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Defensoria Pública do Pará firma parceria com 
FUNAI para garantir direitos indígenas

Com o objetivo de firmar parcerias com a Defensoria Pública do Estado do Pará e garantir os 
direitos  dos  povos  indígenas,  o Coordenador  Técnico Local  da Fundação Nacional  do Índio 
(Funai)  de  Tomé-Açu,  André  Pantoja  Alves,  participou,  no  último dia  12 de agosto,  de  um 
encontro com o defensor público do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (NDDH), Johny 
Giffoni.

A FUNAI é o órgão indigenista oficial do Estado Brasileiro e sua missão é proteger e promover os 
direitos dos povos indígenas no Brasil. A fundação também promove estudos de identificação, 
delimitação, demarcação, regularização fundiária e registro das terras tradicionalmente ocupadas 
pelos povos indígenas,  além de monitorar  e fiscalizar  as terras  indígenas e implementar  as 
políticas de proteção aos povos isolados e recém-contatados.

Compete também ao órgão estabelecer  a articulação interinstitucional  voltada à garantia  do 
acesso diferenciado aos direitos sociais e de cidadania aos povos indígenas, seguridade social e 
educação escolar  indígena,  organização social,  costumes,  línguas,  crenças  e  tradições  dos 
povos indígenas,  buscando o alcance da plena autonomia e a autodeterminação dos povos 
indígenas no Brasil, contribuindo para a consolidação do Estado democrático e pluriétnico.

André Pantoja Alves explicou que a ideia é consolidar os canais de atendimentos jurídicos aos 
povos indígenas e também discutir diversos pontos, como: o reconhecimento do nome indígena 
e o estabelecimento de um canal de combate à violação dos seus direitos. “Os problemas não 
estão  apenas  nas  aldeias,  mas  também  nos  municípios  onde  elas  estão  localizadas.  São 
questões de direitos da família,  direitos civis e sociais.  Além de dialogar,  a nossa intenção é 
direcionar  melhor  quem  é  atendido  e  agilizar  a  demanda  junto  à  Defensoria”,  explicou  o 
Coordenador Técnico Local da Fundação Nacional do Índio (Funai) de Tomé-Açu.
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Coordenador Técnico Local da Fundação Nacional do Índio (Funai) de Tomé-Açu.

A convenção de 169,  da Organização internacional  do Trabalho -  OIT,  estabelece que seja 
garantida a retificação no registro de nascimento, no que tange à colocação da etnia e do nome 
utilizado por cada cidadão pertencente àquela aldeia. Na prática, existem indígenas que estão 
registrados com nomes diferentes dos pretendidos, como é o caso de Fabiano da Silva Tembé, 
que se reconhece com a denominação de Pitauá e esse nome é bem mais representativo pra 
ele. “Assim como é feito no processo do nome social  para pessoas transexuais, também será 
aplicado para as pessoas indígenas”, explicou o defensor público Jonhy Giffoni.

Trata-se  de  um projeto  de reconhecimento  de identidade indígena solicitado  pela  FUNAI à 
Defensoria Pública, que vai atender as tribos Tembé, Aldeia Acara Mirim e Turé, para que seus 
habitantes possam fazer a retificação dos registros de nascimento para o nome indígena. A visita 
até  esses  locais  já  está  em  agendamento,  para  que  se  faça  a  coleta  dos  documentos 
necessários  à  devida  alteração.  Além  da  correção dos  nomes  dos  indígenas,  a  Defensoria 
Pública  também  irá  analisar  outras  questões,  como:  guardas  de  crianças,  verificação  de 
parentescos, assistências sociais e direitos previdenciários.
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