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Na História Indígena do Brasil, a violação dos direitos indígenas deu-se de acordo com a expansão
capitalista, apoiada pela política do governo brasileiro. Em 1910 foi criado o SPILTN com o intuito de
mediar a relação entre os índios e o capital. Posteriormente em 1967, foi criada a FUNAI, com intenção
de acelerar mais ainda a "integração do índio à sociedade, torne-to cidadão, ou seja, lançar o
índio a economia de mercado"(Lima, 1998). No decorrer deste processo, os indígenas perceberam
que esse novo contato era resultado da política estatal que atingia a maioria dos índios no Brasil embora
de maneira desigual e fez com que criassem novas referências frente ao Estado, originando as
mobilizações indígenas nos primeiros 05 anos da década de 70, que por sua vez, teve o incentivo e a
parceria do CIM!. Este foi fundamental, pois, passou a atuar como parceiro político junto aos povos
indígenas, incentivando a luta pela terra e pelo direito de ser índio, sendo estes momentos fundamentais
para consolidar aquilo que ficou conhecido como assembléias indígenas (momentos oportunos para
pensar ações pluriétinicas, passando a ter dimensão nacional). Em 1980, usufruindo do momento
político em que passava o país, apoiados por organizações indigenistas, antropólogos e ativistas dos
movimentos sociais, os indígenas criam a União das Nações Indígenas (UNI), nesta época entra em ação
movimentos antiindígenas, principalmente os vinculadas ao Estado, principalmente a FUNAI, que tenta
através de diversos mecanismos desvirtuarem o movimento indígena. Nesse processo de emancipação
política, há necessidade de se criar as "lideranças para fora ou da aldeia para cidade", que
posteriormente seriam chamadas de "lideranças indígenas", que passam a atuar em centros urbanos,
com a designação de representar o movimento indígena organizado junto a sociedade civil, a opinião
pública brasileira e estrangeira ( tais atores são aclamados por sua organização regional e retificados em
Assembléia Geral Ordinária). Essas novas lideranças, em face da "Organização Institucional", devido tal
representatividade, acumula função dentro de outras instituições de representatividade na sociedade
civil e posteriormente no Estado. Conforme se intensificavam a luta surge à necessidade de criar
mecanismos que possibilitasse ações políticas mais incisivas, atentando-se para a peculiaridade regional
e étnica de cada povo ou região. No Amazonas esse processo deu-se em 1982, com a criação do CGTI,
criando condições para a criação de outras organizações com representatividade e mobilização política
regional Como a FOlRN(86), CGTSM(90) UNI-TEFE(90) e as sediadas na cidade de Manaus como a
AMARN(86) e o MEIAM (90). Em abril de 1989, é criada a COlAB (Coordenação das Organizações
Indígenas da Amazônia Brasileira) para representar os povos e organizações Indígenas dos 09 Estados
da Amazônia, e seu objetivo inicial centrava-se no Âmbito interno do movimento indígena. Em 1993, em
Assembléia Geral Extraordinária, os objetivos das anteriores são mantidos e são acrescentados ações
políticas envolvendo diretamente o Estado Brasileiro; neste momento a participação indígena começa a
ocupar espaço nas instituições do governo, começa a ser reconhecida pelo Estado (NEVES,2004). Assim,
pode-se dizer que a COlAB, é fruto do processo de luta pelo reconhecimento e exercício dos direitos
indígenas como povo com sua diversidade e identidade, tornando a principal representação indígena na
Amazônia Brasileira, que tem a responsabilidade e o compromisso de repensar permanentemente sua
estrutura organizacional e seu papel político para os fins que foi criada. Essa realidade fez com que
representantes indígenas fossem ocupando novos espaços que discutiam questões indígenas dentro das
instituições do governo. Este projeto tem como objetivo principal, analisar as ações e relações políticas
entre a COlAB (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira) e os poderes públicos
federais e estaduais, na construção e implementação de políticas indigenistas oficiais. Em busca de
atingir tal objetivo, fizemos um levantamento bibliográfico relacionada à temática em questão, e além
destes, também participamos de eventos como encontros, seminários, conferências e pesquisa de
campo para subsidiar o processo de construção e análise da temática. Com autorização do CEP-INPA e
da COlAB, iniciamos o trabalho de análise das atas e relatórios desta Organização do período de 2000 a
2005, tentando estruturá-Ias da seguinte forma: observar naquele ano, quais foram às prioridades e/ou
pauta; identificar os parceiros e fontes financiadoras; verificar o que foi atingido de fato; e análise do
material (discussão e resultados). Trabalhamos com os anos 2000 a 2003.
Observou-se através dos documentos dos anos pesquisados que os principais temas discutidos e
trabalhados pela COlAB foram: saúde, demarcação de terra e alternativa econômica. Os dois primeiros
anos (2000 e 2001), que seu papel político estava voltado principalmente, para o estabelecimento de
parceria com os poderes públicos de âmbito nacional, no ano de 2000, estabeleceu parcerias com a
FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) órgão subordinado ao Ministério da Saúde, na implantação dos
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DSEI's (Distritos Sanitários Especiais Indígenas) na perspectiva de ter um atendimento diferenciado e
adequado para a população indígena, resultando num total de sete organizações indígenas conveniadas
e mais vinte e sete com ONGs, além de algumas prefeituras, na Amazônia. Ampliou igualmente suas
parcerias em outros setores com a Secretaria de Coordenação da Amazônia Legal e na participação da
construção do Projeto PDPI (Projeto Demonstrativo para Povos Indígenas) junto ao Ministério do Meio
Ambiente (MMA). A demarcação das terras indígenas continua sendo um dos principais focos de
atuação, e em busca de atingir tal objetivo, a COIAB torna-se membro da Comissão paritária do PPTAL
(Programa de Proteção as Terras indígenas da Amazônia Legal) para acompanhar a elaboração dos
projetos, execução da demarcação e definir prioridades. Dessa forma contribuiu para a demarcação de
duas áreas significativa no Amazonas: T. I do Alto Rio Negro com 10 milhões/ha e T.I do Vale do Javarí
com 8.5 mllhões/ha. O ano 2001, continua tendo prioridade a questão da saúde indígena, realizando
várias atividades. Neste mesmo ano, no Encontro das organizações conveniadas, discutiram a
problemática gerada em face da parceria com a FUNASA (Gerenciamento, contratação e etc.). Tema
também discutido nos anos seguintes, na Assembléia Extraordinária da COIAB realizada em 2002. A
questão da sustentabilidade também foi tratada com atenção, visto que projetos com o MMA através do
PDPI foram articulados como, por exemplo, a implantação da Fundação Yakinõ, centro para
comercialização de artesanato indígena, em 2001, debate sobre a situação atual dos povos indígenas da
bacia amazônica e possíveis estratégias de desenvolvimento sustentável, na Reunião da Aliança
Amazônica em 2002, constituição de um quadro técnico para a realização de estudos sobre o potencial
econômico das terras indígenas, passa a fazer parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), da
Comissão Nacional da Biodiversidade (ConaBio) e Pronabio, órgãos subordinados ao MMA, no sentido da
proteção do conhecimento tradicional, em 2003. No âmbito Estadual, em 2002, a COIAB com suas
organizações membros apresentam ao Governo do Amazonas a "Declaração sobre a Política Indigenista
Estadual" onde reivindicam uma Secretaria Estadual Para os Povos Indígenas (S.E.P.I), com secretário
indígena e Conselho Paritário, e em 2003, é criada a Fundação Estadual de Política Indigenista (FEPI),
com nomeação de um indígena para geri-Ia, contando com total apoio da COIAB na implantação de seu
programa de trabalho, cuja atividade inicial foi realizar um diagnóstico socioeconômico e etnoambiental
da população indígena do Estado. Na avaliação destes, a ocupação desses espaços tem favorecido a
participação das lideranças em debates importantes para os povos indígenas, tais como: Patrimônio
Ambiental e Cultural e o uso dos recursos naturais, propriedade intelectual, Estatuto do Índio, Lei de
Mineração e outros instrumentos jurídicos que se refere direta ou indiretamente à questão indígena.
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