
não, tem toda uma discussão de credibilidade e de confiança entre os próprios 
índios. É uma disputa interna complicada, então se vocês pensarem em assumir 
pensem bem, porque não é fácil. O processo de capacitação é ótimo porque no 
futuro quando vocês forem pensar, não coloquem isso para a ATIX, pensem 
numa estrutura só para isso. Para não ocupar os outros líderes que tem mil 
coisas para fazer, para continuar a luta... Isso é muito importante, nós na 
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COIAB não fizemos isso e a gente se deu mal. Lá na COIAB por conta disso, há 
dois anos atrás, também teve uma guerra lá, expulsaram uma diretoria inteira... 
As razões principais destas confusões todas foram os convênios... Dessa 
maneira não dá, tem que pensar outros caminhos... Capacitar primeiro os índios, 
e pensar uma estrutura específica dos índios para isso, para não misturar com 
a outra política maior para a qual a liberdade, você não estar preso ao governo 
através de um convênio, é extremamente importante para ter legitimidade 
mesmo...” 
Avaliação dos alunos sobre o Debate com os convidados: 
 

ü Aproximação com o Movimento Indígena; 
ü Análise crítica sobre a história dos Povos do Xingu, de como estes povos 

foram poupados de sofrimentos, protegidos; 
ü Entender e conhecer as leis; 
ü Necessidade de participar da luta pela melhoria da saúde indígena; 
ü A importância de lutar juntos pela defesa dos direitos indígenas; 
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Alguns depoimentos: 
Pablo Kamaiurá - ...A população do Xingu não sofreu tanto desse negócio porque 
sempre teve alguém protegendo, falando. Agora que eu vejo que estamos 
entrando nessa. Por que? Porque o órgão que sempre falava por nós, as pessoas 
que sempre falavam por nós, por um lado estão ficando fracos e por outro lado 
é bom para nós porque nós é que temos que decidir o que nós queremos agora. E 
a gente está aprendendo isso, nesse curso de gestão que é de aprender como a 
gente vai estar daqui para a frente brigando pelos nossos direitos, cuidando 
das coisas que são para nós. No caso de ser gestor na área de saúde isso 
significa que está se repassando o que vocês vinham tocando e agora está na 
hora de a gente fazer isso, nós mesmos fazermos o que faz parte da nossa 
assistência. O recurso, quem que tem que executar, como que tem que ser, 
somos nós, por isso que a gente tem que aprender primeiro para saber como 
tem que fazer. Então eu vi que o Gersem Baniwa tem muita experiência pelas 
lutas, então a gente aprendeu muito com o que ele falou... E pelo lado do Dr. 
Paulo, ele esclareceu muitas dúvidas nossas, a mesma coisa do que o Baniwa 
falou nessa área também, o Xingu foi sempre uma área que não teve 
interferência dos missionários, então a gente quase não entende qual é o 
sofrimento, no começo do curso a gente assistiu um filme sobre isso. O Xingu 
está sendo tomado, mudado não por missionário, não por vocês, no caso, agora 
está sendo mudado por interesses próprios nossos, não tem interferência 
nenhuma, você vai ter que fazer isso, tem que vestir desse jeito, ninguém está 
nos obrigando a deixar a nossa cultura, a deixar de falar a nossa língua. Se 
houvesse essa coisa dos missionários a gente ia sofrer com isso. Então a 
Constituição fez algumas leis para nós para garantir nossos direitos, e muitas 
coisas a gente não sabia que existia para nos defender. Então ele esclareceu 
muitas dúvidas que eu tinha mesmo. E aquela pergunta que eu fiz, de porque a 
gente não tinha autonomia de mandar na nossa terra, hoje já penso um pouco 
contrário porque realmente se a gente tivesse, mesmo aqui no Xingu, 14 etnias. 
Aí alguma etnia poderia vender...Quem vai intermediar o conflito? Acho que foi  
muito importante a vinda do Paulo e do Gersem Baniwa para esse nosso curso”. 
Poikô Kaiabi Suiá – ...“Eu vou falar agora da minha observação aqui no Xingu, 
sobre o movimento e também sobre o que está acontecendo cada dia mais, aqui 
no Xingu, nós, a população xinguana não tem essa preparação, não tem esse 
conhecimento todo do que está acontecendo lá fora. Ao mesmo tempo, nós 
índios aqui do Xingu estamos querendo pegar esse trabalho dos brancos assim 
rápido, correndo. Isso eu fico preocupado, se a gente começar a querer andar 
rápido nós vamos quebrar a cara, e nós vamos fazer todas as coisas erradas e 
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que a população xinguana não esperava. Então para isso, para a gente estar 
tomando conta do trabalho que não é dos índios que é do branco, precisamos de 
conhecimento, precisamos estudar, preparar bem as pessoas para depois, mais 
tarde a gente começar a pegar as coisas do branco devagarzinho. Não adianta a 
gente querer correr sem preparação porque nós vamos quebrar a cara”. 
 
Seguindo a programação, no dia 12 de outubro, passamos o filme “Diário da 
Amazônia” de Geofrey O’Connor, 1996. Trata-se de um filme que mostra como 
a mídia apresenta o indígena, ora com inspiração no “bom selvagem”, ora como 
destruidor da floresta e corrompido pelo capitalismo. A construção e 
desconstrução do movimento indígena. É um filme muito interessante que gerou 
um grande impacto entre os alunos, seja pela miséria representada pelo povo 
Yanomami, em função da invasão garimpeira; seja pela luta dos próprios índios 
lutando para interromper a construção da barragem de Kararaó, em Altamira, 
1986. Mostrou o isolamento de lideranças, fragilidade, conflito de imagens do 
índio, construção das diferentes verdades dependendo dos interesses 
econômicos. Foram vários momentos e situações que mostravam o índio 
sofrendo, lutando, sendo desmoralizado, sendo aclamado. O poder da mídia. 
Depois do filme fizemos uma rodada de avaliação entre os alunos. 
Seguem alguns depoimentos. 
Iré Kaiabi – “... Fala do conflito na terra Yanomami, é muito triste, uma miséria 
mesmo, pedindo comida... Os garimpeiros viam eles como animais mesmo... Eu 
fiquei pensando, parece que os outros povos, eu acho que sofreram mais com os 
brancos, acho que aqui no Xingu não teve tanto problema, como o assunto de 
ontem... O Xingu não teve este contato tão triste... Eram poucos para ajudá-los. 
O povo deles mesmo, pessoas que saíssem de lá e defendesse seu povo. A gente 
se acostumou a viver envolvido aqui só entre nós... Igual o parente que veio aqui 
eles souberam como se voltar contra isso. Lutar pelo que eles queriam, acho 
que Yanomami não, porque não tinha uma pessoa que mostrasse para fora o que 
estava acontecendo com eles... Presença de interesses diferentes... Mostrou 
também as lutas de algumas lideranças. A luta deles foi importante..”. 
 
Marcello Kanawayuri Kamaiurá - “Mas um exemplo do que esse filme nos mostra 
é que nós devemos aprender com esse filme com um exemplo muito importante 
para que a gente não repita esses erros ou tomar cuidados com esses tipos de 
acontecimento. Na verdade desperta a gente, inclusive a nossa visão em 
relação a esses tratos, a forma como a mídia trata tantas coisas, por exemplo, 
do Paiakan, é um exemplo muito importante... Maior parte da história daí que 
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me marcou muito foi a apresentação dos Caiapó, o movimento, a luta muito 
emocionante, muito forte, e eu estava fazendo uma comparação, isso é muito 
significativo e eu acho que em algum momento, eu quero deixar bem claro aqui, 
em algum momento nós vamos ter que apelar para isso. Tem que deixar claro 
que a gente não pode só direcionar para os atos e lutas só de branco, do papel, 
gravata e tudo... Em algum momento a gente tem que usar esses trajes nossos 
mesmo para representar mais, inclusive isso vem afirmar o que eu já tenho de 
idéia das lutas do controle social. Algumas pessoas ainda não aceitam, eu quero 
na verdade padronizar os trajes, se falar com as autoridades, como Alexandre, 
presidente da FUNASA, o controle social ter a sua organização, suas bordunas, 
suas flechas, seus cocares... Uma demonstração pacífica,mas que demonstra 
também que estamos vivos desse lado, eu já comentei isso com várias pessoas 
mas eles ficam com o pé atrás, não aprovam isso, mas eu vou insistir. Foi isso 
que mais me chamou a atenção. Esses fatos eu acompanhei quando eu tinha uns 
10, 11 anos. Eu acho que o ponto mais importante foi que esses filmes quando a 
gente vê motiva mais a gente a abraçar essa causa... Agradeço a todos as 
lideranças e aqueles que estão nas aldeias, alguns em memória... (emoção)... 
então é isso. Eu sinto que hoje o trabalho da saúde, por exemplo, se eu 
pensasse só na minha família, só em mim, eu não estaria aqui, na verdade é uma 
luta muito bonita e a gente cada vez mais quer andar nesse caminho nessa 
trilha que estamos abrindo, para as próximas gerações”. 
Yanahin Waurá – “Então, falando do filme, só que eu não entendi nada que 
apareceu no filme, mas eu tenho a comparação que passou na minha frente 
durante todo esse curso. Porque eu tinha comparado Xingu, Caiapó, parente que 
esteve aqui e falou do Movimento Indígena e Yanomami. Aí comparei entre 
esses quatro povos que passaram por esse sofrimento, primeiro daqui, o Xingu 
não sofreu tanto isso como sofreram o restante e o Caiapó não sofreram, só 
que eles tinham luta, defesa...Parente (se referindo ao povo Baniwa) sofreram 
porque eles tiveram obrigação de fazer aquelas coisas que os brancos queriam 
e o Yanomami tinha sofrimento que causou muito a morte. Então juntando esses 
quatro de comparação que tivemos durante esse curso essas quatro regiões que 
criaram uma lei que pode pegar em todos que não tiveram sofrimento igual. 
Isso é muito importante para nós também. Então esse Movimento Indígena 
juntou e criou a lei e que pode pegar nos todos. Então é isso que eu comparei”. 
Taliko Kuikuro - ...” Eu vou falar sobre o Yanomami, todo mundo já falou como 
foi difícil, com a entrada lá dos garimpeiros e como eles levaram muitas 
doenças para os Yanomami. Acho que o cacique ficou falando, esse pajé, acho 
que ele ficou sem ninguém, sem orientação do outro então esse pajé ficou 
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tentando curar os seus parentes, os filhos, netos que os garimpeiros levaram a 
doença. Eu fiquei muito triste de ver esse filme deles... morte, doença... acho 
que ficou muito difícil para eles curarem os doentes... Eu fiquei muito triste 
com a humilhação das índias...  A luta do Caiapó foi muito interessante, muito 
difícil... Os Caiapó eu fiquei sabendo que eles convidaram outras etnias e 
caciques e até meu povo foi lá para ajudar eles impedir essa construção da 
barragem, essa foi grande luta que eu fiquei sabendo. Essa semana ficamos 
falando da barragem que aconteceu lá em Altamira, só que nós estamos 
preocupados com essa barragem que estão fazendo lá no Alto, no rio Kuluene. 
Aí nós estamos pensando como vamos fazer para juntar os povos, como parente 
mesmo falou, Baniwa, já que está acontecendo esse movimento indígena, 
podemos também chamar outros povos para que a gente lutasse junto. Isso 
seria muito interessante estar todo mundo lá...” 
Makareá - ...”Vou falar o que eu senti, realmente é um filme que chama muito a 
atenção da gente, é um filme muito triste, na filmagem a gente vê os índios 
como mendigos... Quem é culpado disso tudo é a FUNAI... Que também estava 
envolvido com toda a invasão, não impediram aquilo. Eles escolheram um lugar 
frágil para os índios, eles não tinham como se defender... Eu sei algumas coisas 
porque eu li... Lá funciona assim, quem começa a falar a realidade morre, eu não 
sei porque até hoje essa pessoa que denunciou não morreu... Nessa região tinha 
mais de 60 pistas... Fala do envolvimento de funcionários da FUNAI neste 
processo... Compra de votos... Política... Jogo de poder... Problema de dinheiro 
seduzindo índios”... 
Depois da avaliação oral dos alunos sobre o filme, destacamos algumas questões 
relacionadas à proposta do filme. À tarde começamos a trabalhar a Política de 
Saúde em nosso país mostrando o filme “História da Política de Saúde no Brasil 
– CEFOR/SP” 
Foi uma apresentação comentada do filme. Parávamos a cada bloco para 
esclarecer dúvidas e conversar sobre o contexto histórico do período 
apresentado. O filme foi feito com uma superposição de imagens rápida, muitos 
alunos tiveram dificuldade de entender o encadeamento da construção do 
Sistema Único de Saúde, seus movimentos sociais, o jogo de forças e 
interesses econômicos. Porém, foi uma discussão bastante rica, mostrou como a 
luta por um sistema de saúde eficiente e adequado, é longa, e que todos nós 
passamos por isso, índios e brancos.  
No dia seguinte Dr Douglas Rodrigues contou a história da política de saúde 
indígena como fruto do movimento da reforma sanitária, do movimento indígena 
e da reconstrução da Política Indigenista Oficial. Falou das Conferências 
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Nacionais e específicas fazendo uma articulação com as falas anteriores 
relacionadas ao movimento indígena e a política indigenista destas duas últimas 
décadas. Foi inserido um texto sobre este tema no Caderno de Textos de 
Apoio – vol 1 – políticas e legislação, distribuído durante o curso e recomendada 
sua leitura.   
Durante este momento os alunos foram se colocando na linha do tempo, no 
momento em que entraram nesta história. Esta discussão se desenvolveu de 
forma mais tranqüila, pois era um tema familiar à maioria dos alunos. Muitos 
deles participaram ativamente desta construção, nas reuniões, conferências e 
encontros locais, regionais e nacionais. Muitos alunos deste curso tiveram sua 
formação como auxiliares de enfermagem, ministrado pela equipe da UNIFESP, 
com metodologia semelhante, e puderam acompanhar a concepção e implantação 
do Distrito Sanitário Especial Indígena do Xingu, entre os anos de 1997 e 
2001. A maioria faz parte da equipe de saúde do Convênio UNIFESP/FUNASA 
desde 1999. 
Passou-se a discutir o Subsistema de Atenção à Saúde do Índio no contexto do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e de seus princípios.  
Princípios do SUS: 
 

ü Universalidade; 
ü Equidade; 
ü Integralidade; 
ü Hierarquização e Regionalização; 
ü Controle Social. 

 
Os conceitos de universalidade, equidade, integralidade, hierarquização, 
regionalização e Controle Social, foram discutidos e trabalhados a partir da 
realidade e conhecimento dos alunos.  

• O atendimento ao índio tem que ser diferente. 
• A abordagem do modelo de atenção à saúde indígena deve ser 

diferenciada e global.  
• Deve contemplar: 

 
ü Assistência integral; 
ü Saneamento básico; 
ü Nutrição; 
ü Habitação; 
ü Meio Ambiente; 
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ü Demarcação de Terras; 
ü Educação Sanitária. 

 
- Para isso pressupõe integração interinstitucional. 
- Deve ser um sistema Descentralizado, Hierarquizado e Regionalizado. Ter 

referência e contra-referência, articulado ao SUS. 

 
Foi discutida a estrutura do subsistema de atenção à saúde dos povos 
indígenas tendo como base as resoluções da II Conferência Nacional de Saúde 
para os Povos Indígenas – 1993, Luziania-GO; a Lei nº 9836, de 23 de setembro 
de 1999, que fala sobre o subsistema de atenção à saúde do índio e acrescenta 
dispositivos à Lei 8080, que institui o Sistema Único de Saúde – SUS. O 
Subsistema de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas será gerido pelo Gestor 
Federal, ou seja, pelo Ministério da Saúde, será integrado ao SUS em todos os 
níveis.  
O financiamento é federal. Os estados, municípios, ONGs e outras instituições 
podem financiar complementarmente. 
Concepção dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas como base do 
subsistema de saúde indígena.  



 51 

Outros atores: DESAI/FUNASA – CORE – FUNASA/Local – 
SUS/Município/Região – Referência secundária e terciária – Brasília, Cuiabá, 
São Paulo. 
Discutiu-se a organização dos Distritos. 
Este tema foi amplamente discutido em vários momentos, portanto, foi de fácil 
compreensão para os alunos. 
 

 
 
Em seguida foi proposta a leitura de textos do Caderno de Apoio, e os alunos 
divididos em três grupos. Os grupos leram e discutiram os textos, e se 
prepararam para a simulação de um Debate, elaborando perguntas. Cada grupo 
representou uma instituição ou movimento para o Debate: FUNASA; 
Conveniadas e Movimento Indígena. 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo 1: FUNASA/GOVERNO 
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Textos de Apoio:  
Ato Portaria nº 69/GM de 20 de janeiro de 2004 
Ato Portaria nº 70/GM de 20 de janeiro de 2004 
Anexo I: Diretrizes do Modelo de Gestão da Saúde Indígena. 
 
Yefuká Kaiabi 
Poikô Kaiabi Suiá 
Kanawayuri Kamaiurá 
Taliko Kuikuro 
 
Grupo 2: Movimento Indígena 
Textos de Apoio: 
“Os povos indígenas do Brasil, através das suas organizações e lideranças, 
reivindicam que o Ministério da Saúde assuma de forma direta, integral e 
definitiva a sua responsabilidade pela gestão da saúde indígena” – out/2003 -  

“Posição das conveniadas sobre o “novo modelo” de saúde indígena proposto 
pela Funasa” – fev/2004  

Pablo Kamaiurá 
Sikan Kalapalo 
Sampô Txicão 
Moyawê Kaiabi 
 
Grupo 3: Conveniadas 
Textos de Apoio: 
“Os povos indígenas do Brasil, através das suas organizações e lideranças, 
reivindicam que o Ministério da Saúde assuma de forma direta, integral e 
definitiva a sua responsabilidade pela gestão da saúde indígena” – out/2003 -  

“Posição das conveniadas sobre o “novo modelo” de saúde indígena proposto 
pela Funasa” – fev/2004  

Iré Kaiabi 
Napikü Txicão 
Moyup Kaiabi 
Makareá Trumai 
Logo após a leitura e preparação deu-se início ao Debate ao vivo na TV Xingu. 
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Foi feita uma apresentação de todos os grupos, lidas as regras do debate e a 
mediadora, Selma, iniciou o debate com uma pergunta geral para os três 
grupos. 

1. Como vocês acham que está a saúde indígena em nosso país? 
Resposta da FUNASA – Yefuká – (como Alexandre Padilha).... Cumprimenta a 
todos, fala do convite, bem formal... Fala das mil atividades que tem 
enfrentado. Fala da história e da mudança da política de saúde indígena no 
Brasil. Se coloca bastante positivo. Conta que os Convênios serão reformulados 
para atender de forma mais adequada a saúde indígena.  
Resposta do Movimento Indígena: Pablo Kamaiurá - ... “O nosso ponto de vista é 
que depois que a responsabilidade sobre a saúde indígena foi assumida pelo MS 
e FUNASA, antes era a FUNAI, foram criados os DSEI, só que a FUNASA não 
está cumprindo a responsabilidade, não tem estrutura humana para executar a 
sua responsabilidade e o que é que ela fez? Jogou para as ONGs indígenas e 
hoje a FUNASA cobra dessas nossas organizações culpando que as ONGs 
indígenas que foram criadas para defender nossos direitos eles estão dizendo 
que não tem competência para executar esse trabalho de assistência à saúde 
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das populações. O que acontece? A FUNASA não capacitou como a gente 
deveria executar e aplicar esses recursos, simplesmente fez os convênios, 
jogou para os convênios como prefeitura ou ONGs. Só que não está 
acompanhando, não está assessorando e só cobra. Então isso repercute muito a 
parte negativa para as nossas associações, sabendo que a FUNASA é 
responsável para fazer isso, só que ela não tem estrutura, fez os convênios e 
não capacitou e explicou como que deveria fazer... Não capacitou e as 
diretorias das associações não estavam preparadas para pegar um recurso 
grande como o da saúde e agora ela é só culpada, julgada como incompetente 
para executar esse trabalho”... 
Resposta das Conveniadas: - Napiku Ykpeng - ...”Bom a saúde indígena, depois 
que a FUNASA terceirizou a saúde indígena, contratou os conveniados para 
fazer assistência nas áreas indígenas, os convênios estão cumprindo seu papel 
dentro do que foi exigido nos convênios. Só que a FUNASA uma vez que ela é 
responsável pela assistência saúde indígena ela não está  acompanhando o 
trabalho da conveniada, ela entregou o trabalho para o conveniado. Ela não 
consegue ainda fazer o acompanhamento dos trabalhos dos conveniados, ela 
não tem capacidade para resolver os problemas. Ela só exige que o conveniado 
faça, mas não acompanha. Estamos aqui para ver se a FUNASA faz esse 
trabalho.... Depois vamos discutir mais com o pessoal da FUNASA sobre isso”. 
É curioso observar como os relatos do Movimento Indígena e Conveniadas 
foram semelhantes. Embora as questões colocadas tenham um grande 
significado e são extremamente pertinentes, isto reflete uma certa confusão 
ainda entre o papel dos alunos enquanto trabalhadores, muitos contratados 
pela Conveniada UNIFESP, e como usuários dos serviços, membros das 
comunidades. Também não se colocou a situação de saúde propriamente dita 
dos povos indígenas, como estão os indicadores, se melhorou a assistência, se 
responde às expectativas da população ou se o serviço está estruturado. Estas 
questões foram retomadas após o debate. 

2. Qual é o papel da FUNAI no acompanhamento da saúde indígena? Qual é 
a opinião de vocês sobre isso?  

R: FUNASA – (trabalhando a representação...) 
Marcelo – “Eu diria que o papel da FUNAI seria acompanhar o trabalho da 
FUNASA na execução das ações da saúde na garantia de respeitar 
especificidades da cultura, costumes e também da implantação e integração 
das medicinas locais e também no que diz respeito a garantir melhoria, 
preservação das suas terras. O papel da FUNAI seria fundamental nesses 
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aspectos, mas infelizmente este órgão está completamente ausente desse 
trabalho, desse movimento. A FUNAI não tem parceria junto com a FUNASA”. 
 
Todos colocam claramente o papel da FUNAI enquanto órgão indigenista e de 
proteção dos direitos indígenas, na fiscalização e acompanhamento dos 
trabalhos na área da saúde, inclusive participando do controle social, mas 
também são unânimes em afirmar que ela não está acompanhando a aplicação 
dos recursos da saúde. 
Depois das questões gerais os grupos fizeram questões entre si: 
 
Conveniadas pergunta para a FUNASA 
1. Por que a FUNASA não se estruturou primeiro antes de assumir a saúde 
indígena? 
Movimento Indígena pergunta para FUNASA: 
2. Qual é o orçamento da FUNASA para saúde indígena, qual é o valor do 
orçamento? 
FUNASA para o Movimento Indígena: 
3. Como vocês estão vendo o trabalho dos conveniados dentro das aldeias / dos 
distritos? 
Movimento Indígena pergunta para FUNASA: 
4. Como é o repasse do recurso para saúde do índio, ele é repassado para a 
CORE ou vai ser repassado direto para os conveniados? 
Conveniadas perguntam para FUNASA: 
5. Gostaríamos de saber se a FUNASA está conseguindo supervisionar todas as 
ações das conveniadas? 
6. Por que a FUNASA não atende à padronização de medicamentos conforme a 
necessidade de cada DSEI? Tanto como a compra de equipamentos e horas 
vôo? 
FUNASA para o Movimento Indígena: 
7. Por quê que tem muitos conselhos indígenas criados nas regiões mas não 
funcionam, porque quando convidamos lideranças indígenas elas não se 
manifestam rápido para agilizarmos as ajudas de custo para seus 
deslocamentos? 
Movimento Indígena para FUNASA: 
8. Quando o Presidente Lula assumiu o governo e mudou tudo e houve uma 
mudança na saúde indígena por que não deu espaço para a gente discutir como 
deveria ser a transição desse novo modelo? Para as instituições que já vem 
trabalhando durante esses três anos do distrito, por que não houve esse 
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espaço para essa transição. Por que a FUNASA não se preparou para assumir 
as responsabilidades que os convênios vinham fazendo e agora estão 
acontecendo todas essas demoras para compra de hora de vôo e 
medicamentos? Por que não houve essa discussão antes de a FUNASA assumir 
e aplicar esse novo modelo? 
Conveniadas para o Movimento Indígena: 
9. O que o Movimento Indígena acha deste problema que está acontecendo com 
a FUNASA e o que ele pretende fazer com os conveniados para resolver este 
problema? 
10. O que o Movimento Indígena acha do novo estatuto do índio que está 
tramitando na câmara dos deputados? Vocês estão favoráveis ou contra este 
estatuto? O Movimento Indígena abrange todos os povos indígenas do Brasil? 
Foram várias questões e respostas muito interessantes. Tomaria uma boa parte 
deste relatório reproduzir estas falas, mas vale a pena ler... O Debate durou 
horas e poderia ter se estendido por outras tantas. Estavam todos bem 
afiados e animados. 
No dia seguinte, dia 14 de outubro trabalhamos o nosso dia-a-dia e seus 
problemas. 
O trabalho foi feito novamente em grupos. Os grupos levantaram os problemas 
mais comuns do trabalho da saúde, entre estes o grupo escolheu um para 
representar na forma de uma dramatização. 
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Os Problemas levantados pelos grupos foram:  
1. Pólos Diauarum, Pavuru e Ngoiwere: falta de planejamento para gasto de 

combustível; falta de cuidado com os equipamentos que existem nos pólos; 
solicitação de medicamentos básicos; desorganização da remessa de 
relatório mensal; falta de controle de medicamentos da farmácia do pólo; 

2. Dificuldade de estabelecer vigilância à saúde; 
3. Dificuldade de articulação com coordenadores e chefe de posto; 
4. A equipe precisa fazer mais educação em saúde nas aldeias; 
5. Dificuldade da coordenação conduzir problema no pólo; 
6. Dificuldade de atender solicitação do agente de saúde para avaliação dos 

pacientes da aldeia; 
7. Sede Canarana – UNIFESP: compra de medicamentos não está sendo feita 

pela FUNASA; falta de comunicação entre São Paulo e sede de Canarana; 
diretores da sede de Canarana não tem autonomia para trabalhar dentro do 
seu planejamento; está muito desorganizado o transporte para entrada da 
equipe; 

8. Depender de São Paulo para resolução de problemas; 
9. Dificuldade da sede agilizar as solicitações; 
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10. Equipe da sede não está atendendo a demanda da área com mais agilidade; 
11. Compra de pequenas coisas que não temos autonomia de comprar; 
12. FUNASA demora para repassar o recurso financeiro para conveniado 

(Unifesp – São Paulo); 
13. Dificuldade de relação com os fornecedores; 
14. Demora dos pedidos do pólo para aldeia: medicamentos, equipamento; 
15. Falta de comunicação na CASAI de Canarana; 
16. Dificuldade de relação da chefia da CASAI com o chefe do DSEI; 
17. Falta de transporte na CASAI de Canarana; 
18. Desentendimento entre os parentes na CASAI; 
19. Não se sabe ao certo quem é responsável pela CASAI (um empurra para o 

outro); 
20. CASAI de Canarana está mal organizada no serviço de saúde; 
21. Chefia da Casa de Saúde (CASAI) está sempre mudando; 
22. Na CASAI tem baixa resolutividade de atendimento e mal acolhimento dos 

pacientes; 
23. Desorganização dos profissionais da Casa de Saúde (CASAI); 
24. Falta de comunicação, ou comunicação truncada, entre a área, sede do 

convênio e FUNASA para resolver as emergências  
25. Falta de aproximação dos conselheiros com a comunidade, precisa 

fortalecer mais atuação dos mesmos; 
26. Roubo de combustível; 
28. Motor particular utilizado para os serviços de saúde. 
 
Depois das dramatizações os problemas escolhidos pelos grupos foram 
discutidos e sistematizados com a participação especial do Professor José 
Strabeli do Instituto Socioambiental (ISA): 
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Grupo 1: “Equipe da sede não está atendendo a demanda da área com mais 
agilidade” 

 
 
 
Problema: Burocracia – lentidão da sede para resolver os problemas 
Quem resolve? 
Diretor de operações, quando sabe o que está acontecendo, com o trabalho 
organizado, quando todos trabalharem unidos, quando houver quebra de 
barreiras, as pessoas se sentirem como equipe, unidos, criativos. 
 
Grupo 2: “ Falta de comunicação, ou comunicação truncada, entre a área, sede 
do convênio e FUNASA para resolver as emergências”  
Problema: Falta de comunicação, falta de equipamentos, viaturas, falta de 
manutenção, problemas acumulados. 
 
Quem resolve? 
Chefe do DSEI, setor administrativo, outros atores, especialistas...  
Assumir riscos ou passar a responsabilidade. 
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Grupo 3: “Programação da enfermeira x emergências, cobertura da área”. 
Problema: ações programáticas x ações emergenciais / cobertura da área. 
Transferência de responsabilidades. 
  
Quem resolve? 
Enfermeira, coordenador do pólo, auxiliar de enfermagem, agente indígena de 
saúde. 
 
Sistematização: 

 
 
Quem resolve os problemas? 

• Diretor de operações; 
• Chefe do Distrito; 
• Gestores de outras organizações/instituições; 
• Especialistas; 
• Enfermeira; 
• Coordenador de pólo; 
• Auxiliar de enfermagem; 
• Agente de saúde; 
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• Conselheiros; 
• Lideranças das comunidades; 
• Coordenadores de Projeto; 
• FUNASA – controle financeiro; 
• Diretor administrativo; 
• Departamento administrativo da UNIFESP; 
• Chefe da CASAI. 

 
A partir deste momento passou–se a construir o perfil do Gestor com relação 
às suas habilidades e competências: 
 
- O que o Gestor precisa saber ou ser? 
 

• Estar informado; 
• Ser organizado; 
• Manter a equipe unida; 
• Ser acessível – sem barreiras; 
• Criativo; 
• Assumir suas responsabilidades de decisão; 
• Correr riscos necessários; 
• Organizar o trabalho da equipe; 
• Articular, dialogar; 
• Controlar a parte financeira; 
• Planejar; 
• Negociar; 
• Precisa ter paciência; 
• Conhecer o seu trabalho; 
• Ter iniciativa; 
 

Neste momento se propôs para os alunos a modelagem de um boneco, usando as 
técnicas de papietagem e papel machê, e técnicas que eles usam para 
confeccionar bonecos. A idéia era modelar o gestor ideal, com as 
características necessárias para desempenhar bem o seu papel. 
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Depois de construído o nosso gestor.... 

 
MOREREKUAT UKTAMU – Grande chefe (Kaiabi) e velho sábio (Ikpeng) 
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Perfil do Boneco-Gestor “Morerekuat Uktamu”; 
 

ü Festivo 
ü Precisa escutar bem – orelha grande; 
ü Participar do movimento indígena; 
ü Ir para a luta; 
ü Precisa ter o olhar grande; 
ü Precisa ser forte para enfrentar as dificuldades; 
ü Precisa ser firme, precisa ter postura para articular e negociar; 
ü Precisa ter o braço aberto para abraçar as causas indígenas; 
ü Preocupar-se com a cultura e com as tradições; 
ü Precisa ter postura de liderança. 

 
Depois deste trabalho relacionado ao perfil do tal GESTOR, discutimos o que é 
que ele vai fazer, ou seja, o que é gestão? 
Conceito de Gestão construído coletivamente 
 
- O que é gestão? 
 

• Gerência; 
• Administração; 
• Ter conhecimento de administração; 
• Organização; 
• Gerir política; 
• Campo de articulação; 
• É um conhecimento/estudo que a pessoa faz – conhecimento político; 
• A máquina de governar; 
• É a máquina de governar em várias áreas, pode ser: educação, saúde; 
• É o jeito de fazer e trabalhar com várias coisas, ações, administração, 

política, para alcançar um objetivo; 
• Planejamento das ações; 
• Organização do uso dos recursos: humanos, financeiros, para chegar nos 

objetivos; 
• Constante avaliação. 
 

Conceito de Gestão consensuado: 
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“É o processo de planejamento das ações, organização do uso de recursos 
financeiros, materiais e humanos na realização das atividades para alcançar um 
objetivo , avaliando e replanejando constantemente”. 
 
A partir das características e habilidades necessárias para um bom 
desempenho e dos problemas a serem enfrentados procurou-se distinguir as 
diferentes dimensões do processo de gestão: humana, política, administrativa e 
técnica.  
 
Finalmente:  
 
- Qual é o grande objetivo do processo de gestão em saúde? 
 
“Melhorar as condições de saúde e qualidade de vida dos povos do Xingu”. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
Os objetivos deste módulo foram alcançados. O conhecimento da Política 
Indigenista, da Política de Saúde e especificamente da Política de Saúde 
Indígena. A aproximação com o Movimento Indígena, a profundidade que 
caracterizou as discussões durante todo o curso e o envolvimento dos alunos 
superou muito as expectativas. 
Como primeira aproximação, ficou claro para os alunos o espaço da gestão, 
como espaço de decisão, articulação e negociação. A compreensão das 
diferentes dimensões da gestão deverá ser aprofundada nos próximos módulos. 
A experiência de trazer convidados de fora, com outras vivências e 
conhecimentos, índios e não-índios, foi extremamente positiva e fundamental  
para o resultado alcançado.  
A avaliação deste módulo foi feita de forma processual, no contexto das várias 
atividades desenvolvidas, e na forma de um relato individual ao final do curso. 
Seguem alguns depoimentos. 
Makareá Trumai – “Agradeço a vocês professores, pelas aulas e o que vocês 
estão fazendo por nós, acho que esse curso aprofundou um pouco mais a 
realidade que está acontecendo, vieram outras pessoas, parente, advogado. 
Esse curso é uma coisa muito forte, vai depender só da nossa vontade querer 
aprender... e é pesado, eu esperava que ia vir um gibi mas está vindo um livro, 
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tem que gostar de ler. Eu estou achando muito interessante esse curso. Espero 
que vá navegando e não pare no meio do rio”. 
Poikô Kaiabi Suiá – “É assim mesmo, com dúvida, dificuldade de aprender... mas 
a gente vai aprendendo devagar. Estou muito alegre, muito contente... Estou 
muito orgulhoso. ... Enxergar mais as coisas fora e mesmo dentro da 
comunidade, a cultura, a política indígena dentro da aldeia como fora para a 
gente tentar se defender de cada problema que chegar na gente”. 
Napiku Ikpeng - ... “A gente tem que romper a barreira para a gente ser 
alguém... O curso é difícil e a gente tem que estudar... A gente não precisa se 
preocupar em entender tudo de uma vez, acho que com o tempo, mais curso e 
lendo, em cima do que a gente discutiu a gente vai adquirindo experiência, 
porque a gente vai conviver, estamos sendo capacitados para isso, é diferente 
da escola ensinar a pessoa, agora a gente está pegando na massa mesmo p/ a 
gente lutar em cima do que a gente está aprendendo, acho que a gente tem que 
valorizar muito o que a gente está aprendendo... É assim que eu me sinto, o que 
eu estou aprendendo eu preciso repassar para a comunidade e aplicar este 
conhecimento, esse curso de gestão a gente lutou para que ele acontecesse, e 
por isso a gente tem que valorizar esse curso de gestão”... 
Iré Kaiabi - ...”É uma oportunidade de cada um fazer alguma coisa pela sua 
comunidade, esse curso de gestão já um jeito mais amplo de trabalhar já é com 
todo mundo, pode incluir não só o pessoal do Xingu, mas todos os parentes aí de 
fora, eu acho isso muito importante, acho que cada um tem que ter e ver a 
importância disso e se ver lutando por um ideal que eu acho que é o movimento 
indígena (MI), sobre sua  comunidade sobre seu povo, sobre sua cultura. Nesse 
curso a gente viu que o MI às vezes se enfraquece e a gente tem que se juntar 
para fortalecer isso. Esses dias que a gente está aqui foi muito bom apesar de 
ficar longe da família. Acho que a gente tem que se identificar com alguma 
coisa e lutar por aquilo que você quer”. ...fala da união entre os alunos, 
professores... 
Marcelo Kanawayuri Kamaiurá - ...”A grande importância que eu percebi que ate 
hoje eu não citei mas que para mim é um ensinamento, que agora fica mais claro 
para mim quando Gersen disse, que a gente pode até fazer esse curso de 
gestão, ganhar mais autonomia, administrar por nossa conta mas nunca a gente 
deixar para trás a assessoria e apoio das pessoas que realmente querem nos 
ajudar... é uma mensagem que eu guardei que eu vou estar sempre buscando. 
Esse momento é sempre muito bom para mim, a gente não percebe o tempo 
passar, a gente aproveita esse momento trocando idéias e se aproxima mais”. 
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Agradeço a todos os alunos, convidados e à equipe de instrutores, foi um 
belíssimo trabalho. Tenho carregado em meu sorriso toda a nossa energia e 
alegria daqueles dias, obrigado a todos!!  
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