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PRÓLOGO
MEMÓRIAS DE UM PERCURSO





Iniciei minhas pesquisas com os povos indígenas do Noroeste Amazôni-
co em 1985. Fui “seduzido” pelo tema por dois nativos daquela região: Pedro 
Garcia, do povo Tariana, e Gersem Luciano, do povo Baniwa, então jovens 
militantes do nascente movimento indígena. Ambos foram dirigentes, em mo-
mentos distintos, da FOIRN, organização fundada em 1987, com sede em São 
Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, hoje uma das mais importan-
tes organizações indígenas do Brasil. 

De 1984 até 1987, eu era bolsista de iniciação científica do CNPq, no 
Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), em Belém. Trabalhava então com 
fontes documentais coloniais do acervo do Arquivo Público do Estado do 
Pará (APEP). A partir do encontro com os dois indígenas, decidi me engajar 
nos estudos sobre o rio Negro, inicialmente em uma perspectiva exclusiva-
mente historiográfica. A temática indígena me chamou a atenção, inclusive 
pela emergência do protagonismo político desses povos, uma “novidade” na-
queles anos de “abertura” política.

Pedro e Gersem proferiram palestras e concederam entrevistas para o 
jornal Resistência, editado pela Comissão Paraense de Defesa dos Direitos 
Humanos (CPDDH). Denunciavam as idiossincrasias do Projeto Calha Norte, 
um entulho da ditadura (1964-1985), pactuado com o então Presidente José 
Sarney, que dava aos militares o controle sobre a “faixa de fronteira” do norte 
amazônico, desde Tabatinga, no Amazonas, até Oiapoque, no Amapá. Eles 
ponderavam que o Calha Norte pretendia impedir as demarcações de terras 
indígenas na faixa de fronteira, como era o caso dos territórios do rio Negro.

O Museu Goeldi é uma instituição com longa história de pesquisas no 
Noroeste Amazônico, inclusive por suas coleções etnográficas antigas oriun-
das daquela região, como as de Theodor Koch-Grünberg, do início do século 
XX. Curt Nimuendaju (1883-1945) e Eduardo Galvão (1921-1976), que ali 
haviam trabalhado em momentos distintos desse século, deixaram acervos, 
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documentos e pesquisas importantes sobre a região, e essa tradição continuava 
na década de 1980. Havia então dois pesquisadores que, desde os anos 1970, 
faziam pesquisas com os povos indígenas do rio Negro: Adélia de Oliveira e 
Antônio Maria Santos.2 Deles e de outros pesquisadores recebi incentivo e in-
formações decisivas para um estudante de graduação. Pude usufruir de várias 
experiências acadêmicas que me proporcionaram uma base de conhecimen-
tos interdisciplinares sobre a Amazônia, e pesquisas de campo, indispensáveis 
para a compreensão da complexidade da região.

Naquela época, estabeleci contato com três investigadores franceses que 
chegavam ao Goeldi como pesquisadores associados. O geógrafo Philippe 
Léna, cujas pesquisas se voltavam para o processo de expansão das fronteiras 
econômicas na Amazônia do século XX, e os etnólogos Bruce Albert, espe-
cialista dos Yanomami, e Dominique Buchillet, que estudava o povo Desana, 
todos com larga experiência de campo. Recebi orientação acadêmica dos três 
pesquisadores, focalizada principalmente em indicações bibliográficas sobre 
a Amazônia e o Noroeste Amazônico em particular.

Com estes estímulos, iniciei uma pesquisa mais sistemática nos docu-
mentos históricos do APEP e em fontes primárias e secundárias publicadas, 
a maioria delas das bibliotecas do Museu Goeldi e da Primeira Comissão 
Brasileira Demarcadora de Limites (PCBDL). O Noroeste Amazônico esta-
va bem-documentado nessas instituições, com significativa documentação 
referente ao processo colonial e às populações indígenas dessa região nos 
séculos XVII, XVIII, XIX e XX. Foi nessa documentação, principalmen-
te do século XVIII, que realizei minhas primeiras “viagens” ao rio Negro, 
através de cartas, relatos de viajantes, registros de tropas militares, de mis-
sionários, entre outros documentos. Um dos resultados deste trabalho foi 
a identificação de um códice com registros do tráfico de escravos indígenas 
dos rios Negro e Japurá para Belém entre 1739 e 1755, que foi por mim 
transcrito e publicado em 1993 com o apoio do historiador John Monteiro, 
no âmbito do Núcleo de História Indígena e do Indigenismo da USP.3

Em 1987, pude acompanhar um evento científico realizado no Museu 
Goeldi, coordenado por Manuela Carneiro da Cunha e Lúcia Hussak van 
Velthem, que me permitiu acessar pesquisadores já engajados nos estudos de 
história indígena na Amazônia. O evento estava inserido no esforço de pes-
quisas sobre a história indígena e do indigenismo no Brasil, que resultaria na 
publicação do livro, hoje clássico, História dos índios no Brasil.4 O contato 

2 Dentre os bolsistas do Museu Goeldi que estudavam o rio Negro, além de mim, havia a colega Denise Adrião, 
que realizava pesquisas em Barcelos para sua dissertação de mestrado na Unicamp (ver referências).
3 Meira (1993a).
4 Cunha, M. (1992).
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neste colóquio com as pesquisas de Nádia Farage e Paulo Santilli sobre os in-
dígenas do rio Branco, e as de Marta Amoroso sobre os Mura, me estimulou 
a seguir os estudos sobre história indígena.5

Desde então me dediquei a um estudo de longo prazo sobre a história 
dos povos indígenas do Noroeste Amazônico. Imaginava inicialmente realizar 
uma investigação que enfocasse vários aspectos da geopolítica colonial na 
região e o lugar dos indígenas nesse processo. Com estas ideias na cabeça, 
elaborei então o projeto intitulado “História indígena na Amazônia Colonial: 
processo de ocupação do alto rio Negro e o contato com povos indígenas 
[século XVIII]”. Em 1988, com esse projeto, ingressei no mestrado em An-
tropologia Social da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), sob a 
orientação do antropólogo norte-americano Robin Wright. Nesse mesmo ano 
entrei para o quadro de pesquisadores do Museu Goeldi. 

O professor Robin Wright já trabalhava desde os anos 1970 com os 
Baniwa do rio Içana, com ênfase em estudos de cosmologia e etno-história. 
Ele havia desenvolvido metodologias que combinavam o uso de fontes orais 
e escritas nos estudos sobre a história indígena. Sua orientação foi deter-
minante para transformar minhas pesquisas, sobretudo no que se refere às 
experiências de campo, o engajamento direto em demandas indigenistas e 
a elaboração de minha dissertação de mestrado denominada “O tempo dos 
patrões: extrativismo da piaçava entre os índios do rio Xié (alto rio Negro)”.6

Realizei a primeira viagem de campo ao rio Negro em janeiro de 1990. A 
partir de Manaus, subi o rio Negro em viagem de dez dias até São Gabriel da 
Cachoeira, com paradas em Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro. Lá chegando, 
fui acolhido pela antropóloga Alba Figueroa, que na ocasião trabalhava e vivia 
naquela cidade, e tinha amplos conhecimentos sobre a região. Sua casa, genero-
samente aberta aos colegas e amigos, era um ponto de referência e de passagem 
dos antropólogos que chegavam à região.7 Após a permanência de cerca de 
uma semana naquela cidade, e de aprender muito com as longas e enriquecedo-
ras conversas com Alba e Ana Gita de Oliveira, que então fazia o campo para 
seu doutorado, continuei a viagem em companhia desta última, rio acima até 
Cucuí, próximo à fronteira com a Venezuela.

A partir dessa viagem, o projeto de pesquisa original foi adaptado a um 
objetivo mais específico: um estudo sobre o extrativismo feito pelos indígenas 
do rio Xié, o que me levaria a fazer pesquisas de campo mais prolongadas. 

5 Amoroso (1991), Farage (1991), Santilli (1994).
6 Meira (1993b).
7 Alguns anos depois, sua casa foi adquirida pelo ISA, e no local foi construída a primeira sede local do Programa 
Rio Negro dessa instituição, sob a responsabilidade então dos antropólogos Beto Ricardo e Geraldo Andrello.
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Consequentemente, tais reflexões levaram-me a diminuir o alcance do projeto 
inicial, uma vez que ultrapassaria os limites de uma dissertação de mestrado.

No segundo semestre de 1990, fui solicitado pelo Ministério Público Fe-
deral a realizar uma ação indigenista importante ainda naquele ano. Os indí-
genas do médio rio Negro reclamaram ao MPF que ajuizasse contra a União 
e a Funai uma Ação Civil Pública, com vistas à demarcação de suas terras 
tradicionais. Segundo eles, suas comunidades estariam de fora da proposta 
estudada pela Funai nos anos 1980 para o “alto rio Negro”, o que de fato 
se comprovou na delimitação desta Terra Indígena. Tratava-se então de uma 
das primeiras ações judiciais dessa natureza, baseada nos artigos 231 e 232 da 
Constituição Federal, recém-promulgada. Para iniciar a ação, o MPF solicitou 
da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) a indicação de um profissio-
nal que elaborasse uma perícia na região. Com a indicação de meu nome para 
esta tarefa, o mestrado foi temporariamente interrompido, com a concordân-
cia do meu orientador. 

Este trabalho pericial me permitiu voltar ao rio Negro em condições 
políticas diferenciadas. Tive a oportunidade, além de conhecer outros trechos 
daquele rio, de estabelecer uma relação de confiança recíproca com os indí-
genas e suas organizações. Contei com a colaboração da antropóloga Domi-
nique Buchillet, que acabara de fazer um estudo sobre a questão fundiária no 
alto rio Negro, e também da equipe do Cedi em São Paulo, principalmente 
de Carlos Alberto Ricardo. Em Belém, tive suporte do Museu Goeldi e apoio 
cartográfico de técnicos da PCBDL. Entre outubro e dezembro de 1990, desci 
o rio Negro desde a boca do rio Uaupés até a ilha de Uábada, posicionada 
próximo à foz do rio Cauaburis. Uma incursão foi efetivada pelo rio Curicu-
riari até a comunidade de Tumbira. Esta perícia teve o acompanhamento do 
presidente e do vice-presidente da FOIRN, respectivamente Braz de Oliveira 
França Baré e Gersem Luciano Baniwa. De ambos e dos respectivos pais, do-
nos dos barcos em que viajávamos, recebi informações preciosas sobre suas 
histórias e culturas. 

A perícia antropológica foi concluída em dezembro de 1991 e entregue 
aos indígenas e à Procuradoria da República em uma grande assembleia or-
ganizada pela Associação das Comunidades Indígenas do Baixo Rio Negro 
(Acibrin), filiada à FOIRN, na foz do rio Curicuriari em fevereiro de 1992, 
contando com a presença de Procuradores da República e de representantes 
das comunidades. Este laudo8 constituiu o documento base da referida Ação 
Civil Pública que posteriormente, em 1994, provocou a criação pela Funai 
do GT de identificação das Terras Indígenas Médio Rio Negro I, Médio Rio 

8 Meira (1991a).
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Negro II, Terra Indígena Apapóris e Terra Indígena Rio Téa, do qual parti-
cipei como membro da equipe de antropólogos, juntamente com Ana Gita 
de Oliveira e Jorge Pozzobon. Essas TIs foram homologadas em 1998 pelo 
Presidente da República Fernando Henrique Cardoso.

A elaboração desse laudo pericial consolidou em mim a noção da enor-
me complexidade histórica e social das relações entre “brancos” e “indígenas” 
no rio Negro, e também das questões da chamada reemergência étnica, e do 
quanto era importante a experiência extrativista e, neste quadro histórico, as 
relações de subordinação dos indígenas com os patrões/comerciantes.

Nesse mesmo ano, 1990, estabeleci contato com pesquisadores franceses 
e brasileiros que participavam de um projeto de pesquisa entre a Orstom9 e 
o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) sobre o “Extrativismo 
na Amazônia Central”, incluindo a região do rio Negro. Ao apresentar minha 
pesquisa a este grupo, com os primeiros dados de campo que tinha sobre o 
extrativismo, os coordenadores Jean Paul Lescure e Laure Emperaire convida-
ram-me a compor a equipe. Passei desde então a dispor do suporte financeiro 
daquele programa, mas sobretudo usufruí dos ricos debates sobre o extrati-
vismo na Amazônia que eram realizados no Inpa com pesquisadores de várias 
vertentes. Esta parceria favoreceu minhas pesquisas de campo, além de ter co-
laborado para o trabalho de organização dos dados e a redação da dissertação 
de mestrado. Uma visão geral dos resultados desse trabalho interdisciplinar 
foi publicada no livro A floresta em jogo, organizado por Laure Emperaire.10

Em 1992, fui cumprir outra missão delegada pelo MPF, em função da 
invasão garimpeira que resultou numa operação da Polícia Federal em 1993. 
Esta situação suscitou-me várias reflexões sobre o sistema de aviamento no 
médio Negro. Em 1993, também acompanhei no rio Xié uma equipe de fil-
magem que realizou um documentário audiovisual sobre o extrativismo da 
piaçaba. Fui o consultor antropológico e colaborei na produção do roteiro do 
filme, que visava sobretudo denunciar os abusos praticados com os fregueses 
indígenas. Denominado A Fibra da Floresta, foi uma coprodução franco-bra-
sileira, dirigido por Elizeu Ewald.11 Nessas duas viagens, pude tomar notas 
que se somavam às informações que já possuía sobre o aviamento no médio 
Negro e no rio Xié, reaproveitadas neste livro.

Também em 1993, participei de uma viagem em companhia dos an-
tropólogos André Villas-Boas, Beto Ricardo, ambos do Cedi (depois ISA), 

9 Organização francesa de cooperação científica atualmente denominada Institut de Recherche pour le Développe-
ment (IRD).
10 Emperaire (2000).
11 Este filme foi finalizado em formato VHS, e infelizmente não teve muita repercussão na mídia. Não há versão 
atualizada em DVD, nem está disponível no YouTube.
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e George Grunberg, do IIZ, uma ONG da Áustria. Percorri, acompanhado 
de uma liderança indígena da FOIRN, trechos do médio rio Negro, com o 
objetivo de iniciar um processo de consulta sobre a implantação de uma 
parceria entre a FOIRN e suas filiadas, o Cedi e o Instituto de Cooperação 
Internacional da Áustria. Tal parceria visava a construção do que se tornou 
depois o Programa Rio Negro Socioambiental,12 uma iniciativa que produziu 
muitos frutos e conquistas aos indígenas, inclusive as demarcações das suas 
terras tradicionais.

Aprendi muito com a experiência indigenista dos três antropólogos e 
estabeleci com eles desde então uma longa amizade. Ao colaborar desde o iní-
cio com o Programa Rio Negro, pude conhecer mais profundamente a região 
graças à interlocução em campo com inúmeros colegas e colaboradores, como 
Geraldo Andrello, Dominique Buchillet, Aloisio Cabalzar, Flora Cabalzar, 
Marta Azevedo, Jorge Pozzobon, Eduardo Neves, Renato Athias, entre outros.

No início de 1995, fiz uma viagem em companhia de Braz de Oliveira 
França Baré, presidente da FOIRN, para colaborar na articulação da Assem-
bleia dos Povos Indígenas de Santa Isabel, que estava marcada para março 
daquele ano, na qual seria criada a Associação das Comunidades Indígenas 
do Médio Rio Negro (ACIMIRN). Além de colaborar na Assembleia, acom-
panhei Braz França ao rio Enuixi (afluente do rio Negro pela margem direita), 
chegando à comunidade chamada “Roçado”, dos Nadëb (Maku). Tratava-se 
de viagens de articulação das bases iniciais do movimento indígena naquela 
região, em que o preconceito contra os indígenas era muito forte, principal-
mente por parte da elite comerciante de Santa Isabel.13

Passei os anos de 1993 a 1998 adiando o ingresso no doutorado. Estive 
nesse tempo dividido entre ações indigenistas, idas a campo, redação de ar-
tigos, atividades de gestão pública e magistério. Mas o Noroeste Amazônico 
continuava norteando e de certa forma definindo minha agenda. De janeiro 
de 1995 até fevereiro de 1998, dediquei-me também à direção do importante 
Arquivo Público do Estado do Pará. Nesse período também ministrei dois 
cursos na recém-criada especialização em História da Amazônia da Universi-
dade Federal do Pará (UFPA), atualmente o Programa de Pós-Graduação em 

12 Ainda em vigor, com o passar dos anos esse programa, coordenado em parceria pelo ISA e FOIRN, ampliou-se, 
incorporando a bacia do rio Branco e os Yanomami, através da parceria com a Hutukara Associação Yanomami e a 
equipe da antiga Comissão pela Criação do Parque Yanomami (CCPY).
13 O preconceito diminuiu um pouco nos últimos anos com o fortalecimento do movimento indígena nessa região, 
e duas iniciativas da ACIMIRN se destacaram recentemente na garantia dos seus direitos: o reconhecimento do Sis-
tema Agrícola Tradicional do Rio Negro pelo Iphan como patrimônio cultural do Brasil, cujo dossiê foi coordenado 
pela botânica Laure Emperaire; e a criação pela Funai do GT de identificação da Terra Indígena Jurubaxi/Téa, cujo 
relatório, coordenado pela antropóloga Lúcia Hussak van Velthem, foi concluído em 2014, delimitado pela Funai 
em 2016 e declarado pelo Ministério da Justiça em 2017.



Márcio Meira 35

História da Amazônia dessa universidade. Estas atividades, contudo, não me 
impediram de continuar as pesquisas de campo, e no próprio Arquivo Público 
voltei a trabalhar com a documentação histórica.

No período em que voltei a vasculhar os arquivos em Belém, tive o pri-
vilégio de conviver em proximidade com o antropólogo Jorge Pozzobon, es-
pecialista nos Maku, que passou a atuar no Museu Goeldi em 1998. A ele 
devo muito – inclusive para a elaboração deste livro –, das discussões sobre as 
relações sociais, a etnografia, as políticas coloniais e a história dos indígenas do 
Noroeste Amazônico, que aparecerão implícitas ou explícitas em várias das mi-
nhas reflexões posteriores, principalmente no artigo que escrevemos juntos, um 
texto que apresenta um documento histórico até então inédito, um “relatório 
de viagem” de um comerciante do início do século XX, que encontrei nos ar-
quivos da Diocese de São Gabriel, com o auxílio generoso do bispo progressista 
Dom Walter Ivan de Azevedo.14

O projeto de doutorado estava maduro, mas novamente teve que ser 
adiado. Em março de 1998, assumi o cargo de presidente da Fundação Cultu-
ral do Município de Belém (Fumbel), com status e funções equivalentes a uma 
secretaria municipal de cultura, onde permaneci até outubro de 2002. Em 
novembro desse ano, fui chamado pelo Presidente da República eleito, Luiz 
Inácio Lula da Silva, a compor a equipe de transição de governo, que duraria 
até o dia 31 de dezembro daquele ano. Fui para Brasília passar dois meses, 
com a missão de coordenar os trabalhos do Ministério da Cultura (MinC) e 
da Funai. Ocorreu, no entanto, o convite do novo Ministro da Cultura, Gil-
berto Gil, para que eu compusesse sua equipe. Fui Secretário de Patrimônio, 
Museus e Artes Plásticas até agosto daquele ano, e Secretário de Articulação 
Institucional até fevereiro de 2007.

Em todo esse período, afastei-me completamente das atividades aca-
dêmicas, e o Noroeste Amazônico ficou cada vez mais distante para mim. 
No MinC, como um dos dirigentes do ministério, participei da criação das 
políticas culturais com povos indígenas, em vigor até 2015: o Prêmio Cul-
turas Indígenas e os Pontos de Cultura Indígenas, assim como a inclusão 
dos povos nativos na composição do novo Conselho Nacional de Políticas 
Culturais (CNPC). Os indígenas do rio Negro beneficiaram-se posterior-
mente dessas iniciativas, inclusive através do Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (Iphan), com a criação do “pontão de cultura” 
na FOIRN e o reconhecimento como patrimônios culturais do Brasil a Ca-
choeira de Iauaretê e o Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro.

14 Meira e Pozzobon (1999).
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Em março de 2007, ocorreu uma mudança mais radical. Fui convidado 
pelo Presidente da República para assumir a presidência da Funai, na qual 
permaneci por mais de cinco anos, deixando-a em abril de 2012. Por razões 
óbvias, esta função me fez retornar ao Noroeste Amazônico, mas desta vez 
exclusivamente em atividades de condução da política indigenista nacional 
como representante de Estado. Logo em 2007, promovi em São Gabriel da 
Cachoeira uma reunião de trabalho do então Presidente Lula com lideranças 
indígenas brasileiras, seguida do lançamento nacional da chamada Agenda 
Social dos Povos Indígenas. Foi um acontecimento marcante na trajetória da 
política indigenista do governo Lula, de promoção do diálogo institucional e 
da mediação de conflitos por uma Funai politicamente empoderada.

Em relação aos temas fundiários do rio Negro, como presidente da Fu-
nai publiquei em 2011, após longa espera, o Relatório de Identificação da 
Terra Indígena Cué-Cué/Marabitanas, no alto rio Negro, declarada posterior-
mente pelo Ministro da Justiça em 2013, completando o conjunto das terras 
do alto rio Negro, juntamente com a Terra Indígena Balaio, que foi homolo-
gada pelo Presidente da República em 2009. Também retomei os trabalhos de 
identificação de Terras Indígenas no Médio Rio Negro, em Barcelos e Santa 
Isabel do Rio Negro, com a reinstalação dos GTs reivindicados em assembleia 
por aquelas comunidades.

Em resumo, depois de dez anos de minha última pesquisa acadêmica de 
campo, em 1997, voltei para o rio Negro tentando reatar as relações de com-
promisso com a região e seus habitantes. Por outro lado, constatei o quanto 
havia mudado, sobretudo com o aumento da migração de indígenas para as 
cidades de São Gabriel, Santa Isabel e Barcelos, com perdas e ganhos, pois 
também o movimento indígena havia ampliado e se consolidado no médio e 
baixo rio Negro, inclusive nos campos da educação e cultura diferenciadas. 
Uma nova geração de indígenas, escolarizada, porém nem sempre conectada 
com os conhecimentos tradicionais, busca novos destinos no incipiente mer-
cado de trabalho local, nem sempre satisfatórios.

Desde abril de 2012, ao deixar a Funai, passei a trabalhar no Minis-
tério da Educação e decidi retomar minhas pesquisas com vistas à elabora-
ção de uma tese de doutorado. No próprio MEC, comecei a acompanhar em 
2013 uma iniciativa apresentada pela FOIRN ao então Ministro Mercadante: 
a criação do Instituto de Conhecimentos Indígenas e Pesquisa do Rio Negro 
(ICIPRN), que seria dirigido aos jovens indígenas que terminam o ensino mé-
dio. O Instituto ofereceria uma formação de caráter intercultural, fortemente 
voltada à pesquisa, inclusive com a participação de professores indígenas esco-
lhidos dentre seus mestres tradicionais, que se somariam aos professores for-
mados nos cânones do conhecimento científico ocidental. Uma experiência de 
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trocas simétricas entre culturas e conhecimentos. Por conta desse projeto, fui 
duas vezes a São Gabriel da Cachoeira em 2013, o que me ofereceu condições 
de reavivar memórias e inspirações para o trabalho acadêmico e a elaboração 
da tese que é a base deste livro.

Depois de todas as experiências acadêmicas, indigenistas e de gestão pú-
blica, retomei a ideia de uma nova investigação iniciando pela análise do meu 
material de campo dos anos 1990, buscando uma nova reflexão sobre ele. 
Por isso, seções relevantes deste livro seguem de perto o material de minha 
dissertação de mestrado e de outras reflexões daquele período, mas reciclados 
por um olhar mais agudo. Decidi compor um “mélange” de antropologia e 
história, e encontrei esta possibilidade no Programa de Pós-Graduação em 
Memória Social da Unirio, onde pude transitar livremente por estas áreas. 
Minha formação acadêmica sempre misturou várias disciplinas e experiên-
cias, inclusive de natureza política. 

A elaboração deste livro está inserida nesse contexto de retomada da 
atividade acadêmica. Ele é tanto uma releitura crítica e ampliação de minha 
dissertação de mestrado e de outros textos que escrevi posteriormente a ela 
quanto uma análise de novas fontes documentais escritas e orais. E o desafio 
maior que é a busca em cruzar essas informações através de um fio condutor 
coerente de análise. Fundamentalmente, é reavivar memórias e contar uma 
história que também faça sentido político às novas gerações de indígenas do 
Noroeste Amazônico.


