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Uma lição de brasilidade e de realidade

Álvaro Fernandes Sampaio (Álvaro Tukano) 1

(...)
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PALESTRANTE (Fernando Rocha) - Pois não.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PALESTRANTE (Fernando Rocha) - Oi! Pode mostrar a cara. Bem-

-vindo. Por favor.
O SR. ÁLVARO TUKANO - Então, Fernando, parabéns a você.
O SR. PALESTRANTE (Fernando Rocha) - Eu é que agradeço. O senhor 

é índio, pelo visto. Não é isso?
O SR. ÁLVARO TUKANO - Eu vou falar da minha vida.
O SR. PALESTRANTE (Fernando Rocha) - Está bem, o senhor pode falar.
O SR. ÁLVARO TUKANO - Bom dia. Eu gostei muito da palestra. Estava 

passando por aí, e me chamou atenção: “Devem estar falando de índio”. Eu 
entrei e ouvi.

Eu sou brasileiro quanto vocês. Só que eu falo outra língua. Eu falo tucano, 
que é minha língua. Sou da região de São Gabriel da Cachoeira, onde existem 
23 línguas e onde nós temos mais quartéis. No estado do Amazonas, na minha 
região, 70% dos militares que se encontram lá são meus parentes. Isso é impor-
tante. Por que é importante? Porque nós não somos macacos, inambu, minhoca. 
Nós somos cidadãos brasileiros que pensamos e dirigimos as nossas fronteiras. 
Foram nossos antepassados que levaram a expansão brasileira de Manaus à re-
gião hoje chamada Cabeça do Cachorro. 

1 As Consultorias Legislativa e de Orçamento e de Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados 
promoveram, entre os dias 22 e 28 de fevereiro de 2011, o evento “Consultoria de Portas Abertas”, 
dirigido a Deputados, secretários parlamentares e demais servidores da Casa. Na palestra “A Política 
de Defesa Nacional e os Desafios da Segurança Pública sob a ótica da Defesa Nacional”, houve inter-
venção do Chefe indígena Álvaro Tukano, que não conhecíamos e que nos impressionou vivamente. 
Daí reproduzirmos aqui a degravação efetuada pelo Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação 
(Nota Taquigráfica n° 0045/11), com o título tendo sido por nós atribuído. [Nota de rodapé  assina-
da pelo consultor legislativo Fernando Carlos Wanderley Rocha, da área XVII (segurança pública e 
defesa nacional), que proferiu a palestra].
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Eu servi no 1º BEC,2 em São Gabriel da Cachoeira, em 1977. Eu adorei. 
Gosto daqueles profissionais brasileiros que estão nas fronteiras carregando ín-
dio com malária, cuidando do dente, dando proteção, sem fazer a politicagem.

Por isso, é importante a presença das Forças Nacionais nas terras indígenas. 
Eles têm compromisso e têm sido sérios para assegurar aquelas fronteiras onde 
nós moramos. De vez em quando, eu pergunto ao comandante da engenharia: 
“como é que está a nossa estrada que sai de São Gabriel a Cucuí?” É triste a 
resposta: “Não, o Instituto Chico Mendes não deu licença ambiental para re-
cuperar a estrada”. Eu sou dependente daquela estrada. A minha comunidade 
depende daquela estrada, que liga São Gabriel a Cucuí. São 204 km. 

Eu me chamo Álvaro Tukano. Álvaro Tukano teve que mandar irem embora 
três agentes do Chico Mendes, porque eles atrapalham o nosso desenvolvimento 
naquela região. 

Não tem nenhum sentido para a minha comunidade o Instituto Chico 
Mendes, que só sabe dizer “não”; o IBAMA, também; hoje, a FUNAI, a mesma 
coisa. Por que alguém tem que falar por mim? Eu não sou cidadão brasileiro? 
Eu não sou eleitor? Nós temos um prefeito índio lá em São Gabriel e vereadores 
indígenas. Já na década de 1930, na minha região, não existia analfabeto. Co-
nhecemos analfabetos entre aquelas pessoas que vinham de Manaus. 

Qual é a nossa visão hoje? Quando vocês tratarem das questões brasileiras, 
nós queremos ser ouvidos por vocês, estrategistas. É muito difícil a gente falar 
com o presidente da FUNAI hoje, porque está cheio de Força Nacional. En-
quanto Raoni é recebido pelos governos do Primeiro Mundo, o simples presi-
dente da FUNAI não consegue atender os índios.

A saúde está mal de ponta a ponta. O SUS funciona para quem é filho de 
funcionário, mas para mim, não, para o meu povo, não. Isso é uma coisa que 
eu queria dizer.

Para terminar, acho que não está claro para mim quando o Governo bra-
sileiro emite tantos documentos, como Carteira de Trabalho. Eu tenho uma 
Carteira de Trabalho que não está nem assinada. Não sou empregado. 

2  1º Batalhão de Engenharia de Construção (1º BEC). Unidade do Exército Brasileiro criada em Cai-
có/RN, em 1955, como 1º Batalhão Rodoviário, para missões rodo-ferroviárias no Nordeste, com a 
denominação atual datada de 1957. Transferido para São Gabriel da Cachoeira-AM, em 1973/74, 
para a construção da BR-307, retornou para Caicó, em 1982, deixando em São Gabriel da Cacho-
eira uma de suas companhias, hoje a 21ª Companhia de Engenharia de Construção, subordinada 
ao 2º Grupamento de Engenharia, com sede em Manaus(AM). A BR-307 é uma rodovia federal 
que deveria se estender de Marechal Thaumaturgo, no Acre, até o distrito de Cucuí, em São Gabriel 
da Cachoeira, no Amazonas. Talvez nunca seja concluída devido à política ambiental adotada pelos 
últimos governos brasileiros.
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Então, todo o mundo come à custa dos índios, como foi mostrado aí. O ín-
dio é como se fosse uma mina de sobrevivência. Padre come, pastor come, todas 
as ONGs comem e, por que não dizer, também esta Casa come. Então, muitos 
de vocês têm tudo, e o meu povo não tem nada. Isso é muito ruim, quando a 
gente fala de direitos humanos. Uns comendo bem e Álvaro Tukano, nada!

Então, era isso que eu queria dizer. Gostei da exposição. Eu quero levar essas 
informações. Hoje mesmo vou entrar em contato com os meus parentes. Eu vou 
pedir para que eles tenham acesso a essas informações. 

Toda vez que chega lá, o governo dá aquela sacola de comida, é grande coi-
sa. O Programa Minha Casa Minha Vida não existe. Nem eu tenho casa. Não 
tenho nada! O meu povo ainda morre de leishmaniose, de malária, de falta de 
atenção. 

Nós queremos universidade, nós queremos que nossos filhos sejam oficiais, 
advogados, industriais. Isso é o que pensamos. Não estamos aqui para que ou-
tros não indígenas falem por nós. Deixem que o índio fale nesta Casa! (Palmas.)

(...)
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