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Para começo de conversa

Podemos entender a expressão políticas públicas como um conjunto de ações articu-
ladas, de responsabilidade do estado, que têm por objetivo o atendimento a necessi-
dades, interesses ou direitos coletivos. estão respaldadas por leis e normas jurídicas. 
Ganham existência em sucessivas etapas, dentre as quais podemos destacar as de for-
mulação, planificação orçamentária, execução e monitoramento/ controle social. Polí-
ticas públicas envolvem, ou podem envolver, órgãos que compõem o Poder executivo 
nos seus três níveis ou instâncias: federal, estadual e municipal. Assim, uma olhada ge-
ral sobre o assunto engloba os ministérios federais e as secretarias estaduais e muni-
cipais como os principais indutores de políticas públicas. Tanto na execução como na 
formulação dessas políticas, porém, a importância de outros atores não pode ser des-
considerada, e isto será observado ao longo do trabalho que começamos a apresentar.
 nosso foco de observação, aqui, incide sobre as políticas públi-
cas direcionadas, específica e diferenciadamente, aos povos indígenas no Brasil.  
A ideia, porém, não é tanto fazer um mapeamento do que existe nessa área, repetin-
do iniciativas anteriores,1 mas proporcionar uma espécie de “guia de pesquisa” para 
indígenas dispostos a fazer seus próprios mapeamentos. Imaginamos como leitores 
preferenciais deste volume os indígenas dados à investigação e, em especial, aqueles 
que hoje frequentam cursos de graduação e pós-graduação de diversas universida-
des brasileiras. O trabalho destina-se a eles. Foi feito com o propósito de auxiliá-los a 
enfrentar, por si sós, a tarefa de mapear e sistematizar informações sobre as políticas 
públicas criadas em resposta aos anseios e direitos de sua gente.

em boa medida, essa tarefa pode ser realizada mediante um domínio razoável 
do poderoso instrumento de pesquisa em que se converteu a rede mundial de 
computadores, a chamada internet − único instrumento, aliás, de que nos ser-
vimos para elaborar este guia. O quadro das políticas públicas voltadas para os 
índios que pode ser montado por meio de um computador conectado à internet 
não se compara, evidentemente, com quadro semelhante que decorra, também, 
de nossas interações concretas nas aldeias, nas salas e nos corredores de Brasília, 
de nossas conversas cara a cara com pessoas-chave. De todo modo, a presente 

1 Ver, por exemplo, o relatório “Políticas públicas relacionadas aos povos  indígenas no Brasil: proces-
sos e iniciativas  em  curso  (situação  até  janeiro  de  2005)”,  divulgado  em  2005  pelo  PDPI  (Proje-
tos  Demonstrativos  dos  Povos  Indígenas)/ Ministério do Meio Ambiente/ Cooperação intergover-
namental Brasil-Alemanha). Disponível em: <http://www.ibcperu.org/doc/isis/7327.pdf>. Acesso em 
07/11/2011.

APRESENTAÇÃO
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publicação deriva da aposta de que, uma vez estando conectados à internet, po-
demos fazer bons mapeamentos sobre políticas públicas (não só as voltadas para 
os povos indígenas, diga-se de passagem) sem sair de casa − esteja ela na cidade 
ou na aldeia.

Antes de apresentarmos mais detalhadamente o conteúdo do volume, intro-
duzimos algumas ideias que compõem a base da nossa conversa.

Rede de relações institucionais

Do final da década de 1960 ao início da década de 1990, todas as ações do  
governo brasileiro voltadas para os povos indígenas concentravam-se na Fundação  
nacional do Índio (Funai), ligada ao já extinto Ministério do Interior. A partir de 
1990, essa situação foi mudando. Primeiro, a Funai passou a estar subordinada ao 
Ministério da Justiça. Depois, por força de quatro decretos presidenciais indica-
dos no quadro abaixo, deixou de ser formalmente a única agência governamen-
tal para o atendimento das demandas sociais indígenas. As políticas públicas para 
povos indígenas, antes formuladas e executadas exclusivamente por ela, passa-
ram a ser de responsabilidade, também, de outros ministérios e órgãos federais.

Decreto | Data

Nº 23 - 04/02/1991
(saúde)

Objeto do decreto

Dispõe sobre as condições para a prestação de assistência à saúde das 
populações indígenas: Art. 5º A Fundação Serviços de Saúde Pública – 
FSESP, enquanto não for instituída a Fundação nacional de Saúde, de que 
trata o artigo 11 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, encarregar-se-á 
da coordenação dos projetos, tanto na fase de elaboração, quanto na de 
execução.

OBS. em 16 de abril de 1991, o Decreto Presidencial nº 100 instituiu a Fun-
dação Nacional de Saúde (FNS), que incorporou a Fundação Serviços de 
Saúde Pública e, por seu turno, o atendimento à saúde das populações indí-
genas. A FnS, tempos depois, passou a ser chamada de Funasa.

Nº 24 – 04/02/1991
(meio ambiente)

Dispõe sobre as ações visando à proteção do meio ambiente em terras 
indígenas.   Art. 4º A coordenação dos projetos mencionados no art 2º 
caberá à Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, e sua 
elaboração e execução serão realizadas pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e pelo órgão federal de 
assistência ao índio.

Nº 25 – 04/02/1991
(autossustentação 
econômica)

Dispõe sobre programas e projetos para assegurar a autossustentação 
dos povos indígenas. Art. 5º Compete ao Ministério da Agricultura e 
Reforma Agrária, por intermédio da empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (embrapa), e ao Ministério da Justiça, por intermédio do órgão 
federal de assistência ao índio, a coordenação das ações decorrentes des-
te Decreto.

Nº 26 – 04/02/1991
(educação)

Dispõe sobre a Educação Indígena no Brasil. Art. 1º Fica atribuída ao Mi-
nistério da Educação a competência para coordenar as ações referentes 
à educação Indígena, em todos os níveis e modalidades de ensino, ouvida 
a Funai.
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As medidas legais apontadas acima produziram a situação atual em que o 
processo de formulação e execução das políticas públicas para os povos indíge-
nas encontra-se, de maneira geral, disperso em diversos ministérios, fundações 
e secretarias subordinados ao Poder Executivo Federal. A Funai continua a ter um 
papel estratégico em boa parte das políticas públicas para os povos indígenas, 
mas com atribuições diferentes daquelas que possuía antes da década de 1990 e, 
muitas vezes, sobrepostas à ação de outras instituições de governo.

nessa nova situação, a necessidade de coordenação entre as ações setoriais 
dos diferentes órgãos de governo envolvidos com a atenção aos direitos e às de-
mandas dos índios passa a ser sentida por muita gente que vive, acompanha e es-
tuda o assunto. Reais esforços nessa direção se observam: iniciativas informais de 
articulação entre esses vários setores, termos de cooperação entre dois ou mais 
deles, grupos de trabalho interministerial formalmente criados começam a pro-
liferar, a conviver uns com os outros e a alimentar propostas de regramento ins-
titucionalizante dessa pluralidade de atores. Fala-se em estruturar o tratamento 
global das questões indígenas remetendo-as seja a um ou outro órgão superior 
já existente, seja à velha realidade de uma Funai de “mão forte” ou, então, a algo a 
ser criado precisamente para esta finalidade, como um Conselho, uma Secretaria 
ou mesmo um Ministério específico. 

Depois do muito que se discutiu, que se fez, desfez e refez nesse sentido, um 
decreto presidencial criou, em 2006, a Comissão nacional de Política Indigenista 
(CnPI), cuja principal atribuição é preparar a criação de outra estrutura, com o 
mesmo foco de atuação que ela, mas que, instituída por lei, tenha caráter perma-
nente: um Conselho nacional de Política Indigenista. Sem ainda terem desembo-
cado na estruturação do projetado Conselho,2 os trabalhos da CnPI fazem parte, 
evidentemente, da temática abordada neste livro.

na condução das políticas públicas para povos indígenas, o Poder executivo 
Federal tem, por razões ligadas ao ordenamento jurídico brasileiro, um papel in-
dutor e protagonista. Mesmo assim, essas políticas têm se organizado cada vez 
mais através de uma rede de relações institucionais. Isto significa que elas, em 
muitos casos, têm sido formuladas e executadas mediante parcerias e articula-
ções entre órgãos do governo federal e seus congêneres de governos estaduais e 
prefeituras municipais, além de instituições da chamada “sociedade civil organiza-
da” (ONGs e associações indígenas, no caso) e de agências governamentais de coo-
peração internacional,  atuantes no suporte tanto técnico como financeiro.

2 A  CnPI  já  elaborou  um  projeto  de  lei  referente  à  criação  do  Conselho.  O  projeto  encontra‐se  em 
tramitação no Congresso nacional desde 2009.
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no complexo processo de tramitação político-administrativa que formata e 
realiza uma política pública, também se devem levar em conta as demais esferas 
que compõem a estrutura organizacional do estado brasileiro − o Legislativo, o 
Judiciário e o Ministério Público – bem como certos agentes sociais que, assim 
como as associações indígenas e as OnGs de apoio, atuam na mediação com tais 
esferas: partidos políticos, organismos religiosos, associações científicas e institui-
ções universitárias são alguns exemplos.

Diversidade de situações

O universo populacional indígena em nosso país é heterogêneo, fragmentado 
e multifacetado, características que geram profundas implicações no plano que 
nos interessa investigar.

Há no Brasil atual mais de 220 povos indígenas − dos muito pequenos, com 
menos de uma centena de pessoas, aos muito grandes, formados por 10, 20, até 
30 mil integrantes; dos que falam preferencialmente a própria língua aos que se 
comunicam exclusivamente em português, passando também pelos que com-
partilham uma mesma língua indígena com outros povos. Trata-se de habitantes 
não apenas do conjunto de terras indígenas demarcadas pelo estado brasileiro, 
mas também de espaços ainda não reconhecidos como de ocupação tradicional 
indígena. 

A maioria mora em zonas rurais, mas a cada dia que passa intensifica-se a mi-
gração de parte de seus membros para as cidades, além de fenômenos típicos de 
urbanização poderem ser observados em algumas terras indígenas. Há os que vi-
vem em situação de relativo “isolamento” sociolinguístico e territorial em relação 
aos “brancos”, nas vastidões das fronteiras amazônicas, e os que se encontram 
exatamente no polo oposto da relação de contato com a sociedade brasileira, os 
chamados “emergentes”. uns se aglomeram em terras inviavelmente pequenas; 
outros habitam periferias e favelas de pequenas cidades ou grandes metrópoles; 
ainda outros dispõem de espaços adequados e suficientes para sua reprodução 
física e cultural, mas convivem com as mais diversas ameaças e pressões internas 
e externas: garimpeiros, caçadores, madeireiros, empresas mineradoras e ener-
géticas, grandes empreendimentos de infraestrutura. Alguns grupos podem ser 
considerados mais privilegiados em termos de assistência (governamental ou 
não governamental) e outros, em contrapartida, apresentam-se em situações de 
muito maior abandono, vulnerabilidade e quase “invisibilidade” social. 

O retrato da diversificação interna do Brasil indígena será sempre marcante, 
seja qual for a interface com as políticas públicas que selecionemos. Por exemplo, 
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a escola: há os povos que a tomam como um lugar de valorização da cultura e da 
identidade indígenas e outros que querem dela extrair, sobretudo, o necessário 
para lidar melhor com o mundo dos brancos (e, quem sabe, no futuro, usufruir 
dos benefícios da formação em nível superior). Os contextos reais e específicos, 
nos quais cada um dos povos indígenas está imerso, apontarão sempre para a 
diversidade e para a complexidade de situações, estejamos nós ocupados em ob-
servar as políticas públicas voltadas para regularização fundiária, atendimento 
à saúde, fiscalização e vigilância territorial, geração de renda, gestão ambiental, 
valorização do patrimônio cultural etc.

A discussão sobre a qualidade das políticas públicas para os povos indígenas 
e sobre os obstáculos em seus processos de formulação, execução e – não pode-
mos nos esquecer – controle social dialoga sempre com o quadro complexo que 
acima se traçou. Trata-se de uma discussão que passa pela identificação dos inte-
resses de diferentes grupos sociais e dos recursos de que cada um deles dispõe 
para direcionar determinada política, bem como sobre o quanto o modo como 
esta última está formulada mostra-se ou não adequado à realidade social sobre 
a qual ela incide.

O que vem pela frente

Além destas palavras de abertura, e outras de encerramento, o presente guia está 
organizado em duas partes. na primeira, apresentamos um conjunto de concei-
tos-chave para a compreensão do campo das políticas públicas de maneira ge-
ral, não necessariamente de natureza indigenista. estaremos ocupados, ali, com 
questões referentes à natureza de uma entidade denominada estado; ao modo 
como ele se organiza e se divide em termos políticos, administrativos e territo-
riais. A ideia não é propor que o professor, o estudante universitário, o dirigente 
de associação, a liderança ou qualquer outro indígena disposto a pesquisar políti-
cas públicas se especialize em sociologia ou ciência política, mas apenas permitir 
que ele ou ela adquira um maior domínio da linguagem falada no mundo em que 
se desenham essas políticas.

na segunda parte, a proposta é realizar duas tarefas de maneira interligada: 
mapear políticas públicas voltadas para os povos indígenas e incentivar o leitor 
a familiarizar-se com sites3 que oferecem informação sobre esta temática, so-

3 Site  (pronuncia‐se  “sáiti”)  e  website  (“uébi  sáiti)  são  palavras  originárias  do  inglês  que  se 
referem  a  “lugares”  virtuais  na  rede  mundial  de  computadores,  a  internet.  Outras  palavras  que   
podem ser usadas para denominar esses espaços são “portais”, “sítios”, “sítios eletrônicos” ou mes-
mo “páginas” − a rigor, um site é um conjunto de páginas, mas o uso acabou superando esta distinção.
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bretudo os de instituições governamentais. numa primeira seção da segunda 
parte, a atenção está dedicada às ações desenvolvidas no âmbito do Ministério 
da Justiça e, principalmente, da Funai. A segunda e terceira seções concentram-
se, respectivamente, sobre os dois ministérios que possuem mais claramente o 
que poderíamos denominar de uma política pública para os povos indígenas já 
em fase de consolidação: o da Saúde e o da educação. na quarta e última seções, 
observam-se outros ministérios que atuam com povos indígenas, mas o exercício 
já se faz de maneira menos detalhada que nas seções anteriores.

Importante ressaltar que o mapeamento apresentado na segunda parte tem 
limites bem defi nidos. em primeiro lugar, não tivemos a intenção de fazer um 
levantamento exaustivo: o objetivo maior é indicar os caminhos por meio dos 
quais o pesquisador indígena pode aprofundar, corrigir, aprimorar e expandir o 
que apresentamos nestas páginas. em segundo lugar, optamos de modo bastan-
te decidido por focalizar as políticas públicas para povos indígenas que se articu-
lam na esfera federal. Com a crescente entrada em cena de atores das instâncias 
estaduais e municipais, já comentada, motivos para estender o levantamento a 
esses outros níveis não faltariam. Porém, a enormidade do trabalho que seria nes-
te caso necessário é incompatível com uma publicação do tipo desta aqui. Trata-
se de uma tarefa a ser desenvolvida a longo prazo, por uma equipe reunindo 
várias pessoas e objetivando a produção de mais do que um pequeno livro. 

Fica, então, a sugestão para que pesquisadores indígenas dos mais diversos 
estados e municípios brasileiros se lancem no esforço de mapear e sistematizar 
informações sobre políticas públicas indigenistas formuladas e executadas nacio-
nal, regional e localmente. Se este guia puder servir-lhes como roteiro preliminar, 
cumprirá um dos papéis que gostaríamos de vê-lo, de fato, cumprir.



Parte i

A linguagem das políticas públicas e a 
organização do Estado brasileiro
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nesta parte do trabalho, nosso principal objetivo é apresentar alguns termos e 
conceitos que sempre aparecem na linguagem pela qual se expressam as políticas 
públicas voltadas para os povos indígenas. Ao mesmo tempo, realizaremos um 
mapeamento dos órgãos públicos que formulam e executam essas políticas, ob-
servando a organização do estado brasileiro. Prepararemos o terreno, assim, para 
a pesquisa nos sites de diversas entidades da administração pública, tarefa que 
realizaremos na segunda e última parte deste guia.

Para que comecemos a nos aproximar da linguagem das políticas públicas, veja-
mos este pequeno texto, extraído de uma página do site da Funai: 

[...] O desenvolvimento de políticas públicas direcionadas aos povos indígenas está 
firmemente alicerçado em princípios constitucionais, consoantes aos mesmos 
que definem o Brasil como Estado democrático de direito, isto é, na Constituição 
Federal que assegura e reconhece as especificidades étnico-culturais e os direitos 
sociais e territoriais desses povos. estes direitos são reafirmados pela Convenção 
169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, 
ratificada pelo Brasil em 25 de julho de 2003 e aprovada pelo Decreto nº 5.051, 
de 19 de abril de 2004. 
nos últimos anos têm sido significativos o direcionamento e a construção de 
políticas, programas específicos e de investimentos do governo federal sem prece-
dentes direcionados aos povos indígenas, os quais são geridos por vários órgãos 
(FUNAI, FUNASA/MS, MEC, MMA e outros). [...]1

As palavras e as expressões destacadas em itálico (como estas aqui) são uma 
boa amostra inicial da linguagem específica do mundo das políticas públicas para 
povos indígenas no Brasil. Trata-se de termos que fazem referência à complexa 
rede de instituições político-administrativas a partir das quais são estruturados os 
processos de formulação, implementação, execução, monitoramente e avaliação 
dessas políticas.

Observemos outro trecho, de uma notícia publicada na internet: 

Índios acampam em frente à prefeitura de Zé Doca (MA)
03 de agosto de 2010 
Índios da etnia awá-guajá estão acampados em frente à prefeitura do município 
de Zé Doca, no Maranhão. eles pedem agilidade na demarcação das terras da re-
serva. [...]2 

1 extraído de: <http://www.funai.gov.br/ultimas/agendas/povos_indigenas/index.html>. Aces-
so em 10/02/2011.

2 extraído  de:  <http://portalamazonia.globo.com/pscript/noticias/noticias.php?idn=109423>.  Acesso  
em  10/02/2011
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Começamos a ler a notícia e podemos nos perguntar: o que a prefeitura do 
município de Zé Doca tem a ver com o processo de demarcação de terras indí-
genas? Ou, numa linguagem mais técnica e conceitual: quais são as compe-
tências desta estrutura administrativa do estado brasileiro − o Poder executivo 
Municipal (ou seja, a Prefeitura) − diante de uma política pública de regulariza-
ção fundiária para povos indígenas (a demarcação das terras)? Como você, lei-
tor, talvez saiba, a resposta é “nada a ver; nenhuma competência”. Significa 
dizer que os sujeitos da ação noticiada, índios awá-guajá, foram exigir um di-
reito − certamente legítimo – junto ao órgão errado: mesmo que quisesse,  
a prefeitura de Zé Doca não poderia agilizar a demarcação. Ora, mas não é o “go-
verno” que resolve todos os problemas dos índios? e a “prefeitura” também não é 
“governo”? e “governo” não é a mesma coisa que “estado”?   

Temos aqui algumas boas pistas para começar a refletir sobre a complexidade 
da estrutura político-administrativa do estado brasileiro. 

1. Alguns conceitos importantes

Vamos nos deter um pouco nos dois textos apresentados acima. Podemos re-
tirar deles dois conjuntos de termos que estão intimamente relacionados a al-
guns conceitos fundamentais para os pesquisadores indígenas: “Sociedade”, 
“estado”, “Governo”, “Povo/População” e “Território”. nos textos temos, de um 
lado, palavras que remetem a sociedades: Povos Indígenas, Etnia Awá-Guajá e 
Brasil; de outro lado, palavras que remetem a organizações político-administrativas: 
Estado (democrático), governo federal, órgãos federais, prefeitura, Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT). estas modalidades de sociedades e de organiza-
ções político-administrativas existem objetivamente por meio da relação das 
pessoas que as compõem com determinados espaços geográficos, ou Territórios.
 Devemos então nos perguntar: o modelo de organização social representado 
por uma “sociedade indígena” é igual ao modelo representado pela “sociedade 
brasileira”? De modo mais ilustrativo, qual a relação existente entre o povo ou  
a etnia Awá-Guajá e formas político-administrativas como “estado”, “governo fe-
deral” e “prefeitura”?

Vamos fazer um raciocínio adicional para compreender mais a fundo esta re-
lação. Os seres humanos podem viver em coletividade e, portanto, relacionar-
se com seu espaço geográfico de duas formas: comunitariamente ou societa-
riamente. O primeiro tipo de relação baseia-se fundamentalmente em laços de 
“parentesco”; o segundo, em laços “jurídicos” e “contratuais” (expressos em códi-
gos escritos). em outras palavras, as sociedades regidas por relações societárias  



15mapeando políticaS públicaS para povoS indígenaS

(“a brasileira”, “a francesa”, “a maranhense”) distinguem os limites de seus terri-
tórios (ou, internamente, de suas “propriedades”) numa folha de papel na qual 
estão representados graficamente (pela escrita e por desenhos, mapas, fotos e 
outros tipos de imagem) seus contornos; as sociedades regidas por relações co-
munitárias os distinguem pela palavra firmada e pactuada de maneira oral, face a 
face: “daquele buritizal ou daquele rio pra cá é meu, do meu grupo etc.”.

um antigo antropólogo francês muito conhecido, Pierre Clastres, chamou es-
tes dois modelos de organização social e territorial de “Sociedades com estado” 
e “Sociedades sem estado”. Como poderia ser melhor explicada esta diferença? 
Para que um grupo de pessoas (uma população) se mantenha coeso social e ter-
ritorialmente, é necessário que ele construa um conjunto de regras e de institui-
ções responsáveis por administrar os possíveis conflitos entre seus membros. As 
“sociedades estatais” são aquelas que possuem uma estrutura político-adminis-
trativa centralizada, especializada, que regula a vida das pessoas e garante a or-
dem social por meio de um recurso que pode até não ser usado, mas está sempre 
presente como possibilidade: a violência, a força física, presente, por exemplo, 
na ação da polícia contra quem viola a lei. essa estrutura que exerce o governo 
sobre a população, e que é separada do dia a dia das pessoas, é o que chamamos 
de estado. numa formação social do tipo estatal, a administração da vida coletiva 
depende de órgãos especializados: ministérios, secretarias, fundações, diretorias, 
agências, institutos, conselhos, câmaras, tribunais, juizados etc., que compõem o 
aparelho de estado.

As sociedades não estatais (as sociedades indígenas, por exemplo), mesmo 
não criando uma entidade separada que as “governa” – portanto, mesmo não 
tendo “estado” – não deixaram de criar um sistema próprio de controle social e 
político. não é difícil achar ilustrações desse outro tipo de “governo”: no Brasil, 
muitas sociedades indígenas têm em seus caciques, em seus conselhos de velhos, 
em seus conselhos clânicos etc. justamente um sistema de governança que zela 
pela manutenção dos laços sociais entre os membros de suas sociedades e pelos 
limites de seus territórios perante outras sociedades.

em resumo: podemos ter sociedades estatais (a sociedade brasileira, por exem-
plo) ou sociedades não estatais (as mais de 200 sociedades indígenas presentes 
no território brasileiro), mas jamais encontraremos uma sociedade que não tenha 
formas específicas de manter a governabilidade interna (ou seja, entre seus mem-
bros) e as fronteiras de seu território (diante de outras sociedades). Dito de outro 
modo: governo existe em qualquer sociedade, mas há um tipo de sociedade – as 
sociedade nacionais; as sociedades que falam a língua das políticas públicas – em 
que o governo se exerce por meio de uma intrincada rede de instituições estatais.
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Com estas considerações, queremos estimular o pesquisador indígena a exer-
citar seu olhar político-etnográfico sobre o mundo societário que o cerca. Tam-
bém queremos chamar a atenção para um dos grandes desafios deste campo 
das políticas públicas voltadas para os povos indígenas, oferecendo subsídios 
para quem estiver disposto a encará-lo. estamos nos referindo ao desafio que 
reside na interação política e administrativa entre uma sociedade cujo modelo 
organizacional é o não estatal (a sociedade, por exemplo, dos Awá-Guajá) e uma 
outra cujo modelo é o estatal: a sociedade brasileira. Cabe acrescentar que a so-
ciedade brasileira engloba, em termos políticos, administrativos e territoriais, as 
diversas sociedades indígenas que existem no Brasil, e que isto se dá por meio 
de um estado (do qual são parte, por exemplo, os órgãos do governo federal e a 
Prefeitura de Zé Doca) que formula, acolhe, induz e executa políticas públicas para 
todos – inclusive, mas não só, para as sociedades indígenas.  

1.1 Os países e os povos indígenas

uma das mais evidentes diferenças das sociedades estatais em relação às  
não  estatais está na dimensão territorial de sua organização político-administra-
tiva. Para que o modelo deste tipo de sociedade se realize plenamente é funda-
mental que haja a coincidência entre o que chamamos de eSTADO, TeRRITÓRIO 
e POVO. À coesão social e territorial que assim se produz chamamos “nação” ou 
“país”. O mundo atual é formado por 192 países distribuídos em cinco continen-
tes, segundo a Organização das nações unidas (Onu).3 Importante lembrar que, 
apesar de os países estarem organizados do mesmo modo em termos político-
administrativos, grande parte deles tem línguas, costumes, tradições, crenças, 
hábitos alimentares, quantidade populacional, traços fenotípicos, tamanho de 
território bastante diferentes entre si.

nos dois mapas adiante,4 encontra-se representada a divisão geográfica dos 
países no contexto mundial e, em menor escala, na porção sul do continente 
americano, onde está o Brasil.

3 A Onu foi criada em 1948 por diversos países, para tentar, depois de o planeta já ter sido convulsio-
nado  por  grandes  guerras  em  duas  oportunidades,  manter  a  paz  entre  eles.  A  instituição  procu-
ra orientar todos os países do mundo  a  serem  justos  socialmente,  atuando  em  várias  frentes,  como  
saúde,  educação,  cultura,  meio  ambiente  etc. e  englobando  vários  organismos.  Mais  do  que  uma  
instituição,  é  um  sistema  de  instituições,  uma  das  quais  é  a Organização Internacional do Traba-
lho (OIT), responsável pela Convenção 169, acima mencionada.

4 extraídos de: <http://www.scribd.com/doc/12772102/ATuALIDADeS‐MAPA‐MunDI‐POLITICO‐Marco‐
Aurelio‐Gondim‐>. Acesso em 05/01/2011. 
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Imaginemos que não deva ser nada fácil para organizações mundiais como 
a Onu administrar tantas demandas, interesses e conflitos manifestados diaria-
mente por tantos estados nacionais espalhados por todo o mundo. 

Poderíamos exclamar agora mesmo: “poxa, mas a diversidade e a heteroge-
neidade mundial não são mais do que uma reprodução, em escala ampliada, da 
brasileira, com suas mais de 200 sociedades indígenas, falantes de 180 línguas e 
vivendo em cerca de 640 territórios com os mais diversos costumes, crenças e 
tradições!”.   

  

        

      Fonte: Instituto Socioambiental (ISA)5

5 Ver: <http://mapas.socioambiental.org/website/TerraIndigenanovo/viewer.htm>. Acesso em 
04/11/2011.
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Há, porém, uma grande diferença entre os dois contextos aludidos, o dos “países 
no mundo” e o das “sociedades indígenas no Brasil”. Cada país − ou cada uma das 
sociedades estatais existentes no mundo − é autônomo política e territorialmente. 
Significa dizer que os estados nacionais que representam esses países exercem so-
berania sobre a população e o território que administram. Já as sociedades indíge-
nas habitam porções de seus antigos territórios, que se chamam, por isto mesmo, 
terras indígenas, mas que são partes integrantes de um território e de uma socieda-
de mais ampla: o Brasil.

Os povos indígenas são, portanto, sociedades não estatais, com formas pró-
prias de organização política, que convivem legalmente dentro de uma socieda-
de estatal mais ampla. Diferentemente de um “país”, ente autônomo e soberano,6 
um povo indígena não pode colocar em xeque sua relação de subordinação dian-
te do estado nacional – ou de mais de um, como ocorre com povos transfrontei-
riços. no caso brasileiro, é preciso observar que a terra indígena é um bem da 
“união”, ou seja, do estado (Artigo 20 da Constituição Federal).

Há, no entanto, outras formas de divisão administrativa e política do espaço 
territorial do estado brasileiro que implicam distintos níveis de governabilidade 
do país e, por isto mesmo, diferentes conexões com as políticas públicas voltadas 
para os povos indígenas. É o que veremos a seguir.

Sugestão de atividade      
Conectando-se à internet e acessando a página de um buscador (por exemplo: www.
google.com), procure recolher informações sobre povos indígenas em outros países; 
compare com a situação brasileira, desde os pontos de vista:
•	 dos direitos assegurados nas Constituições de cada país;
•	 das terras de que dispõem esses povos; 
•	 da diversidade de povos e línguas.

1.2 A organização federativa

O Brasil adotou como regime de administração política de seu povo e de seu 
território a “Federação”: uma forma de juntar administrativa e territorialmente 
diversos “estados” menores (“São Paulo”, “Rio de Janeiro”, “Mato Grosso” etc.) e 
construir com isso um único país ou estado nacional, do qual os estados meno-

6 Vale  lembrar  que  a  Onu,  organização  que  teoricamente  está  num  nível  “acima”  dos  países, 
dispõe de mecanismos limitados  para  interferir  em  assuntos  que  dizem  respeito  à  soberania  de  
cada  país.  neste  sentido,  não  há subordinação dos países à Onu, razão pela qual imaginar que esta  
organização exerça algo como um “governo do mundo” não é conceitualmente adequado.
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res se reconheçam como partes integrantes.7 É por isso que o Brasil se chama 
“República Federativa”. existem em nosso país as seguintes entidades federati-
vas: a União Federal (que corresponde ao estado brasileiro), os estados (que são 
os “estados menores”, em número de 26 atualmente), o Distrito Federal (que é 
parecido com os “estados menores”, mas com suas especificidades, e abriga o po-
der político-administrativo central do Brasil) e os Municípios (que são sub-regiões 
político-administrativas dos estados, cujos governos se conhecem como prefei-
turas). Municípios às vezes se desmembram, dando origem a outros. na última 
vez em que se fez um levantamento geral dos municípios brasileiros, seu número 
total era de 5.565.

A essa organização geral somam-se outras. A mais conhecida delas é a que 
agrupa os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal em cinco regiões, conforme 
mostra o mapa acima.8 Outra, que costuma aparecer na interface com as políti-
cas indigenistas, é a que delimita os estados da Região norte, somados ao Mato 
Grosso e à parte ocidental do Maranhão, como uma área denominada “Amazônia 
Legal”.

7 Deve  ficar  claro  que  uma  coisa  é  falar  de  “estado”  como  uma  entidade  abstrata  que  regula  a  
vida  coletiva  em certas sociedades (as estatais) e que inexiste em outras (as não estatais) e que outra  
coisa  é  falar   de  “estado”  como  um  integrante  da  organização  territorial  e  administrativa  de   
países que adotam o sistema federativo.  

8 extraído de: <http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=mapastematicos>. Acesso em 
07/11/2011.
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Vejamos, a título de exemplo, como um dos estados da Amazônia Legal, 
o Acre, encontra-se dividido internamente em 22 municípios:

  
         

  

estado do Acre, destacado em vermelho no mapa brasileiro9         Divisão político-administrativa interna do Acre em municípios10

1.3 Além e aquém do nacional

Passamos acima pelas cinco grandes instâncias de organização político-adminis-
trativa que regulamentam em bases territoriais as redes de relação existentes entre 
as pessoas: mundial, nacional, estadual, municipal e local − no caso aqui focaliza-
do, o local pode corresponder, por exemplo, a uma determinada terra ou comu-
nidade indígena. em maior ou menor grau, quando se trata de políticas públicas 
para povos indígenas, órgãos de várias dessas instâncias acabam se envolvendo. 
Sabemos, por exemplo, que a Convenção 169 da OIT (elaborada em nível mundial) 
foi ratificada pelo Brasil (nível nacional) e auxilia as sociedades indígenas (nível 
local) a lutarem pelos seus direitos sociais − muitas vezes, em contradição com 
órgãos político-administrativos que operam com outros interesses na instância 
nacional. Chamando a atenção para a importância e para a complexidade dessas 
interconexões em múltiplos níveis, deixaremos que os próprios pesquisadores in-
dígenas se encarreguem de levantar outros exemplos e aprofundar sua discussão.

Como já salientado, nosso foco será o nível nacional. Isto não nos impede, no 
entanto, de pelo menos tangenciar os níveis estadual e municipal. Como ilustra-
ção, observemos dois trechos de notícias: 

9 extraído  de:  <http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Acre>. Acesso 
em 05/01/2011. 

10 extraído  de:  <http://www.maanaim‐amazonia.com/site.php?pagina=conhecaoacre>. Acesso em 
05/01/2011.
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Políticas públicas voltadas para os índios tiveram avanços significativos11 
Data: 19/04/2010
[...] Ouvir para construir
uma das características que marcam o governo da Frente Popular em relação 
aos povos indígenas do Acre, observa Piãnko, é a forma de construir as políticas 
públicas voltadas para os índios. Desde 1999, o governo estadual tem incorpo-
rado as demandas dos povos indígenas ao planejamento e à execução de pro-
gramas que conciliam o desenvolvimento sustentável do estado com melhoria 
das condições de vida nas terras indígenas e a valorização cultural dos povos.
um dos avanços foi obtido em 2003, com a criação da Secretaria de estado dos 
Povos Indígenas (SePI), transformada, em 2007, em Assessoria especial dos Povos 
Indígenas, ligada diretamente ao Gabinete do Governador.
“uma prova dessa crescente articulação das políticas públicas do governo esta-
dual foi o lançamento, em abril do ano passado, do Plano de Valorização dos Po-
vos Indígenas, que agrupa programas e ações sob a responsabilidade de várias 
secretarias de estado”, diz o assessor.

Educação e saúde
Programas de formação de professores indígenas têm sido executados pela 
Secretaria estadual de educação, garantindo uma política de educação escolar 
indígena diferenciada, bilíngue e intercultural nas aldeias de todas as terras in-
dígenas, apoiada na edição de materiais didáticos específicos, na assessoria aos 
professores, na construção de escolas e na melhoria de sua infraestrutura. esco-
las de ensino médio foram implantadas em cinco terras indígenas. Houve, nos 
últimos anos, um vigoroso crescimento de vagas na rede de escolas indígenas, 
hoje composta por 111 escolas estaduais e 50 escolas municipais. em 2009, 299 
professores indígenas ali lecionavam para um público escolar de 5.654 alunos 
de diferentes idades.
[...] Saúde – O governo do estado tem repassado a 13 hospitais, localizados em 
sedes municipais e em Rio Branco, recursos financeiros para apoiar os atendi-
mentos de média e alta complexidade de pacientes indígenas, focados na as-
sistência ambulatorial e hospitalar e no apoio ao diagnóstico e ao tratamento 
terapêutico à população indígena. A aplicação dos recursos provenientes da 
assistência ambulatorial e hospitalar é discutida e pactuada nos Distritos Sanitá-
rios especiais Indígenas e no Conselho estadual de Saúde, e executada por meio 
de convênios com os conselhos gestores das unidades de saúde.

11 extraído  de:  <http://www.bibliotecadafloresta.ac.gov.br/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=872%3Apoliticaspub licasindiostiveramavancos&catid=35%3Adios&Itemid=31>. Acesso em 
06/01/2011. 
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[...] Núcleo de Políticas Públicas para os Povos Indígenas12

O núcleo de Políticas Públicas para os Povos Indígenas (nPPPI) da SMDHSu 
(Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança urbana) é uma estru-
tura administrativa voltada à abertura de espaços interétnicos e dialógicos que 
orientem a gestão de políticas públicas pautadas pela escuta tecnicamente qua-
lificada, pelo respeito à diferença à luz da legislação vigente, especialmente a 
Constituição Federal de 1988, o Decreto nº 5.051/2004 que ratifica a Convenção 
nº 169/1989 da Organização Internacional do Trabalho, a Constituição do estado 
do Rio Grande do Sul, e os avanços expressos na Lei Orgânica de Porto Alegre e 
nos diversos instrumentos normativos do país.
As ações desenvolvidas pelo nPPPI são pautadas por três eixos: a visitação conti-
nuada dos coletivos e áreas de vida indígenas, visando à realização de reuniões 
com lideranças (caciques e xamãs), especialistas (anciãos, professores bilíngues, 
agentes de saúde, entre outros) e comunidades indígenas; o acompanhamento 
de programas e políticas voltados aos povos indígenas, especialmente no âmbi-
to municipal; e a formulação de projetos de políticas públicas visando à promo-
ção, proteção e qualidade de vida dos povos indígenas, sempre considerando 
outras esferas governamentais e não governamentais e suas competências e, 
principalmente, as formas autônomas de organização indígena que orientam 
todo esse processo.

A primeira notícia nos informa que áreas como Saúde, educação e Desenvolvi-
mento Sustentável são objeto de ação do governo estadual do Acre para os povos 
indígenas, o que nos leva a indagar por que isso ocorre, uma vez que tais áreas se 
constituem em objetos fundamentais de políticas públicas nacionais (ou melhor, 
federais). A segunda notícia aponta para o papel do Poder executivo não mais es-
tadual, mas municipal. não se trata, ademais, de uma prefeitura – a de Porto Ale-
gre (RS) – atuar na própria formulação e na execução de políticas públicas no nível 
municipal para os povos indígenas, mas de ela assumir uma tarefa não menos im-
portante, qual seja, acompanhar o andamento da execução de políticas públicas 
em outras instâncias governamentais para povos indígenas e que estejam em cur-
so em seu território político-administrativo, ou seja, no território do ”município”. 

Ambas as notícias revelam a existência de órgãos públicos devidamente estru-
turados do ponto de vista administrativo para tratar de questões indígenas nos 
níveis estadual e municipal. Isto é um forte indício de sobreposição do mesmo tipo 
de ação (e de duplicação de gastos orçamentários) para uma mesma comunidade 
indígena.

12 extraído  de:  <http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smdhsu/default.php?p_secao=143>. Acesso em 
08/01/2011.
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Quando se leva em conta a condição particular de vida de cada uma das mais 
de 200 sociedades indígenas que vivem em território brasileiro, surgem questões 
quanto à possibilidade e à necessidade de que as políticas públicas se adaptem a 
essa diversidade, à forma pela qual os povos indígenas estão organizados. Tendo 
por base este tipo de questionamento, o Ministério da Saúde e, mais recentemen-
te, o da educação propuseram novas modalidades de organização político-admi-
nistrativa e territorial de assistência aos índios. Voltaremos a falar deste assunto na 
Parte II deste manual. Por ora, deixamos como ilustração dessas novas propostas 
de estruturação político-administrativa de relação entre o estado e as sociedades 
indígenas os dois mapas que as representam. 

            Acima, a proposta de “Territórios etnoeducacionais” do Ministério da educação. 

         

  Acima, os distritos sanitários por meio dos quais se organiza a atenção à saúde   
  indígena no Brasil.
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Sugestão de atividades

1. Faça uma pesquisa na internet sobre a Convenção 169 da OIT, a fim de poder responder 
às perguntas:
•	Do que trata a Convenção?
•	Quando ela foi ratificada pelo Brasil, e como foi esse processo?
•	 Por que ela é significativa para as políticas públicas voltadas para os povos indígenas?

2. Recorra a um buscador de internet para checar se o governo do seu estado e/ou a pre-
feitura do seu município desenvolve algum tipo de ação relacionada aos povos indíge-
nas. Dica: use expressões entre aspas e o símbolo de + para refinar a pesquisa. Se você 
é, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, faça a pesquisa por “governo do Mato Grosso 
do Sul” + “povos indígenas” ou “governo estadual do Mato Grosso do Sul” + “povos 
índigenas” ou “governo do estado do Mato Grosso do Sul” + “indígenas”.

3. Procure na internet notícias sobre o Distrito Sanitário especial Indígena (DSeI) respon-
sável pelo atendimento à saúde na sua região; identifique atores envolvidos nos de-
bates, processos políticos, articulações e problemas desse Distrito; levante informações 
sobre algum outro DSeI do país e compare as duas situações.

2. A estrutura político-administrativa do Estado brasileiro

Vamos agora tentar olhar mais de perto como se organiza o sistema político-
administrativo do estado brasileiro e quais são os órgãos que em seu interior se 
responsabilizam pelos assuntos indígenas, cada qual com competências e obje-
tivos específicos.

A estrutura político-administrativa do estado é uma combinação de duas va-
riáveis: instâncias de operacionalização, que podem ser federal, estadual e muni-
cipal, e esferas de competências, representadas pelos poderes executivo, Legis-
lativo e Judiciário. A grosso modo, o Poder Legislativo é responsável por fazer as 
leis e fiscalizar a aplicação de recursos públicos por parte do executivo; este outro, 
por colocar as leis em prática, gerir o estado e implementar as políticas públicas 
necessárias para o bem-estar da sociedade como um todo. Já o Judiciário, é res-
ponsável por resolver, à luz das leis, os conflitos que surgem no exercício da vida 
social e por cuidar para que os princípios estabelecidos na lei maior do país, a 
Constituição Federal, sejam sempre respeitados.

O executivo Federal é representado pela Presidência e pela Vice-presidência 
da República, pelos ministérios, pelas secretarias especiais e pelos órgãos ligados 
a cada um deles.13  O executivo estadual, pelo governo do estado, pelas secre-

13 esses  órgãos  podem  ser  Fundações  (como  a  Funai,  a  Funarte  e  a  Funasa),  Institutos  (como  o 
Ibama,  o  Incra  e  o   Iphan),  Conselhos  (como  o  CnPq  e  o  Cne),  Fundos  (como  o  FnMA  e  o  FnDe),   
empresas (como a embrapa e a Finep),  Bancos (como o BnDeS) etc. 
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tarias estaduais e eventuais órgãos a elas subordinados. O executivo Municipal, 
pela prefeitura e secretarias municipais. O Legislativo Federal, pelo Congresso 
nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. O Legislativo es-
tadual, pelas Assembleias legislativas estaduais. O Legislativo Municipal, pelas 
Câmaras de Vereadores. O Poder Judiciário só está presente nas instâncias federal 
e estadual. Ligado ao executivo, mas com especificidades na estrutura do poder 
público, está o Ministério Público, que guarda, como veremos, especial proximi-
dade com a questão indígena.

Poder Executivo (A) Poder Legislativo (B) Poder Judiciário (C)

A1: nível Federal

Presidência da República, Mi-
nistérios e Secretarias especiais

B1: nível Federal

Congresso nacional (senadores 
e deputados federais)

C1: nível Federal

Justiça Federal (juízes federais) 
e Tribunais Superiores (minis-
tros de Justiça)

A2: nível estadual

Governo estadual, Secretarias 
estaduais

(governador e secretários es-
taduais)

B2: nível estadual

Assembleia estadual

(deputados estaduais)

C2: nível estadual

Justiça estadual

(juízes estaduais)

e Tribunais estaduais (desem-
bargadores)

A3: nível Municipal

Prefeitura Municipal

Secretarias Municipais

(prefeito e secretários munici-
pais)

B3: nível Municipal

Câmara Municipal

(vereadores)

especificamente quanto às políticas públicas – suas etapas de formulação, 
execução, monitoramento e avaliação – a atuação de cada uma das esferas e ins-
tâncias de toda esta estrutura político-administrativa do estado brasileiro tem 
suas particularidades. 

2.1 O Poder Executivo

O conjunto de ministérios que compõem o Poder executivo Federal, subordina-
dos à Presidência da República, pode variar conforme o governo. em setembro 
de 2010, eles eram em número de 35. Os principais para a temática indígena vão 
indicados na figura a seguir: 
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Cada um desses ministérios é composto por um conjunto de setores admi-
nistrativos estruturados de maneira hierárquica (secretarias, diretorias, departa-
mentos, coordenações etc.). Vejamos o exemplo de parte de um organograma, o 
do Ministério do Meio Ambiente – ou MMA, já que nomear órgãos e instituições 
usando siglas e abreviaturas é algo que também faz parte, de modo marcante, da 
linguagem das políticas públicas.

um modo de continuar com o exercício de detalhamento do organograma 
em questão é selecionar um dos órgãos administrativos que ali aparecem – por 
exemplo, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) – e buscar informações 
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administrativas sobre ele. Ao fazer isto, descobrimos que o Ibama divide-se inter-
namente em diversos órgãos subordinados à Presidência: cinco diretorias, supe-
rintendências, gabinete etc., como mostra a figura abaixo. 

Apesar de não aparecerem no diagrama, as diretorias e superintendências se 
subdividem novamente em coordenações, divisões, seções etc. Cada um desses 
setores tem um grupo de funcionários sob a ordem de um superior, que pode ser 
um chefe de seção, um coordenador de área, um diretor ou presidente de funda-
ção, depois um secretário, até chegar ao ministro.

este exercício de apresentação visual da estrutura organizacional de um órgão 
administrativo do Poder executivo Federal – como é o caso, aqui, do MMA – é im-
portante para a compreensão dos fluxos administrativos que as políticas públicas 
devem normalmente seguir em seus processos de formulação, execução e moni-
toramento. Por exemplo, no interior de toda a estrutura administrativa do Poder 
executivo, o órgão indicado para elaborar pareceres sobre estudos de impacto 
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ambiental (eIA-RIMAs) de grandes obras de empreendimento é a Dilic/ Ibama/ 
MMA, isto é, a Diretoria de Licenciamento do Ibama, instituto vinculado ao MMA. 
Após leitura dos eIA-RIMAs, os técnicos desse departamento, com o apoio do seu 
diretor, formulam pareceres no sentido de orientar as instâncias superiores, no 
Ibama e no Ministério, a autorizar ou a recusar a emissão de licença ambiental 
para construção e operacionalização de um determinado empreendimento – por 
exemplo, a usina hidrelétrica de Belo Monte (no rio Xingu, estado do Pará), com 
forte impacto sobre populações indígenas. 

essa estrutura hierarquizada dentro do MMA se repete em todos os órgãos 
que compõem o estado brasileiro. Reproduz-se, inclusive, nas outras duas instân-
cias de operacionalização administrativa do Poder executivo: estadual e munici-
pal. Assim, a “prefeitura de Zé Doca” – lugar em que é perda de tempo reivindicar 
demarcação de terras indígenas, como vimos − é formada por secretarias munici-
pais que, por sua vez, têm diretorias, depois departamentos etc. etc. Todos esses 
órgãos municipais têm políticas públicas voltadas para algumas áreas em que os 
Poderes executivos estaduais e federal também atuam, como saúde, educação, 
meio ambiente, cultura.

Devido à autonomia político-administrativa que cada uma das instâncias do 
Poder executivo apresenta em relação às demais, é muito importante destacar 
dois aspectos nesta apresentação. Primeiro, que a quantidade de órgãos que 
compõem uma determinada instância do Poder executivo (ministérios, na ins-
tância federal, ou secretarias, nas instâncias estadual e municipal) varia de acordo 
com os interesses do grupo político que venha a ocupá-la (ou seja, que venha a 
estar “no poder” – “no governo” ou “na prefeitura”). Segundo, que órgãos fede-
rais, estaduais e municipais que trabalham com uma mesma temática não são su-
bordinados uns aos outros. Isto significa que, por exemplo, a Secretaria estadual 
de Saúde do Sergipe e a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju são autônomas 
em termos administrativos – uma em relação à outra e ambas em relação ao Mi-
nistério da Saúde. 

Tal autonomia, no entanto, não implica inexistência de relação entre esses 
órgãos, sendo, ao contrário, pré-requisito para algo que é muito comum nesse 
universo: parcerias e convênios que se celebram entre diferentes entes estatais 
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com vistas à implementação de políticas públicas. em outras palavras, apesar 
da separação entre as três instâncias de operacionalização do Poder executivo 
estatal – lembremos: a união (o “governo federal”), as Administrações estaduais 
(os “governos estaduais”) e as Administrações Municipais (as “prefeituras”) – elas 
mantêm entre si uma série de fluxos administrativos, articulações políticas e pac-
tos de repasse de recursos financeiros. 

Sugestão de atividade
entre nas páginas de ministérios, secretarias estaduais e secretarias municipais e pro-
cure investigar a respeito da existência de convênios envolvendo diferentes instâncias 
do poder público.

2.2 Os partidos políticos

Presidente, governadores, prefeitos e seus respectivos vices são eleitos pela 
população; as pessoas que abaixo deles ocupam os cargos mais estratégicos das 
instituições do Poder executivo são nomeadas. na definição de tais nomeações, 
costumam ter importância negociações entre grupos organizados da sociedade, 
especialmente entre os chamados partidos políticos. 

Os partidos são instituições representativas dos grupos de interesse espalha-
dos pela sociedade e, ao mesmo tempo, fundamentais para o funcionamento 
político-administrativo do estado. Além de terem papel decisivo na seleção e na 
indicação das pessoas que ocupam cargos e funções no Poder executivo, eles são 
os agentes protagonistas de outra esfera do estado: o Poder Legislativo, ocupado 
por representantes do povo eleitos pelo voto.

um partido – ou uma coalizão ou coligação partidária (isto é, vários partidos 
atuando em conjunto) –, ao conseguir que alguns de seus membros exerçam 
mandatos no Poder Legislativo e que outros ocupem cargos estratégicos no exe-
cutivo, passa a fazer parte daquilo que chamamos de “governo”. em outras pa-
lavras, quando isto ocorre, ou seja, quando um certo grupo político conquista o 
comando do estado, ele passa a responsabilizar-se e ser responsabilizado pela 
sua gestão. esse grupo torna-se, assim, governo ou situação, ao contrário de seus 
adversários políticos que, uma vez derrotados, tornam-se oposição. A condição 
de “ser governo” é transitória, diferentemente da condição de “ser estado” – os 
“governos” passam, mas o “estado” permanece.14

14 Mesmo que possa sofrer alterações na sua estrutura  interna.  Isto acontece principalmente na esfe-
ra do Poder executivo, com a extinção ou a criação de novos ministérios,  secretarias, departamen-
tos etc.
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Importante lembrar que um grupo de indivíduos pode se organizar politica-
mente no âmbito da sociedade e fundar, além de partidos políticos, outros tipos 
de organizações, como associações de moradores de um determinado local, de 
profissionais de um mesmo ramo de atividade (p. ex.: associação de professores), 
de membros de uma mesma condição étnica (associação indígena), de defen-
sores de uma mesma causa (as chamadas OnGs). entretanto, no que se refere 
ao funcionamento do estado, os partidos políticos são peças-chave, sobretudo 
em regimes nos quais os comandantes de tal funcionamento são periodicamente 
trocados por meio do voto popular, como é o caso brasileiro.

Sugestão de atividade
Visite sites de partidos políticos brasileiros e procure identificar as maneiras como cada 
um deles trata da questão indígena. Verifique se o partido em questão produz algum 
texto sobre o assunto. Confira se a questão indígena merece tratamento específico ou 
figura junto a outras questões (racial, de gênero, ambiental etc.).

2.3 O Poder Legislativo

Aos ocupantes do Poder Legislativo cabe desde a criação de leis de todas as 
espécies (complementares, ordinárias, delegadas etc.) e as propostas de alteração 
das já existentes até a fiscalização de ações do Poder executivo. A aprovação pelo 
Poder Legislativo de uma determinada política pública formulada no âmbito do 
Poder executivo, por exemplo, é um requisito, se não indispensável, pelo menos 
fundamental em algumas ocasiões − para que tal política pública ganhe legitimi-
dade jurídica e fique livre de constrangimentos legais posteriores (por exemplo, 
por parte do Poder Judiciário ou do Ministério Público). 

Se fôssemos detalhar como se dá essa aprovação, teríamos de entrar nos por-
menores da estrutura organizacional do Poder Legislativo e do papel de suas 
comissões e diretorias internas, às quais de fato cabe analisar e emitir pareceres 
sobre os aspectos legais das políticas públicas apresentadas pelo executivo. 

não é o caso. Aqui cabe, tão somente, mostrar as linhas gerais em que está 
organizado o Poder Legislativo Federal:15

15 Os trechos a seguir foram extraídos de páginas acessadas a partir de: <http://www2.camara.gov.br/
glossario>. Acessos em 21/11/2010.
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Congresso Nacional
Órgão representativo do Poder Legislativo Federal, composto pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal. Reúne-se anualmente na Capital Federal de 
02 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Pode ser con-
vocado extraordinariamente pelo presidente da República, pelos presidentes da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou a requerimento da maioria dos 
membros de ambas as casas, em caso de urgência ou interesse público relevante.

Câmara dos Deputados
Órgão do Congresso nacional composto de representantes do povo, eleitos pelo 
sistema proporcional, em cada estado, em cada Território16 e no Distrito Federal.

Senado Federal
Órgão do Congresso nacional composto pelos senadores, representantes dos 
estados e do Distrito Federal eleitos segundo o princípio majoritário.

um projeto de lei federal − como o que prevê autorizar a mineração em terras 
indígenas ou aprovar o novo estatuto dos Povos Indígenas – atravessa um longo 
caminho dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal até ser aprovado 
ou “engavetado” (estado do qual sempre pode ser retirado, para voltar a circular). 
esse caminho, cheio de idas e de vindas, de passagens por várias Comissões (for-
madas por deputados federais e/ou por senadores), é o que se chama tramitação. 
Ao longo da tramitação, o projeto pode ir recebendo alterações ou emendas. Ao 
final do processo, se aprovado pelo Congresso, ele é encaminhado à Presidência 
da República. Cabe ao presidente – hoje, à presidente – optar entre o veto ao 
projeto ou a sua sanção definitiva como lei, o que implica enviar o texto para pu-
blicação no Diário Oficial da União (DOu). normalmente, a data de publicação da 
lei no DOu é também a de sua entrada em vigor.

Sugestão de atividade 
entre no Portal da Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br), assim como no do 
Senado Federal (www.senado.gov.br), e procure conhecer: 
•	 quem são os deputados federais e os senadores eleitos pelo seu estado e a quais par-        
 tidos políticos pertencem;
•	 qual a diferença entre voto proporcional e majoritário;
•	mais detalhes sobre a estrutura do Congresso nacional, como o nome, a composição    

16 Conceitualmente, “Território (Federal)” é algo como um “pedaço do mapa” brasileiro com caracterís-
ticas político-administrativas distintas às dos estados. A Constituição de 1988 redefiniu essas caracte-
rísticas e acabou com os territórios até então existentes (Roraima e Amapá viraram estados; Fernando 
de noronha teve sua área reincorporada ao estado de Pernambuco). O texto constitucional preserva, 
porém, a possibilidade de criação de novos territórios, e esta é provavelmente a razão de a página da 
Câmara fazer menção ao conceito. Aí está, por sinal, um caminho para exercitar a imaginação política 
no que se refere à gestão de terras indígenas: seria possível transformar uma ou um conjunto delas em 
território federal? Seria interessante fazer isso?
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 e o objetivo das diferentes comissões existentes (permanentes, especiais, mistas etc.);
•	 como se dá a tramitação de um projeto de lei;
•	 discuta em grupo: para a implementação de boas políticas públicas para os povos 
•	 indígenas é importante saber em quem votar (vereador, deputado, senador, presi-  
dente), ou “todo político é igual”?   

2.4 O Poder Judiciário e o Ministério Público

Tanto no Poder Judiciário como no Ministério Público (MP), funcionários públicos 
concursados ocupam todas as posições, inclusive os mais altos cargos do escalão 
administrativo. Portanto, diferentemente do executivo e do Legislativo, onde os 
cargos mais estratégicos são preenchidos por eleições e indicações políticas, no 
Judiciário e no MP o corpo funcional permanece, por fazer parte da estrutura ad-
ministrativa do estado. Aos representantes do Poder Judiciário (juízes, desembar-
gadores, ministros) e do Ministério Público (procuradores e promotores) cabe zelar 
pelo cumprimento das leis criadas continuamente por meio do relacionamento 
entre o executivo e o Legislativo. uma questão importante: o Judiciário e o MP, 
diferentemente destes dois outros poderes, só possuem instâncias de operaciona-
lização nos níveis federal e estadual.

eventualmente, o Poder Judiciário também acaba se envolvendo em questões 
relacionadas aos povos indígenas, como ocorreu no caso da demarcação contínua 
da Terra Indígena Raposa/ Serra do Sol. O tema, mesmo que em princípio fosse de 
competência do Poder executivo, em específico de um dos seus ministérios (o da 
Justiça – veremos isto na Parte II), acabou por mobilizar o colegiado de ministros 
do Supremo Tribunal Federal (STF), que decidiu pela constitucionalidade do pro-
cesso de demarcação da terra indígena. 

Já o Ministério Público – mais especificamente o Ministério Público Federal 
(MPF) – tem papel muito ativo no acompanhamento e na fiscalização do atendi-
mento aos direitos sociais dos povos indígenas, inclusive no desenvolvimento das 
políticas públicas voltadas para este segmento social. Apesar de estruturalmente 
posicionado como um ramo do Poder executivo, o Ministério tem autonomia ad-
ministrativa, política e financeira para desempenhar suas funções institucionais, 
uma das quais consiste em “defender judicialmente os direitos e os interesses das 
populações indígenas” (Constituição Federal, artigo 129, inciso V). 

É comum acompanharmos verdadeiras “guerras de papéis” envolvendo o Judi-
ciário, o MPF e a parte do Poder executivo encarregada de defender juridicamente 
o estado: a Advocacia Geral da união (AGu). um exemplo vem de conflito judicial 
envolvendo o processo de licenciamento ambiental das obras de construção da 
usina Hidrelétrica de Belo Monte, que se supõe gerar impactos sobre comunida-
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des indígenas vizinhas. no exercício do seu mandato de defensor dos direitos dos 
povos indígenas, o MPF – a quem alguns designam como o quarto poder do esta-
do − entra com uma Ação Civil Pública contra o Poder executivo Federal, pedindo 
a suspensão do licenciamento de Belo Monte. A Ação seria julgada pelo Tribunal 
Regional Federal (TRF), seção do Poder Judiciário cujas decisões só podem ser re-
vertidas pelos tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça – STJ e Supremo 
Tribunal Federal − STF). A AGu, no entanto, consegue impedir que a Ação seja jul-
gada por aquela instância.

numa publicação muito interessante e próxima do espírito do presente 
manual,17 encontramos uma imagem muito didática sobre algumas das possíveis 
interações existentes no Brasil entre as três esferas clássicas do poder estatal:

 

Sugestão de atividade
Recorrendo a algum mecanismo de busca na internet, verifique o tipo de atuação 
na questão indígena desenvolvido pelo MPF. Dica: utilize a expressão “6ª Câmara de 
Coordenação e Revisão” (assim mesmo, entre aspas).

17 Pereira, Luis Fernando. Legislação ambiental e indigenista: uma aproximação ao direito socioam-
biental no Brasil.  Iepé – Instituto de Pesquisa e Formação Indígena. A publicação pode ser baixada 
na íntegra em: <http://www.institutoiepe.org.br/media/livros/livro_legislacao_ambiental_indi-
genista-Iepe.pdf>. Acesso em 04/11/2011.
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3. Epílogo ilustrativo

nesta parte inicial do manual, procuramos apresentar um pequeno conjunto de 
conceitos, expressões, nomes e siglas de instituições utilizados na linguagem em 
que se expressam as políticas públicas para povos indígenas. Ao mesmo tempo, 
tratamos de mapear minimamente a estrutura, a complexa rede de interações en-
tre agentes, esferas e instâncias por meio das quais essas políticas ganham vida. 
A notícia a seguir serve, nesse sentido, como ilustração condensada do conteúdo 
das páginas que deixamos para trás. Adianta também conteúdos importantes da 
próxima parte do trabalho:

Senado aprova criação da Secretaria de Saúde Indígena18

03 de agosto de 2010 | 17h46
ANDREA JUBÉ VIANNA – Agência Estado

Com a presença de lideranças indígenas nas galerias, o plenário do Senado apro-
vou em votação simbólica a Medida Provisória 483, que criou a Secretaria de Saú-
de Indígena. O novo órgão transferiu para o Ministério da Saúde parte das atribui-
ções da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), responsável pelo financiamento 
de projetos de saneamento básico e saúde indígena. A MP 483 – que perderia 
a eficácia amanhã – também conferiu status de ministério a quatro secretarias: de 
Direitos Humanos, de Política para Mulheres, de Igualdade Racial e dos Portos. 
Com isso, o número de ministérios do governo Lula sobe para 41. [...]
A criação da Secretaria de Saúde Indígena era uma reivindicação antiga das co-
munidades indígenas, que protestavam contra as ações da Funasa, alvo recorren-
te de denúncias de corrupção. em maio, a 1ª Vara da Justiça Federal em Brasília 
recebeu ação contra 19 suspeitos de desvio de recursos do órgão. Segundo o Minis-
tério Público, teriam sido desviados R$ 52 milhões, mas a Controladoria-Geral da 
União (CGU) sustenta que os desvios podem somar R$ 200 milhões.” 

Observe-se que, apesar de o ambiente principal da notícia ser o Senado (portan-
to, esfera do Poder Legislativo/ instância federal), outros órgãos aparecem na cena. em 
primeiro lugar, trata-se da aprovação pelo Senado de uma Medida Provisória: ato 
normativo do presidente da República (portanto, esfera do Poder Executivo/ instância 
federal) que, para manter-se válido, precisa ser aprovado pelo Legislativo. A medida 
e sua aprovação pelo Legislativo geraram importante mudança na gestão da Saúde 
Indígena, que deixou o âmbito da Funasa para depender de uma nova e específica 
secretaria no organograma direto do Ministério da Saúde. Por outro lado, há um des-
taque muito importante para a questão do controle dos gastos de recursos públicos. 

18 extraído de: <http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,senado-aprova-criacao-da-secretaria-
de-saude-indigena,589903,0.htm>. Acesso em 11/02/2011. 
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Pode-se notar o envolvimento, neste assunto, de três órgãos que podemos denomi-
nar como “fiscalizadores”, mas que se situam em esferas diferentes dos poderes esta-
tais: o Ministério Público Federal, a Controladoria-Geral da união e a Justiça Federal. 
O diagrama abaixo busca identificar o posicionamento, na estrutura mais ampla do 
estado brasileiro, de todos os órgãos mencionados no texto.19

Sugestão de atividade
Faça uma busca na internet para tentar reconstituir os antecedentes da criação da 
Secretaria especial de Saúde Indígena (Sesai) e procure identificar de que maneira a 
Controladoria-Geral da união (CGu) e o MPF (via 6ª Câmara) têm possibilitado subsí-
dios para os povos indígenas exercitarem o controle social sobre as políticas públicas 
para eles voltadas.

19 O qual também trata da  criação de quatro novos ministérios, numa demonstração do quanto a  estrutu-
ra político-administrativa do Poder executivo brasileiro pode ser alterada.





Parte ii
Mapeando as políticas públicas federais 

para povos indígenas no Brasil
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Já familiarizados com a linguagem das políticas públicas, bem como com a orga-
nização político-administrativa do aparelho estatal brasileiro, podemos passar a 
conferir os caminhos que nos permitem, por meio da internet, mapear o campo 
que nos interessa. A proposta é exercitar a coleta de dados e as informações so-
bre programas, projetos e ações nos sites dos ministérios envolvidos com a temá-
tica indígena. 

O leitor não deve enxergar as informações aqui reunidas como retratos ne-
cessariamente fiéis da realidade atual. O mundo das políticas públicas é bastante 
dinâmico, e a internet é um meio que permite constantes atualizações e mudan-
ças. Mais importante, portanto, do que acreditar que a pesquisa que embasou 
este guia espelha o que se passa atualmente nas políticas públicas indigenistas 
no Brasil é acompanhar o modo como ela foi feita. As informações, os dados são 
transitórios, e importam menos do que o exercício metodológico insistentemen-
te ilustrado, que objetiva estimular os pesquisadores indígenas a praticarem, 
“sem sair de casa”, a coleta de informações deste tipo. Tal coleta dá margem a 
que se façam análises da realidade estudada, tais como as que aqui aparecem 
ensaiadas – e apenas ensaiadas – já que, mais do que expor as nossas, interessa 
estimular o pesquisador indígena a fazer as dele.

É verdade, contudo, que ele pode vir a encontrar problemas decorrentes do 
fato de que as páginas de internet nem sempre ficam “onde estão” por muito 
tempo. em muitas das indicações que fazemos neste guia, deixamos anotada a 
data em que acessamos a página em questão pela última vez; em outros casos, 
por falha nossa, essa data não está registrada. Tanto numa situação como na ou-
tra, é possível que o leitor interessado em acessar o mesmo conteúdo que nós, ao 
digitar endereços presentes no trabalho, encontre mensagens do tipo “não fo-
ram encontrados resultados...” ou “erro do Servidor”. Isto significaria que a página 
de seu interesse já não está onde estava quando nós a visitamos.

O único “remédio” que podemos apresentar para problemas deste tipo é o 
uso criativo e persistente de todos os recursos de pesquisa por internet que pro-
curamos descrever ao longo desta publicação. Se não resolver, fica o convite para 
que se usem os nossos endereços de e-mail, indicados ao final do livro: teríamos 
muito prazer em tentar uma ajuda direta ao leitor.

O material será apresentado em quatro seções. Começaremos com o conjun-
to (1) Ministério da Justiça (MJ)/ Fundação nacional do Índio (Funai), prossegui-
remos com (2) Ministério da Saúde (MS)/ Fundação nacional de Saúde (Funasa), 
passaremos pelo (3) Ministério da educação (MeC), e finalizaremos com (4) Outros 
ministérios.
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1. Ministério da Justiça (MJ)/ Fundação Nacional do Índio (Funai)

É ao MJ que se subordina, desde 1990, aquela que é ainda a principal agência 
estatal de apoio e acompanhamento da questão indígena no Brasil: a Funai. É 
por isso que cabe sempre ao ministro da Justiça a função de indicar o presidente 
da Funai. e é por isso também que todas as vezes em que se troca de governo ou 
somente de ministro da Justiça começam os boatos sobre a permanência ou a 
saída do presidente da Funai. Com a mais recente mudança de governo – saída 
do presidente Lula e entrada da presidente Dilma Roussef – mudou também o co-
mandante do MJ. essas mudanças, entretanto, não chegaram até a Funai. O novo 
titular do MJ, José eduardo Cardozo, convidou o antropólogo Márcio Meira, que 
estava na presidência da Funai desde 2007, a permanecer no cargo, e o convite 
foi aceito. 

Conhecer algo sobre a biografia/ história de vida do ministro da Justiça e, prin-
cipalmente, o que ele pensa da questão indígena são fatos importantes, e não 
apenas porque se trata de quem indica ou “demite” o presidente da Funai, mas 
porque o ocupante desse cargo tem importância decisiva no processo de regula-
rização de terras indígenas, como veremos mais detalhadamente abaixo.

no momento da elaboração deste guia, a Funai passava por um intenso pro-
cesso de reformulação administrativa. Iniciado na virada de 2009 para 2010, esse 
processo implicou o fechamento de algumas das unidades que o órgão mantém 
espalhadas pelo território nacional, movimento que encontrou, em alguns casos, 
forte resistência indígena e indigenista nos planos local e regional.
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O ato normativo responsável pelas mudanças administrativas foi o Decreto Nº 
7.056, de 28/12/2009, conhecido como “o novo Estatuto da Funai”. em tese, o docu-
mento deverá ser o principal instrumento a orientar, a partir de 2010, a atuação do 
órgão indigenista, razão pela qual merece aqui uma breve análise. Destacam-se, 
abaixo, alguns dos artigos e parágrafos do referido estatuto – aqueles que focam 
diretamente o tema das atribuições e das responsabilidades da Funai.

DECRETO Nº 7.056 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009. 
Aprova o estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das 
Funções Gratificadas da Fundação nacional do Índio – FunAI, e dá outras pro-
vidências.20

Art. 2º  
A FunAI tem por finalidade:

I - exercer, em nome da união, a proteção e a promoção dos direitos dos povos 
indígenas;
II - formular, coordenar, articular, acompanhar e garantir o cumprimento da políti-
ca indigenista do estado brasileiro, baseada nos seguintes princípios:
a) garantia do reconhecimento da organização social, costumes, línguas, crenças 
e tradições dos povos indígenas;
b) respeito ao cidadão indígena, suas comunidades e organizações;
c) garantia ao direito originário e à inalienabilidade e à indisponibilidade das terras 
que tradicionalmente ocupam e ao usufruto exclusivo das riquezas nelas existentes;
d) garantia aos povos indígenas isolados do pleno exercício de sua liberdade e 
das suas atividades tradicionais sem a necessária obrigatoriedade de contatá-los;
e) garantia da proteção e conservação do meio ambiente nas terras indígenas; 
garantia de promoção de direitos sociais, econômicos e culturais aos povos indígenas;
f) garantia de participação dos povos indígenas e suas organizações em instân-
cias do estado que definem políticas públicas que lhes digam respeito; e
III - administrar os bens do patrimônio indígena, exceto aqueles bens cuja ges-
tão tenha sido atribuída aos indígenas ou suas comunidades, consoante o dis-
posto no art. 29, podendo também administrá-los por expressa delegação dos 
interessados;
IV - promover e apoiar levantamentos, censos, análises, estudos e pesquisas 
científicas sobre os povos indígenas, visando à valorização e à divulgação das 
suas culturas;
V - acompanhar as ações e os serviços destinados à atenção à saúde dos povos 
indígenas;
VI - acompanhar as ações e os serviços destinados à educação diferenciada para 
os povos indígenas;
VII - promover e apoiar o desenvolvimento sustentável nas terras indígenas, em 
consonância com a realidade de cada povo indígena;

20 Pode ser encontrado na íntegra em: <http://www.funai.gov.br/quem/legislacao/pdf/Decreto_n_7056_
de_28_de_dezembro_de_2009.pdf>. Acesso em 07/11/2011.
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VIII - despertar, por meio de instrumentos de divulgação, o interesse coletivo 
para a causa indígena;
IX - exercer o poder de polícia em defesa e proteção dos povos indígenas.
 
Art. 3º 
Compete à FunAI exercer os poderes de assistência jurídica aos povos indíge-
nas, conforme estabelecido na legislação.

Art. 4º  
A FunAI, na forma da legislação vigente, promoverá os estudos de identificação 
e delimitação, a demarcação, a regularização fundiária e o registro das terras 
tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas.
Parágrafo único. As atividades de medição e demarcação poderão ser realizadas 
por entidades públicas ou privadas, mediante convênios ou contratos, firmados 
na forma da legislação pertinente, desde que o órgão indigenista não tenha 
condições de realizá-las diretamente.

Art. 5º 
A identificação de áreas destinadas à criação de reservas indígenas dependerá 
de estudos para a descaracterização da ocupação tradicional e verificação das 
condições necessárias à reprodução física e cultural dos indígenas.

É importante observar que o Decreto em questão ecoa com muita intensi-
dade o paradigma moderno que vê os povos indígenas como protagonistas de 
seus próprios destinos e envolvidos legitimamente nos processos de dinâmica 
cultural, diferindo, a este respeito, do estatuto antes vigente. De fato, o Decreto 
anterior (nº 4.645, de 25/03/2003) trazia noções caras ao paradigma da acultura-
ção, típicas ainda da era tutelar e coerentes com o envelhecido estatuto do Índio, 
de 1973 – noções como “aculturação espontânea”, “integração à sociedade nacio-
nal”, “comunidades não integradas”, “tutela jurídica” etc. nota-se, por contraste, 
que a atual versão está totalmente associada com a visão multiculturalista, anti-
integracionista e antitutelar que, plasmada nos artigos 231 e 232 da Constituição 
Federal, vem se consolidando desde a sua promulgação em 1988. Assim, no de-
creto de 2009 não se fala mais em “regime tutelar” como no de 2003, mas sim na 
“garantia de participação dos povos indígenas e suas organizações em instâncias do 
estado que definem políticas públicas que lhes digam respeito”; não se fala mais 
em “apoiar e acompanhar a educação de base apropriada ao índio, visando à sua 
progressiva integração na sociedade nacional”, mas em “acompanhar as ações e  
os serviços destinados à educação diferenciada para os povos indígenas”. 

O Decreto de 2009 parece afinado, desse modo, com efetivas mudanças que 
vêm ocorrendo no tratamento da questão indígena pelo estado brasileiro, que 
tem como um dos seus mais fortes indícios a gradativa incorporação da partici-
pação dos índios na formulação, na execução, na avaliação e no monitoramento 
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das políticas públicas que lhes dizem respeito. O texto aponta, igualmente, para 
uma Funai de papel menos executivo e mais estratégico. notem-se, por exemplo, 
os casos específicos dos parágrafos V e VI do Artigo 2º, que fazem menção à nova 
atribuição da Funai nos campos da Saúde e da educação: “acompanhar as ações 
e os serviços...”, que são formulados e executados, de fato e de direito, e já há al-
guns anos, pelos ministérios da Saúde e da educação, respectivamente.

O Anexo II do mesmo Decreto permite conhecer o novo organograma da Funai: 

 
 
 
 
 
 
 

na figura acima, destacamos em preto duas novas diretorias e, em cinza, duas 
áreas específicas sobre as quais é importante tecer alguns comentários. 

Ao considerar as responsabilidades previstas para as duas novas diretorias, a 
de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável e a de Proteção Territorial, evidencia-
se ainda mais a reconfiguração das atribuições do órgão indigenista federal:

 

Art. 20. 
À Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável compete:
I - promover políticas para o desenvolvimento sustentável das populações 
indígenas, em articulação com os órgãos afins;
II - promover políticas de gestão ambiental visando à conservação e à recupera-
ção do meio ambiente, controlando e mitigando possíveis impactos ambientais 
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decorrentes de interferências externas às terras indígenas, em articulação com 
os órgãos ambientais;
III - promover o etnodesenvolvimento econômico, em     articulação      com      órgãos      afins; 
IV - realizar a promoção e a proteção dos direitos sociais indígenas, em articula-
ção com órgãos afins;
V - acompanhar as ações de saúde das comunidades indígenas e de isolamento 
voluntário desenvolvidas pelo Ministério da Saúde; e
VI - acompanhar as ações de educação escolar indígena realizadas pelos estados 
e Municípios, em articulação com o Ministério da educação.

Art. 21. 
À Diretoria de Proteção Territorial compete:
I - formular, planejar, coordenar, implementar e acompanhar a execução das 
políticas de proteção territorial; 
II - realizar estudos de identificação e delimitação de terras indígenas; 
III - realizar a demarcação e a regularização fundiária das terras indígenas; 
IV - realizar o monitoramento nas terras indígenas regularizadas e naquelas 
ocupadas por populações indígenas, incluindo as isoladas e de recente contato; 
V - formular, planejar, coordenar e implementar as políticas de proteção aos 
grupos isolados e recém-contatados; 
VI - formular e coordenar a execução das políticas a serem implementadas nas 
terras ocupadas por populações indígenas de recente contato, em articulação 
com a Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável; 
VII - planejar, orientar, normatizar e aprovar informações e dados geográficos, 
com objetivo de fornecer suporte técnico necessário à delimitação, à demarca-
ção física e demais informações que compõem cada terra indígena e o proces-
so de regularização fundiária; 
VIII - disponibilizar as informações e os dados geográficos, no que couber, às 
unidades da FunAI e outros órgãos ou entidades correlatos; e 
IX - implantar medidas de vigilância, fiscalização e de prevenção de conflitos 
em terras indígenas e retirada dos invasores em conjunto com os órgãos com-
petentes.

Note-se que as três palavras-chave da primeira diretoria são “promoção”, “acompa-
nhamento” e “articulação”, já que suas políticas devem ser realizadas em parce-
ria com outros órgãos. É, pois, na segunda diretoria que podemos encontrar as 
atribuições e as competências mais específicas e concretas da Funai a partir deste 
novo momento: a formulação, o planejamento, a coordenação, a implementação e 
o acompanhamento da execução de políticas públicas voltadas ao tema fundiário, 
em suas diversas facetas: identificação, demarcação e vigilância territorial, com a 
absorção, inclusive, da Coordenação-Geral de Índios Isolados e Recém-contatados.

Sugestão de atividade
Localize documentos antigos relacionados ao órgão indigenista brasileiro – por 
exemplo, o “estatuto do Índio” (Lei nº 6.001, de 19/12/1973)  e o Decreto nº 4.645 (de 
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25/03/2003) – e compare seu conteúdo e a visão de indigenismo ali contida com a 
íntegra do novo “estatuto da Funai” (Decreto nº 7.056, de 28/12/2009). Dica: no interior 
do site da Presidência da República, há uma página muito boa para quem quer ter 
acesso ao texto de leis, decretos e outros tipos de legislação (www4.planalto.gov.br/
legislacao).

1.1 Regularização fundiária

A identificação dos responsáveis por lidar com as demandas territoriais dentro 
da estrutura administrativa da Funai é um assunto de muito interesse dos povos 
indígenas, o que justifica que tenhamos destacado a área que acolhe esse tipo de 
processo: a conhecida CGID (Coordenação-Geral de Identificação e Delimitação 
de Terras Indígenas), marcada em cinza no organograma. É na CGID que se ini-
cia todo o procedimento legal para regularização fundiária de terras indígenas. 
É para lá, portanto, que as lideranças indígenas devem dirigir seus pedidos de 
demarcação de terras (e suas queixas), seja pessoalmente, seja por escrito. 

Para que o pleito por uma terra se converta em sua plena regularização, um longo 
processo, muitas vezes conturbado, deve ser seguido. esse processo − que se orienta 
pelo Artigo 231 da Constituição, pela Portaria 14/ 96 e pelo Decreto 1.775/ 96, além dos 
manuais do antropólogo e do ambientalista – contém várias etapas e envolve diversos 
órgãos federais. Acompanhemos, em linhas gerais, o percurso de uma reivindicação 
hipotética que se inicia no CGID/ Funai e segue um caminho favorável e ideal, até que 
a terra esteja registrada no Serviço de Patrimônio da união (SPu), a última etapa do 
processo. O quadro que abaixo se apresenta deve servir de referência; recomenda-se 
que ele seja lido e consultado sempre que necessário para que o assunto, certamente 
complicado, se esclareça. 
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É importante lembrar que, em qualquer uma das etapas, o processo pode 
parar, ser recusado ou mesmo ser arquivado por falta de argumentos antropo-
lógicos e jurídicos convincentes. Mesmo que tais argumentos sejam, de fato, con-
vincentes, há ainda a questão da pressão política sobre os governos por parte de 
setores organizados da sociedade civil que possam se sentir prejudicados pela 
demarcação de uma ou mais terras indígenas e que, em diversos momentos, têm 
seus interesses representados por deputados e senadores (portanto, partidos  
políticos).

É claro que, quanto mais o processo caminha na hierarquia administrativa, 
mais ele ganha legitimidade jurídica e política, o que tende a diminuir a possibi-
lidade de a demanda territorial indígena fracassar. De qualquer forma, não custa 
lembrar o caso recente da demarcação contínua da Terra Indígena Raposa/ Serra 
do Sol que, mesmo tendo alcançado a situação de HOMOLOGADA em 1998 – ou 
seja, estando à porta da regularização completa – continuava pendente até re-
centemente. 

O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal (STF), onde a situação finalmen-
te se resolveu.

A lição que devemos aprender aqui é que a política pública de regula-
rização de terras indígenas, apesar de até este momento ser um procedi-
mento administrativo de competência exclusiva de determinados órgãos do  
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Poder executivo, tem estado sujeita, cada vez mais, à ingerência das demais esfe-
ras (Legislativo e Judiciário).

 

 
 
 

O domínio da linguagem das políticas públicas envolve, nesse sentido, a per-
cepção de que as separações das competências e das atribuições entre os órgãos 
federais muitas vezes se borram. Isto se deve ao fato de que as políticas públicas 
se produzem na interação entre o dinâmico mundo da política e o formal mundo 
das leis e dos regulamentos escritos. De certo modo, a ação política é aquela que, 
num primeiro momento, procura fazer com que determinados interesses sejam 
contemplados no plano das políticas públicas formalizadas; num segundo mo-
mento, dependendo da correlação de forças do mundo da política, ela precisa 
empenhar-se para que aquilo que está formalizado seja respeitado. 

Foi isso, finalmente, que esteve representado na decisão do STF sobre o caso 
Raposa/ Serra do Sol. Com ela, o que estava antes formalizado acabou saindo 
transformado de todo o processo político envolvendo a demarcação da “Raposa” 
− o que costuma mesmo acontecer em processos que opõem de forma tão inten-
sa grupos claramente definidos, como eram o dos favoráveis e o dos contrários à 
área contínua – e a demarcação de terras indígenas passa agora a estar sujeita a 
condicionantes que antes não existiam.
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Sugestão de atividade
Faça uma pesquisa na internet sobre a decisão do STF referente à demarcação da terra 
indígena Raposa/ Serra do Sol. Procure notícias e análises que permitam conhecer:
•	 os vários passos que houve no julgamento;
•	 como votou o relator do processo, ministro Ayres Brito;
•	 as“condições”que o STF, finalmente, associou à demarcação contínua da terra  
 indígena Raposa/ Serra do Sol.

 

1.2   O novo perfil da Funai

Conforme foi dito na Introdução deste trabalho, há um processo de transição 
de parte das atribuições antes exclusivas da Funai para outros órgãos federais. 
Apesar de estar em curso desde a década de 1990, ele não se concluiu plenamen-
te. em outras palavras, durante estas duas décadas de “esvaziamento formal” de 
funções, a Funai manteve algum tipo de atribuição no que se refere às áreas trans-
feridas para outros órgãos. O novo estatuto da Fundação indigenista é explícito 
quanto a essas interfaces.

Apesar da perda gradativa no controle exclusivo da formulação e execução 
das políticas públicas voltadas para os povos indígenas, a Funai mantém uma  
estrutura funcional interna razoável e complexa, com vistas a dar conta, justa-
mente, das suas responsabilidades atuais. O perfil do seu quadro funcional pode 
ser conferido num documento do Ministério do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão (MPOG), que é o responsável pela administração de pessoal dos órgãos do go-
verno federal. Referente a setembro de 2008, o documento permite verificar que 
a Funai contava, àquela altura, com 1.905 funcionários, distribuídos pelos mais 
diversos cargos: 106 técnicos em agricultura e pecuária, 34 pilotos de lancha, 32 
antropólogos, 9 vaqueiros, 4 intérpretes, entre outros.21 Mostrando o “pé” que a 
Funai ainda mantém no campo da educação escolar Indígena – sobrepondo, de 
alguma maneira, ações que já deveriam ser formuladas e implementadas exclu-
sivamente pelo MeC − aparecem empregados no órgão 156 monitores bilíngues 
(certamente indígenas), 117 professores de 1º grau e 21 “programadores educa-
cionais”. De fato, conforme pode ser conferido no organograma acima apresen-
tado, a nova configuração administrativa do órgão indigenista não eliminou sua 
“Coordenação-Geral de educação” (caixa destacada, ligada à “Diretoria de Pro-
moção ao Desenvolvimento Sustentável”). Ora, mas se a gestão da política pú-
blica voltada para educação indígena é de responsabilidade do MeC, e se ela se 

21 Documento disponível em <http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/
sinteses_tematicas/ST_MJ_FunAI.pdf>. Acesso em 07/11/2011
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operacionaliza mediante convênios com estados e municípios, o que, exatamen-
te, fazem esses funcionários da “educação da Funai”?

este tipo de sobreposição, que se evidencia também em alguns outros seto-
res, parece ser reflexo do processo de transição não completado que há pouco 
comentamos. Gradativamente, entretanto, a Funai tem buscado definir um papel 
para si própria na nova configuração das políticas públicas voltadas para povos 
indígenas. em vez daquele papel de formulador e executor exclusivo da integrali-
dade das ações previstas por tais políticas que prevaleceu até 1990, o órgão indi-
genista central parece propor-se a ocupar duas funções bastante evidenciadas: 1. 
a regularização fundiária e a vigilância territorial e, de maneira mais estratégica e 
inteligente, a de 2. articulação e mediação com os vários órgãos envolvidos com 
educação, saúde, desenvolvimento sustentável etc. Além disso, parece haver a 
disposição, não tão evidenciada, de atuar no monitoramento das políticas públi-
cas que se voltem para os povos indígenas ou, de alguma maneira, acabem por 
alcançá-los.

Quanto a esses papéis de articulação e monitoramento, cabe dizer que a Funai 
tem condições de exercê-los na instância de coordenação interinstitucional que 
foi criada por Decreto em 2006: a Comissão nacional de Política Indigenista (CnPI), 
presidida, conforme reza seu Regimento Interno, pelo presidente do próprio órgão 
indigenista. Além deste, dono do chamado voto de Minerva em casos de votação 
empatada, a Comissão compõe-se de representantes de outros 12 órgãos fede-
rais e de 12 representantes da sociedade civil, sendo 10 indígenas e dois de OnGs  
indigenistas. 

A representação governamental na CnPI completa-se do seguinte modo:  
1. Ministério da Justiça; 2. Casa Civil da Presidência da República; 3. Secretaria-
Geral da Presidência da República; 4. Gabinete de Segurança Institucional da Pre-
sidência da República; 5. Ministério de Minas e energia; 6. Ministério da Saúde; 7. 
Ministério da educação; 8. Ministério do Meio Ambiente; 9. Ministério do Desen-
volvimento Agrário; 10. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
11. Ministério da Defesa; e 12. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

no que tange à representação indígena, deve-se esclarecer que se admitem 
20 presentes com direito a voz; em número de 10 são os que também têm direito 
a voto. no total, os representantes indígenas são nove da Região norte (acrescida 
de Maranhão e Mato Grosso), seis do nordeste (acrescido de Minas Gerais e espí-
rito Santo), três do Sul (acrescido de São Paulo e Rio de Janeiro) e dois do Centro-
Oeste (entendido como Mato Grosso do Sul e Goiás).

nos seus cerca de quatro anos de funcionamento, a CnPI chegou a realizações 
consideráveis. elaborou dois projetos de lei: um, já comentado, sobre a criação 
do Conselho nacional de Política Indigenista, encontra-se em tramitação no Con-
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gresso nacional. O outro, com vistas à substituição da antiquada Lei nº 6.001 (o 
chamado “estatuto do Índio”), foi objeto de uma intrincada articulação política 
envolvendo o então ministro da Justiça (Tarso Genro), sua assessoria jurídica e 
o então presidente da Câmara (Michel Temer). O objetivo era retomar a tramita-
ção de antigas propostas de “novo estatuto” que se encontram paralisadas no 
Congresso e, por esta via, fazer o texto da proposta da CnPI ser apreciado pelos 
Congressistas. Por algum motivo, no entanto, a iniciativa não foi adiante.

Sugestão de atividades

1. na página inicial do site da Funai (www.funai.gov.br), observe à direita o link “CnPI 
– Comissão nacional de Política Indigenista”. Clicando sobre ele, você é remetido para 
uma página repleta de materiais referentes à Comissão. Recorrendo a esses documen-
tos, identifique os atuais representantes indígenas e das entidades de apoio aos índios 
que a compõem. Você ou sua comunidade conhece algum destes representantes?  
existe algum canal de comunicação entre sua comunidade e estes representantes?

2. Faça um levantamento, no site da Funai, de notícias envolvendo parcerias entre ela e 
outros órgãos estatais. Procure identificar a variedade de atores envolvidos, compreen-
dendo bem o posicionamento de cada um deles na estrutura do estado brasileiro. Siga, 
para isso, o exemplo abaixo:

                      
               exemplo de identificação de atores envolvidos em parcerias
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em 15/11/2010, o site da Funai colocava em destaque, na sua página inicial, duas 
matérias, tal como mostrado na imagem acima. Lendo-as22 e buscando alguns es-
clarecimentos adicionais no que tange à estrutura organizacional do estado brasi-
leiro, podemos chegar ao seguinte diagrama, no qual a linha pontilhada representa 
a parceria mencionada na notícia da esquerda (o “Termo de Cooperação Técnica”) 
e a linha não pontilhada, a que permitiu a “operação” aludida na notícia da direita: 

1.3   Para saber mais

O Ministério da Justiça por si mesmo, e não apenas por meio da Funai, dispõe 
de bastante informação sobre a questão indígena.23 Isto se reflete no site do mi-
nistério, onde encontramos um link que nos direciona para uma seção dedicada 
exclusivamente ao tema povos indígenas. Há ali, por sinal, uma boa quantidade 
de notícias e informes que não são encontrados no site da própria Funai:

22 As matérias em questão podiam ser localizadas ainda em 07/11/2011. Para tanto, eram necessários 
cinco passos: (1) ingressar no site da Funai (www.funai.gov.br); (2) selecionar ‘notícias’ (menu à esquer-
da); (3) selecionar ‘2010 – novembro’ (menu centralizado, na parte inferior da tela do computador); (4) 
procurar os títulos das matérias (‘Índios Kayapó receberão...’ e ‘Garimpo que contaminava...’) na lista 
de todas as que foram publicadas naquele mês (a lista estava organizada por datas descrescentes de 
cima para baixo); (5) clicar sobre os títulos das que nos interessam (ambas apareciam associadas à data 
10/11/2010).

23 Conferir o link “Povos Indígenas”, à esquerda da página <http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJA-
21B014BPTBRnn.htm> (acesso em 10/01/2011). A primeira página da seção referente aos povos indí-
genas é: <http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ8B5FDB9BPTBRnn.htm> (acesso em 10/01/2011).
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•	apoio	às	comunidades	(com destaque para informações mais ou menos atualizadas  
 sobre patrimônio indígena, meio ambiente e os Programas de Apoio aos    
 Parakanã, Waimiri-Atroari e  Krahô, gerenciados pela Funai); 
•	direitos indígenas (referência a órgãos como a Procuradoria e a Ouvidoria do MJ,     
 canais para denúncias contra os direitos dos índios);  
•	educação	escolar	indígena	(com	destaque	para	o	Terceiro	Grau	Indígena); 
•	institucional	(informação	sobre	a	atual	estrutura	administrativa	da	Funai	–	administra			
 ções regionais, núcleos de apoio etc.); 
•	índios	(informações	sobre	a	sociodiversidade	indígena); 
•	terras	indígenas	(informações	sobre	o	processo	de	regularização	fundiária	indígena	 
 e o apoio do PPTAL –  Projeto Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas da     
 Amazônia Legal, inclusive com um link que nos direciona para uma página do projeto). 

O site específico da Funai, por sua vez, permite o acesso a um imenso conjunto 
de dados. É no lado esquerdo da página inicial (www.funai.gov.br) que podemos 
visualizar uma lista de itens que “armazenam” essas informações:

•	 “Principal”: é a própria página que vemos quando acessamos “funai.gov.br”; normal- 
 mente, o maior espaço da página é ocupado por duas notícias que o órgão considere  
 importantes de serem destacadas;  
•	“Quem	somos”:	apresenta	um	histórico	da	Fundação	e	sua	missão	atual				 	
 junto aos povos indígenas;
•	 “Procuradoria”: informa sobre as competências da Procuradoria da Funai, órgão   
 que a representa judicialmente, e permite o acesso a um extraordinário universo de  
 informações jurídicas e judiciais referentes aos índios no Brasil;
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•	 “Índios do Brasil”: informações genéricas sobre a história e a organização social dos  
 índios no Brasil; a situação fundiária atual; “sons indígenas” (acesso a cantos  
 indígenas), política indigenista e pequenas biografias de personagens históricos do  
 indigenismo brasileiro (Rondon, nimuendaju, noel nutels, Irmãos Villas-Boas, Darcy  
 Ribeiro);
•	 “Informes SeII” e “Boletins de Serviço”: divulgam atos administrativos publicados   
 nas seções 1, 2 e 3 do Diário Oficial da União (ex: convênios com outras instituições 
 públicas e privadas, nomeação de servidores índios e não índios para cargos  
 funcionais);  
•	 “Licitações e contratações”: editais para contratação de trabalhos de consultoria   
 técnica especializada (por exemplo, para identificação de terras indígenas);  
•	 “estrutura”: apresenta as competências dos órgãos que compõem a nova estrutura  
 administrativa da Funai (diretorias, coordenadorias, administrações regionais, núcleos  
 de apoio etc.) a partir da reformulação proposta pelo Decreto nº 7.056 (de 28/12/2009);
•	 “Legislação”: onde o pesquisador pode acessar e copiar para o seu próprio compu- 
 tador (o que se chama de “baixar” ou “fazer download”) arquivos digitais conten-  
 do toda a coletânea da Legislação Indigenista brasileira (inclusive o novo decreto) ou  
 ainda os manuais de antropólogo e de ambientalista (utilizados para orientação dos  
 processos de identificação de terras indígenas);
•	 “notícias”, “Clipping da Funai” e “Blog da Funai”: permitem o acesso a bancos de notí- 
 cias produzidas tanto pelo órgão como coletadas de outros meios de comunicação  
 (no Blog, o internauta pode interagir com o órgão diretamente); 
•	 “Mapas”: link a partir do qual se pode baixar o mapa de terras indígenas atualizado  
 em diversos formatos digitais, desde um para visualização mais imediata (PDF) –  
 material, aliás, muito demandado pelo movimento indígena24 

 
Outros links interessantes presentes na página inicial conduzem a Lojas da Ar-

tíndia, a projetos especiais e a uma lista de mais notícias sobre a questão indígena, 
atualizadas diariamente. Para localizar esses outros links, é preciso saber que a pá-
gina, como tantas outras, está organizada de um modo tal que não cabe na tela do 
computador. Isto significa que devemos movê-la para o alto a fim de poder acessar 
links que estão posicionados mais abaixo. Ao fazer isto, aparecem também os links 
para informativos disponibilizados por três das quatro diretorias da Funai: DAGeS 
(Diretoria de Administração e Gestão), DPT (Diretoria de Proteção Territorial) e DPDS 
(Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável). O link da DAGeS permite 
acesso ao Plano Plurianual de Gestão da Funai, com informações de cunho técnico-
burocrático referentes ao período 2008-2011. no da DPT, há uma vasta gama de in-
formações sobre o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) constituído para discutir 

24 A página em questão é: <http://mapas.funai.gov.br/>. A partir dela, pode-se ingressar num sistema 
de visualização/ seleção de terras indígenas que é algo complicado de manejar (<http://mapas2.fu-
nai.gov.br/i3geo/interface/openlayers.htm?7bc6f25196c52f662aa9bd24c49dc98d>). Mas também se 
pode acessar um mapa das terras indígenas em formato digital mais simples (PDF), datado de 2011 
(<http://mapas.funai.gov.br/dados/pdf/brasil_05_2011.pdf>). Acessos em 07/11/2011.  
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a Política nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígena (PnGATI). Já 
o da DPDS, parecia inabilitado quando da realização desta pesquisa.

1.4 Pesquisando e descobrindo

Para finalizar esta seção dedicada ao MJ e à Funai, faremos um breve relato sobre 
o tipo de descoberta referente ao universo das políticas públicas voltadas para 
os povos indígenas que pode ser feita na internet. O relato começa com uma 
visita ao site da Funai que, com vistas à elaboração deste trabalho, realizamos em 
10/01/2011. na página principal, dois assuntos estavam em evidência:

Se a notícia do lado direito remete àquele que permanece como o principal 
foco de atuação do órgão indigenista (regularização fundiária), a do lado esquer-
do levou-nos a identificar uma nova linha de ação voltada para povos indígenas 
que, aparentemente, começa a ganhar vulto no país: convênios para a construção 
de casas. Como foi que chegamos a identificá-la?

A notícia informa sobre um convênio entre a Funai e uma certa entidade para 
a construção de casas em uma das terras do povo Xavante, no estado do Mato 
Grosso. Clicando em “Saiba mais”, descobrimos que o valor total do convênio é de 
R$ 581.760, dos quais R$ 575.900 são repassados pela Funai para a entidade con-
veniada. Seguindo a indicação de que o convênio foi publicado no dia 28/12/2010 
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no Diário Oficial da União (DOu), fomos à página deste jornal oficial25 e identifica-
mos o extrato do ato administrativo:

Diretoria de promoção ao desenvolvimento sustentável
Extrato de convênio
espécie: Convênio nº 751195/2010. nº Processo: 08620028682010. Convenentes: 
Concedente: FunDAÇÃO nACIOnAL DO ÍnDIO, unidade Gestora: 194152, Ges-
tão: 19208. Convenente : COOPeRATIVA De HABITAÇÃO InDÍGenA DA ReGIÃO 
SuLCnPJ nº 11.120.629/0001-91. Complementação de recursos para compor o 
valor global necessário para a construção de quarenta casas de moradia para in-
dígenas (arquitetura diferenciada). Valor Total: R$ 581.760,00, Valor de Contrapar-
tida: R$ 5.817,60, Crédito Orçamentário: PTReS: 4062, Fonte Recurso: 0100000000, 
nD: 33903, num empenho: 2010ne900151. Crédito Orçamentário: PTReS: 4062, 
Fonte Recurso: 0100000000, nD: 33901, num empenho: 2010ne900150. Crédito 
Orçamentário: PTReS: 4062, Fonte Recurso: 0100000000, nD: 44905, num em-
penho: 2010ne900149. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 
27/12/2010. Signatários: Concedente MARCIO AuGuSTO FReITAS De MeIRA, CPF 
nº 212.077.712-87, Convenente: LeOMAR DOuGLAS RIBeIRO, CPF nº 970.811.750-15
(SICOnV - 27/12/2010).

O extrato revela informações adicionais sobre o convênio. Primeiro, que ele 
está sob a gestão de uma das novas diretorias da Funai, a DPDS. Segundo, que o 
valor do convênio (R$ 581.760) tem caráter “complementar”, o que significa que 
há mais recursos envolvidos, ou seja, que a iniciativa é mais ampla. Mas podemos 
avançar um pouco mais nesta pequena investigação, e é isto, afinal, que este ma-
nual procura estimular no pesquisador indígena. Afinal, o que seria “Cooperativa 
de Habitação Indígena da Região Sul”?

Recorremos a uma das páginas que mais se usam para fazer buscas gerais na 
internet: o Google (www.google.com.br).26 no Google, digitamos o nome e a sigla 
da entidade conveniada: “Cooperativa de Habitação Indígena da Região Sul” – 
assim mesmo, entre aspas – e Coophirs. Consultamos as páginas que foram então 
listadas. Com as informações obtidas por esse meio,27 ficamos sabendo que tal 
Cooperativa, sediada no Rio Grande do Sul, tem como presidente uma liderança 

25 Pode‐se acessar o DOu e fazer pesquisas por palavras‐chave em várias de suas edições, no endereço 
<http://portal.in.gov.br/pesquisa_avancada>. Acesso em 07/11/2011.

26 Outros mecanismos de busca deste tipo são o Yahoo (http://br.search.yahoo.com) e o Bing (www.bing.com)>. 
Acesso em 07/11/2011.

27 Por exemplo, o texto contido na página <http://palmeiraonline.com.br/noticias/?p=877>. Acesso em 
07/11/2011.
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indígena do povo Kaingang, e que o projeto de construção de casas indígenas 
é muito mais amplo do que aquele das casas xavante. na realidade, trata-se da 
inclusão de indígenas em políticas públicas de abrangência nacional: o Progra-
ma de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH) e o Programa nacional de 
Habitação Rural (PnHR), por sua vez integrante do Programa Minha Casa, Minha 
Vida (PMCMV). 

Maiores informações sobre essas políticas podem ser encontradas no site do 
Ministério das Cidades.28 Vale notar que a atenção aos indígenas no âmbito do 
PSH foi noticiada ainda em fins de 2004, e algumas páginas na internet dão teste-
munho de casos Brasil afora, como os dos Terena de Sidrolândia (MS), dos Guarani 
e Kaingang do Paraná e dos Pataxó (BA).29 Já o PnHR, parece ter incluído os índios 
sob seu foco apenas recentemente. A Portaria nº 406 do Ministério das Cidades, 
de 02/09/2011, regulamenta o programa, incluindo em suas diretrizes, conforme 
o inciso VIII do artigo 3º, o “atendimento a famílias integrantes de comunidades 
quilombolas, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, indígenas e demais 
comunidades tradicionais”.30

nossa pequena investigação iniciou-se com o anúncio da construção das 40 
casas xavante. uma notícia no site da Funai, que veio a atualizar o assunto em 
março de 2011, informa que a construção só foi efetivamente adiante no mo-
mento em que recursos do PnHR (R$ 480 mil) puderam ser mobilizados por meio 
da Caixa econômica Federal.31 A nova notícia permite entender melhor a ideia 
de “valor complementar” do convênio de dezembro de 2010: “complementar” 
em relação, justamente, a esses R$ 480 mil obtidos via PnHR. Observe-se ainda 
que o acordo final para a construção das 40 casas xavante, datado de março de 
2011, é anterior à Portaria que regulamenta a atenção a indígenas no âmbito do 
PnHR (de setembro, como vimos). Talvez, então, o caso xavante tenha sido uma 
“experiência-piloto”: teste e modelo para que os formuladores do PnHR incluís-

28 Conferir: <http://www.cidades.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=512:psh&ca
tid=94&Itemid=126> e <http://www.cidades.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&i
d=858:programa-nacional-de-habitacao-rural-pnhr&catid=94&Itemid=126>. Acessos em 07/11/2011.

29 em dezembro de 2004, divulga-se um programa habitacional em terras indígenas, por meio de acordo en-
tre Funai, Ministério das Cidades e Funasa, no que se chamou de “PSH – Índio” (ver, por exemplo, <http://
notes.abcp.org.br:8080/Producao/clipp/clipp.nsf/59dac160bc7df2ba03256aef00407549/d3e379e379
742c8203256f6200520a2e?OpenDocument>; acesso em 07/11/2011). Para os casos específicos mencio-
nados, ver respectivamente:  <http://www.itc.etc.br/noticias_detalhes.asp?idCat=14&idnoticia=804>;  
<http://www.robertorequiao.com.br/site/realizacoes/habitacao>; e  <http://www.sjcdh.ba.gov.br/
sudh/Recomendacoes_povos_indigenas_versao.pdf>. Acessos em 07/11/2011.

30 O texto integral da Portaria está disponível em: <http://www.cidades.gov.br/images/stories/Arquivos-
SnH/ArquivosPDF/Portarias/Portaria_406_02.09.2011.pdf>. Acesso em 08/11/2011.

31 Ver: <http://www.funai.gov.br/ultimas/noticias/1_semestre_2011/MARCO/un2011_03.html>. Acesso 
em 07/11/2011.
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sem formalmente os indígenas em seu público-alvo, passo dado com a edição da 
Portaria nº 406 do Ministério das Cidades.

Aqui termina o relato do nosso pequeno exercício de pesquisa. Com ele, que-
remos destacar a importância de se saber fazer bom uso dos recursos de bus-
ca na internet. Por meio deles, uma simples notícia presente no site da Funai (a 
de dezembro de 2010) levou-nos a identificar o envolvimento de indígenas com 
amplas políticas públicas na área da habitação, que não são desenhadas espe-
cificamente para essas populações. Com base nas expressões “Cooperativa de 
Habitação Indígena da Região Sul” e Coophirs (sua sigla), o Google permitiu, de 
fato, que chegássemos aos programas PSH e PnHR.

Gostaríamos de manifestar nosso incentivo a que o leitor do presente guia se 
lance em busca de descobertas como esta. Para tanto, é importante que ele de-
senvolva o hábito de consultar sites como o da Funai e de ampliar as informações 
obtidas nessas consultas periódicas, o que, até um certo limite, pode muito bem 
ser feito por meio de mecanismos de busca na própria internet.

2. Ministério da Saúde (MS)/ Fundação Nacional de Saúde (Funasa) /Sesai

Como visto no início deste trabalho, dois decretos presidenciais de 1991 transferi-
ram para a alçada do Ministério da Saúde (MS), especificamente para a Fundação 
nacional de Saúde (Funasa), a responsabilidade pela assistência à saúde indígena, 
atribuição que antes pertencia à Funai. uma nova mudança importante na es-
trutura administrativa que ampara o atendimento à saúde indígena ocorreu em 
2010, e isto também já vimos: a criação da Secretaria especial de Saúde Indígena 
(Sesai), vinculada diretamente ao MS, e não mais à Funasa. Vamos repassar um 
pouco dessa história.
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 Principalmente ao longo da década de 1990, o movimento indígena e seus 
aliados se mobilizaram no sentido de pressionar os sucessivos governos a formu-
larem e a implementarem uma nova política pública para o atendimento diferen-
ciado à saúde das populações indígenas. Depois de muitas idas e vindas (havia 
setores da Funai e do próprio movimento indígena resistentes à mudança), de 
muitos encontros, seminários, reuniões e debates entre atores governamentais e 
não governamentais, com forte participação indígena, o presidente da República 
promulgou, em 23/09/1999, a Lei nº 9.836, que instituiu, como parte estrutural do 
Sistema Único de Saúde (SuS), o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. Isto 
significou a consolidação da transição da saúde indígena, saindo integralmente 
da Funai e passando para o controle do MS, via Funasa – um dos órgãos que com-
põem a estrutura do ministério e já antes responsável pelas ações de saneamento 
básico em todo o território nacional, incluindo as terras indígenas.

LEI Nº 9.836, DE 23 DE SETEMBRO DE 1999
Acrescenta dispositivos à Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a orga-
nização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providên-
cias”, instituindo o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.

O PReSIDenTe DA RePÚBLICA 
Faço saber que o Congresso nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º 
A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, passa a vigorar acrescida do seguinte 
Capítulo V ao Título II – Do Sistema Único de Saúde:

CAPÍTuLO V
Do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena

Art. 19-A 
As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indí-
genas, em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão 
ao disposto nesta Lei.

Art. 19-B 
É instituído um Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, componente do Siste-
ma Único de Saúde – SuS, criado e definido por esta Lei, e pela Lei nº 8.142, de 28 
de dezembro de 1990, com o qual funcionará em perfeita integração.

Art. 19-C 
Caberá à união, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção 
à Saúde Indígena.
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Art. 19-D 
O SuS promoverá a articulação do Subsistema instituído por esta Lei com os 
órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.

Art. 19-E 
Os estados, Municípios, outras instituições governamentais e não governamen-
tais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações.

Art. 19-F 
Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as es-
pecificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a 
atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada 
e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, 
nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e 
integração institucional.

Art. 19-G
O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, como o SuS, descentrali-
zado, hierarquizado e regionalizado.
§ 1º O Subsistema de que trata o caput deste artigo terá como base os Distritos 
Sanitários especiais Indígenas.

§ 2º O SuS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena, devendo, para isso, ocorrer adaptações na estrutura e na organização 
do SuS nas regiões onde residem as populações indígenas, para propiciar essa 
integração e o atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminações.
§ 3º As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SuS, em âmbito 
local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, 
compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde.

Art. 19-H
As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados 
de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como 
o Conselho nacional de Saúde e os Conselhos estaduais e Municipais de Saúde, 
quando for o caso.

Art. 2º
O Poder executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias.

Art. 3º 
esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de setembro de 1999; 178º da Independência e 111º da República.
FeRnAnDO HenRIQue CARDOSO
José Serra



60 luíS roberto de paula e fernando de luiz brito vianna

Os principais departamentos, gerências e coordenações a conformarem o 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena faziam parte, portanto, da estrutura 
organizacional da Funasa. Dentro dessa estrutura, as instituições centralmen-
te envolvidas na formulação, na articulação e na execução da Política nacional 
de Atenção à Saúde Indígena, responsáveis por organizar a implementação do 
Subsistema, foram o Departamento de Saúde Indígena (Desai) e as Coordenações 
Regionais (Core).
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2.1 O Modelo dos DSEI e dos convênios

A criação do Subsistema de Saúde Indígena teve de haver-se com múltiplos de-
safios: levar em conta especificidades culturais (afinidades étnicas, organização 
social, formas tradicionais de ocupação do território, respeito às concepções e às 
práticas tradicionais relacionadas aos processos de saúde e doença etc.), aspectos 
demográficos e geográficos dos povos indígenas, bem como sua vulnerabilidade 
diante dos agravos de saúde. Visando ao atendimento dessa complexidade socio-
cultural (mais de 200 povos, 630 terras indígenas, 180 línguas, 600.000 mil pesso-
as), o subsistema foi organizado, tal como expresso na Portaria nº 852 da Funasa, 
de 30/09/1999, na forma de Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), com bases 
territoriais específicas, estabelecidas a partir dos seguintes critérios:

•	 população, área geográfica e perfil epidemiológico;
•	 disponibilidade de serviços, recursos humanos e infraestrutura;
•	 vias de acesso aos serviços instalados em nível local e à rede regional do SuS;
•	 relações sociais entre os diferentes povos indígenas do território e a sociedade  
 regional;
•	 distribuição demográfica tradicional dos povos indígenas, que não coincide neces-  
 sariamente com os limites de estados e municípios onde estão localizadas as terras  
 indígenas.
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A portaria que aprovou a Política nacional de Atenção à Saúde dos Povos  
Indígenas (Portaria MS n° 254/02) preocupou-se em destacar que a definição e a 
organização dos DSeI basearam-se em “discussões e debates com a participação 
de lideranças e organizações indígenas, do órgão indigenista oficial, de antropó-
logos, universidades e instituições governamentais e não governamentais que 
prestam serviços às comunidades indígenas, além de secretarias municipais e  
estaduais de saúde”. 

Foram estabelecidos 34 DSeI, geograficamente distribuídos conforme mapa 
acima. Ainda pela mesma Portaria, a organização em Distritos é definida como 
“modelo de serviços – orientado para um espaço etnocultural dinâmico, geográ-
fico, populacional e administrativo bem delimitado – que contempla um con-
junto de atividades técnicas, visando a medidas racionalizadas e qualificadas de 
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atenção à saúde, promovendo a reordenação da rede de saúde e das práticas 
sanitárias e desenvolvendo atividades administrativo-gerenciais necessárias à 
prestação da assistência, com controle social”.

A ligação da estrutura dos DSeI com as comunidades indígenas dependia da 
mediação de unidades atuantes desde o nível mais local (Postos localizados nas 
aldeias) até sucessivos níveis de regionalidade, a exemplo dos chamados Polos-
base, das Casas de Saúde Indígenas (Casai) e da rede de atendimento convencio-
nal do SuS. Já a ligação dos DSeI com as instâncias superiores do sistema possuía 
uma dupla face. Por um lado, havia um controle geral a cargo do Desai, em Bra-
sília. Por outro, a operacionalização do sistema se dava mediante a subordinação 
regional de cada DSeI a uma determinada Core.

um aspecto fundamental do modelo de atendimento implementado via DSeI 
diz respeito a um modo específico de trabalhar que, para alguns, se resumiria 
numa positiva descentralização e, para outros, numa perniciosa terceirização. 
Fato é que a execução das ações de atendimento à saúde indígena viabiliza-
va-se por meio de convênios entre, de um lado, a Funasa e, de outro, institui-
ções que variam de DSeI para DSeI, podendo tratar-se de secretarias estaduais 
ou municipais de Saúde, fundações ligadas a universidades, organizações não  
governamentais “de brancos” e associações geridas pelos próprios índios. A Funa-
sa definia com suas conveniadas as linhas de atuação a serem seguidas, repassava 
recursos públicos federais e fiscalizava gastos efetuados e resultados alcançados.

O mecanismo dos convênios talvez aponte para o calcanhar de Aquiles da 
política de saúde indígena. Foi instituído como resposta a uma situação de fato: a 
incapacidade operacional da Funasa para executar por si só as ações do setor em 
todas as regiões do Brasil. uma vez implantado, no entanto, revelou-se incapaz 
de promover, nos 34 Distritos, um serviço de qualidade que não se visse frequen-
temente afetado por interrupções na sistemática cíclica de repasse de recursos 
públicos/ prestação de contas/ liberação de novos recursos. 

no início do segundo ano do governo Lula, 2004, a Funasa ensaiou uma es-
tratégia de revisão dos convênios, a fim de que ela própria assumisse a execução 
da maior parte das ações, restando às instituições conveniadas, basicamente, a 
tarefa de contratar e capacitar pessoal. De 2004 a 2010, reinou o caos na maior 
parte dos DSeI, pipocando, de norte a sul do país, denúncias de desvio e mau uso 
de verbas, suspensão de atividades por falta de repasse de recursos por parte da 
Funasa, piora nos índices de morbidade e mortalidade. 

O sistema fundado nos convênios e no repasse de recursos não deixou de 
existir; apenas parece ter sofrido um agravamento nos problemas que já o assola-
vam. De todo modo, 2004 parece ter marcado uma guinada de rumo na estrutu-
ração do sistema que, se ainda não gerou efeitos plenos, tampouco foi revertida 
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com as mais recentes mudanças de 2010. Trata-se de apostar num horizonte futuro 
em que a execução das ações de atenção à saúde indígena se operacionalize, fun-
damentalmente, por órgãos públicos, cabendo a organismos não governamentais 
não mais a possibilidade de gerir recursos públicos repassados, mas apenas a par-
ticipação em instâncias de acompanhamento, monitoramento e avaliação – o cha-
mado controle social.

Por sinal, apesar do muito que há para se conquistar em termos de efetivida-
de das leis, deve-se destacar a existência de um conjunto razoável de instâncias 
de controle social no setor da saúde indígena. em nível local e regional, temos os 
Conselhos Distritais de Saúde Indígena (Condisi), de caráter deliberativo e composição 
paritária, no tocante à proporção de representantes dos povos indígenas atendidos 
pelo DSeI e de outros atores envolvidos com o atendimento à saúde indígena. Os 
Conselhos Locais de Saúde Indígena, por sua vez, são constituídos, cada um deles, por 
representantes das comunidades indígenas que se incluem na área de abrangência 
de um dado polo-base; feita pelas comunidades, a indicação dos representantes 
deve ser formalizada pelo chefe do DSeI (Portaria MS n°254/02). Por fim, num nível 
superior, em tese de formulação de diretrizes para a Política nacional de Atenção à 
Saúde Indígena, encontra-se a Comissão Intersetorial de Saúde Indígena (CISI), espaço 
privilegiado para a participação de diversos atores da sociedade civil: organizações 
indígenas, indigenistas, a exemplo do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), e 
uma associação científica como é a Associação Brasileira de Antropologia.
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Sugestão de atividades
Lançando mão dos recursos de pesquisa indicados neste guia, 

1. Mapeie as diversas mobilizações, durante a década de 2000, de grupos indígenas e 
aliados insatisfeitos com aspectos da assistência à saúde indígena, procurando reunir 
e comparar casos de diferentes regiões do país e entender os principais motivos de 
insatisfação;

2. Identifique os atores envolvidos na gestão do DSeI da região onde você vive, os pa-
péis atribuídos a cada um deles e as mudanças que porventura tenham ocorrido no(s) 
convênio(s) que regulamentam essa gestão;

3.  Faça um levantamento dos atores indígenas e não indígenas envolvidos nas instâncias 
de controle social existentes no DSeI de sua região.

2.2 A Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai)

Demorou muito, mas o estado, ora latente, ora manifesto, de insatisfação genera-
lizada com o modo como a política pública em questão vinha sendo conduzida 
culminou com a criação, em 2010, da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), 
diretamente ligada ao MS. A mudança é grande em termos da organização do 
Subsistema de Saúde Indígena, já que foi retirado da Funasa o papel de gesto-
ra exclusiva e integral dessa política específica voltada para os povos indígenas, 
que vinha sendo por ela desempenhado desde 1999. Para conhecer mais detalhes 
sobre as atribuições, as competências e a organização interna da Sesai, deve-se 
atentar para o ato que oficializou sua criação: o Decreto Presidencial nº 7.336, de 
19/10/2010, em seus artigos 42, 43, 44 e 45:

Decreto Presidencial nº 7.336, de 19/10/2010, que aprova a estrutura Regimen-
tal e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratifica-
das do Ministério da Saúde, e dá outras providências.

[...] Art 42. 
À Secretaria especial de Saúde Indígena compete:
I - coordenar a implementação da Política nacional de Atenção à Saúde dos Po-
vos Indígenas mediante gestão democrática e participativa;
II - coordenar o processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 
para a proteção, a promoção e a recuperação da saúde dos povos indígenas; 
III - orientar o desenvolvimento das ações de atenção integral à saúde indígena 
e de educação em saúde segundo as peculiaridades, o perfil epidemiológico e a 
condição sanitária de cada Distrito Sanitário especial Indígena, em consonância 
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com as políticas e os programas do Sistema Único de Saúde;
IV - coordenar e avaliar as ações de atenção à saúde no âmbito do Subsistema de 
Saúde Indígena;
V - promover a articulação e a integração com os setores governamentais e  
não governamentais que possuam interface com a atenção à saúde indígena;
VI - promover o fortalecimento e apoiar o exercício do controle social no Subsistema 
de Atenção à Saúde Indígena, por meio de suas unidades organizacionais;
VII - identificar, organizar e disseminar conhecimentos referentes à saúde indígena; e
VIII - estabelecer diretrizes e critérios para o planejamento, a execução, o moni-
toramento e a avaliação das ações de saneamento ambiental e de edificações 
nos Distritos Sanitários especiais Indígenas.

Art. 43.
Ao Departamento de Gestão da Saúde Indígena compete:
I - garantir as condições necessárias à gestão do Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena;
II - promover o fortalecimento da gestão nos Distritos Sanitários especiais Indígenas;
III - propor mecanismos para organização gerencial e operacional da atenção à saúde 
indígena;
IV - programar a aquisição e a distribuição de insumos, em articulação com as unida-
des competentes; 
V - coordenar as atividades relacionadas à análise e à disponibilização de informações 
de saúde indígena; e
VI - promover e apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas em saúde indígena.
 
Art. 44
Ao Departamento de Atenção à Saúde Indígena compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar as atividades de atenção integral à saúde 
dos povos indígenas;
II - orientar e apoiar a implementação de programas de atenção à saúde para a 
população indígena, segundo diretrizes do SuS;
III - planejar, coordenar e supervisionar as atividades de educação em saúde nos 
Distritos Sanitários especiais Indígenas;
IV - coordenar a elaboração de normas e diretrizes para a operacionalização das 
ações e atenção à saúde nos Distritos Sanitários especiais Indígenas; 
V - prestar assessoria técnica às equipes dos Distritos Sanitários especiais Indíge-
nas no desenvolvimento das ações de atenção à saúde; 
VI - apoiar a elaboração dos Planos Distritais de Saúde Indígena; e
VII - coordenar as ações de edificações e saneamento ambiental no âmbito dos 
Distritos Sanitários especiais Indígenas.

Art. 45
Aos Distritos Sanitários especiais Indígenas compete coordenar, supervisionar e 
executar as atividades do Subsistema de Saúde Indígena do SuS, criado pela Lei 
nº 9.836, de 23 de setembro de 1999, nas respectivas áreas de atuação.

 Todas as funções e atribuições descritas nos artigos que se referem à nova 
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Secretaria exigem, evidentemente, a contrapartida em termos de pessoal e, 
portanto, de cargos e salários. Ao alterar a estrutura do MS, o decreto nº 7.336 
acompanhou-se, por isso, de uma lista anexa com o número e os tipos de funcio-
nários com que a Sesai poderia contar: modalidades de cargos de natureza espe-
cial denominados “DAS” (cargos de “Direção e Assessoramento Superior”) e “FG” 
(“Função Gratificada”).32 esses cargos, que pressupõem indicação (pelo titular da 
secretaria, por sua vez indicado pelo ministro da Saúde), podem ser ocupados 
tanto por funcionários de carreira, isto é, servidores que ingressaram na máquina 
estatal federal por meio de concurso, como por pessoas sem qualquer vínculo 
anterior com a administração pública.

O espaço que a Sesai passou a ocupar no organograma do MS, ao lado de ou-
tras secretarias, talvez seja uma demonstração de respeito pela saúde indígena. 
Simbolicamente, e pelo menos no papel, é uma indicação de prestígio da área.

32 O “Anexo II” do texto do Decreto traz uma tabela com os cargos de todas as secretarias e órgãos liga-
dos ao MS. A parte referente à Sesai está ao final da tabela. O Decreto e seus anexos estão disponí-
veis em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7336impressao.htm>. 
Acesso em 12/09/2011.
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 A criação da Sesai traz um grande ganho do ponto de vista da simplificação 
e do fortalecimento organizacional. Sob sua égide, aglutinam-se todos os órgãos 
que, do ponto de vista da atenção à saúde indígena, operam a mediação entre 
as menores unidades administrativas do subsistema (os postos de saúde nas al-
deias) e o mais alto escalão do MS, sejam eles já existentes, como são os casos do 
Desai e dos DSeI, ou criados já na nova estruturação, a exemplo da Coordena-
ção de Desenvolvimento de Pessoas para atuação em contexto intercultural. Os 
DSeI ligam-se diretamente ao comando da Sesai, sem passarem pelo Desai ou por 
qualquer outra instância. na realidade, o que se anuncia, por ora ainda de modo 
oficioso, como transformação gradual a ser perseguida seria um avanço ainda 
mais positivo: a ideia é que os DSeI sejam unidades gestoras no interior do MS, 
com personalidade jurídica, registro no Siafi (Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal) e autonomia para executar gastos.

2.3 Para saber mais

A página principal do site do MS33 não traz nenhuma menção direta à Sesai. É so-
mente num menu localizado à direita e na parte inferior da página que se encon-
tra acesso a “Secretarias” e, ali, à seção dedicada à Sesai. Percebe-se facilmente 
que ela ainda está em processo de construção. Mesmo assim, muitas informações 
importantes para os povos indígenas e entidades de apoio já podem ser encon-
tradas por lá.34 Sua parte mais dinâmica corresponde a um espaço alimentado 
quase que diariamente com novas notícias sobre o tema da saúde indígena em 
nível nacional. 

Além do site do MS, deve-se mencionar o da Rede nacional de estudos e 
Pesquisas em Saúde dos Povos Indígenas (Renisi) que, por ora, como reflexo do 
momento de transição que se vive, segue vinculado ao portal da Funasa.35 Infor-
mações sobre os DSeI, sobretudo dados quantitativos, podem ser acessadas cli-
cando sobre o mapa ali disponível.36 Ademais, a Renisi pode servir ao leitor deste 
livro como foco de articulação com outras pessoas. Se a iniciativa, conforme figu-
ra em sua página, tem o objetivo de “promover o intercâmbio entre os pesquisa-
dores, os profissionais que atuam na atenção à saúde das populações indígenas, 

33 < http://portal.saude.gov.br/portal/saude/default.cfm>.  

34 Sua página inicial, para acesso direto, é <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm?id_
area=1708>.

35 Conferir: <http://sis.funasa.gov.br/portal>.

36 Ver: <http://sis.funasa.gov.br/portal/mapa_dsei.asp>.
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os Povos Indígenas e seus representantes”, não deve estar fechada a quem, além 
de indígena, se propõe a pesquisar aspectos da realidade social em que vive. Se 
quiser efetivamente participar da Rede em questão, o pesquisador deve preen-
cher um pequeno formulário digital, disponível ali mesmo no site.37

2.4 Pesquisando e descobrindo

esta subseção contará com dois exercícios de investigação. O primeiro serve-se 
do conteúdo de uma notícia apresentada na página da Sesai para indicar como 
podemos saltar daí para reflexões baseadas em conceitos que temos visto ao lon-
go deste trabalho. Quanto ao segundo exercício, trata-se de uma aproximação do 
mecanismo chamado “Portal da Transparência”.

A notícia de que partimos é, na realidade, uma nota de esclarecimento escrita 
pela Sesai em resposta a matérias de imprensa. Refere-se à específica realidade 
do povo Xavante, no Mato Grosso. Ainda assim, oferece a possibilidade de que 
percebamos uma série de problemáticas que se reproduzem em outros lugares. O 
texto original era bastante longo. Selecionamos apenas os trechos que estimulam 
observações mais diretamente relacionadas ao que abordamos acima. Vejamos:

Notícia - 10/01/2011
em relação às matérias publicadas na imprensa sobre a situação dos índios Xa-
vante, de Campinápolis (MT), a Secretaria especial de Saúde Indígena (SeSAI) 
esclarece que: 

1. Ciente da situação no Distrito Sanitário especial Indígena Xavante, a Secretaria es-
pecial de Saúde Indígena, desde a sua criação, elaborou um planejamento estratégico 
para o seu enfrentamento. [...]

2. em relação à reportagem, informamos que o senhor Marcos Antonio Tseredzao não 
é o chefe do Polo do Distrito Sanitário especial Indígena. na verdade, ele é presidente 
do Conselho Distrital de Saúde Indígena (Condisi) Xavante. não representando o Minis-
tério da Saúde. 

3. em sua busca constante pela melhoria no atendimento aos povos indígenas de todo 
o país, a SeSAI informa que várias medidas vêm sendo adotadas pelo Ministério. no 
caso específico do DSeI Xavante cabe citar: 

a)  Implantar a autonomia do Distrito Sanitário especial Indígena Xavante (DSeI Xa-
vante).  [...] 

g)  Reorganizar o controle social no DSeI Xavante (Conselho Distrital e locais). 
[...]

Ação imediata - Além do elencado nos itens acima, cabe ressaltar as ações já 
tomadas para melhoria da saúde indígena dos Xavante: 

37 Acessar: <http://sis.funasa.gov.br/portal/cadastro_pesquisador.asp>.
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1. Assinatura de convênio com a OnG Organização nossa Tribo (OnT), no valor de  
R$ 2,07 milhões. Com isso será possível a contratação de mais 104 profissionais que se 
juntariam ao quadro atual que possui 400 funcionários. Ao todo serão 504 funcionários 
atendendo aos Xavantes. [...]

Logo no ponto 2, quando a Sesai trata de corrigir a imprensa local sobre a exata 
função desempenhada pelo senhor Marcos Antonio Tseredzao, o que está em questão 
é a diferença entre um mecanismo de controle social de uma política pública, como 
é o Condisi, e uma instância de sua execução, caso dos polos-base dos DSeI. A partici-
pação num conselho de saúde indígena não confere ao senhor Tseredzao a condição 
de integrante do órgão público que se responsabiliza por esta política, ou seja, o MS.

 O ponto 3a faz menção a uma nossa observação anterior: de fato, a Sesai começa 
a anunciar a intenção de conferir autonomia aos DSeI. É óbvio, porém, que “autono-
mia”, do ponto de vista da administração pública, não é necessariamente o mesmo 
que “autonomia” do ponto de vista indígena. A autonomia administrativo-financeira 
pode ser muito importante para o aperfeiçoamento do modelo dos DSeI. Contudo, 
ela nunca será idêntica a um ideal de autonomia política que porventura venha a es-
timular a imaginação indígena – ideal incompatível, por sinal, com a hierarquia fun-
cional da Sesai (o chefe de um DSeI “autônomo” não deixaria de ser subordinado ao 
titular da Secretaria).

Sobre o ponto 3g, parece claro haver aí um grande nó. Como é possível pensar 
em “controle social” se é o órgão público que se preocupa em “reorganizá-lo”? Do 
modo como está colocado, parece que o que a Sesai chama de “controle social” é algo 
que a legitima a tomar suas medidas, sob o argumento de que elas são submetidas a 
instâncias em que há participação da sociedade (e não apenas do estado), mas que 
permanece, isto sim, sob seu próprio controle.

Por fim, anuncia-se como primeira “ação imediata” a assinatura de um convênio 
com OnG. Isto ilustra como o ideal de prescindir dos convênios com OnGs, já há al-
guns anos manifestado pelos gestores da saúde indígena, está longe de poder ser 
alcançado no curto prazo. As regras da administração pública para a contratação de 
pessoal continuam a ser um grande óbice para que se atinja este ideal. Por outro lado, 
vale observar o número total de funcionários que se pretende atingir por meio do 
convênio com a OnG: 504. Como se sabe, os Xavante são atualmente cerca de 15.000 
pessoas. O resultado é que a Sesai estaria organizando um DSeI com base em um fun-
cionário para cada 30 pessoas. Seria interessante comparar essa média com a assistên-
cia a outros povos. 

nosso segundo exercício ocupa-se do “Portal da Transparência”, mecanis-
mo de publicação na internet de dados sobre a aplicação de recursos públicos. 
uma das modalidades de consulta que o “Portal” oferece diz respeito a convê-
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nios entre órgãos do executivo Federal e outras entidades (governamentais ou  
não governamentais; das instâncias federal, estadual ou municipal), categoria que − 
não custa lembrar − viabiliza o financiamento dos DSeI e permite, nesta medida, que 
exercitemos o “controle social” sobre esses gastos.

Foi surpresa descobrir que o acesso ao Portal a partir de um link disponível no site 
do MS (canto inferior direito da página inicial) implicava deparar com dados bastan-
te discrepantes e – cremos – defasados, se comparados com aqueles a que se chega 
ingressando diretamente nele.38 nossa sugestão, portanto, é que sempre seja dada 
preferência à página inicial do próprio Portal.

Ao fazer isto, a opção “Convênios” está bastante visível, logo ao centro da tela e 
também à esquerda. Clicando sobre qualquer uma das duas alternativas, você chega 
a quatro opções, das quais deve selecionar uma para prosseguir na pesquisa:

•	 “Todos os convênios”
•	 “por estado/ Município”
•	 “por Órgão Concedente”
•	 “Liberações” (“na semana” ou “no mês”)

Para uma pesquisa genérica como a que pretendíamos fazer, a opção que se 
mostrou mais produtiva foi “Todos os convênios”, que nos remeteu à página 1 de 
uma tabela com 26.532 páginas. Felizmente, no canto inferior esquerdo, havia a op-
ção “Pesquisar – entre com o texto”. escrevendo “Saúde indígena” naquele espaço 
e apertando “ok”, fomos conduzidos à página 1 de uma nova tabela, desta vez com 
oito páginas.

Ali, pudemos descobrir que, embora a Sesai tenha sido oficialmente criada em 
19/10/2010, data em que supostamente se encerrou a responsabilidade da Funasa 
com a saúde indígena, alguns convênios da área aparecem no Portal com datas 
posteriores. um exemplo é o que recebe o número 753093 no Siafi (número original 
00830/2010), celebrado entre a Funasa e a Missão evangélica Caiuá, com vigência 
entre 31/12/2010 e 30/04/2011, e valor de R$ 3.509.329,76.39 Outro, o de número Siafi 
749330 (nº. original 01002/2010), entre Funasa e Ibrasc (Instituto Brasileiro de Santa 
Catarina), com vigência entre 11/11/2010 e 11/02/2011, e valor de R$ 312.654,05.40

Surpresos com o fato de dois convênios em nome da Funasa aparecerem no 

38 De fato, o link do site do MS nos remete a<http://www3.transparencia.gov.br/TransparenciaPublica/
index.jsp?CodigoOrgao=36000&TipoOrgao=1&consulta=0>, ao passo que a página inicial do Portal 
pode ser acessada normalmente em: <http://www.portaltransparencia.gov.br>.

39 Conferir: <http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?TipoConsulta
=5&CodConvenio=753093>. Acesso em 28/01/2011.

40 Conferir: <http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?TipoConsulta
=5&CodConvenio=749330>. Acesso em 28/01/2011.
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sistema, com referência a um período em que a Fundação já não lida com a saúde 
indígena, tratamos de checar se, porventura, o convênio mencionado na notícia 
acima também figuraria por lá, e de que modo. 

na lista de oito páginas gerada pelas palavras “Saúde indígena”, ele não es-
tava. Logo viríamos a descobrir que a razão para sua ausência era que, no modo 
como ele está descrito no sistema, não aparece esta expressão, mas sim “saúde 
dos povos indígenas”, o que nos levou a um aprendizado: o “Portal da Transpa-
rência” não é assim tão transparente; é preciso testar vários caminhos de pesquisa 
para efetivamente encontrar o que se quer.

encontrar o convênio procurado dependeu de que retornássemos à enorme 
lista “Todos os convênios” e ali pesquisássemos pelo nome da OnG conveniada: 
“nova Tribo”, conforme informado na notícia. um único convênio foi listado: jus-
tamente aquele que procurávamos, referente ao DSeI Xavante, celebrado nova-
mente em nome da Funasa (convênio de número Siafi 750876; número original 
01003/2010; vigência entre 23/12/2010 e 23/06/2011; valor de R$ 2.012.159,8641).

Provavelmente, as razões para que o nome da Funasa apareça associado a 
esses três convênios são burocráticas e insignificantes do ponto de vista das boas 
práticas administrativas. na oportunidade, porém, em que já não se trata de fazer 
um exercício de busca no “Portal da Transparência”, mas de se servir da busca 
como meio de real prática de controle social, talvez valha a pena atentar para um 
link existente ao lado dos dados de cada convênio e procurar sanar a curiosidade. 
O link sugere: “Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularida-
des ou comunicar inconsistência de dados”. Acreditamos que, para além das me-
ras curiosidades, o acesso regular ao “Portal da Transparência” e o aprendizado 
do seu manejo pelas comunidades, por pesquisadores, professores e lideranças 
indígenas constituem importantes caminhos para a identificação, o mapeamento 
e o controle social dos recursos financeiros disponibilizados pelos órgãos federais 
para a execução de políticas públicas direcionadas à sua gente.

41 Conferir: <http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?TipoConsulta
=5&CodConvenio=750876>. Acesso em 28/01/2011.
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3. Ministério da Educação (MEC)

Como já sabemos, a educação escolar Indígena (eeI) saiu da gestão da Funai nos 
anos 1990 e passou à alçada do Ministério da educação (MeC). Durante esses 20 
anos de transição e construção da política pública, muitas ações foram e continu-
am a ser formuladas e implementadas, parte delas em parceria com a própria Fu-
nai. Referência fundamental dessa política é o princípio constitucional de que os 
povos indígenas têm direito aos “processos próprios de ensino e aprendizagem”, 
o que viria a desembocar na ideia de uma eeI intercultural, bilíngue e diferencia-
da, assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da educação (Lei nº 9.394), de 1996, 
e desenvolvida nas normatizações do setor. 

Bons exemplos dessas normas específicas são a Resolução 03/99 do Conselho 
nacional de educação e o Parecer 14/99, que subsidia a primeira. Ali se encon-
tram garantidos os direitos fundamentais à implantação, de fato, de uma “escola 
indígena diferenciada”, incluindo os processos relativos à elaboração de projetos 
político-pedagógicos, currículos e materiais didáticos utilizados nas escolas indí-
genas, seus calendários, a alimentação nelas oferecida (merenda), a formação dos 
professores para nelas atuarem, entre outros aspectos. 

O principal setor do MeC envolvido com a gestão da eeI é a Secretaria de edu-
cação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi, que, quando 
criada, não levava “inclusão” no nome, sendo chamada de Secad). Vejamos suas 
atribuições: 
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As principais ações da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversi-
dade (Secad) do Ministério da educação para garantir a oferta de educação escolar 
indígena de qualidade são as seguintes:

1. Formação inicial e continuada de professores indígenas em nível médio (Magistério 
Indígena). esses cursos têm em média a duração de cinco anos e são compostos, em sua 
maioria, por etapas intensivas de ensino presencial (quando os professores indígenas  
deixam suas aldeias e, durante um mês, participam de atividades conjuntas em um cen-
tro de formação) e etapas de estudos autônomos, pesquisas e reflexão sobre a prática 
pedagógica nas aldeias. O MeC oferece apoio técnico e financeiro à realização dos cursos. 

2. Formação de Professores Indígenas em nível Superior (licenciaturas interculturais). O 
objetivo principal é garantir educação escolar de qualidade e ampliar a oferta das quatro 
séries finais do ensino fundamental, além de implantar o ensino médio em terras indí-
genas. 

3. Produção de material didático específico em línguas indígenas, bilíngues ou em portu-
guês. Livros, cartazes, vídeos, CDs, DVDs e outros materiais produzidos pelos professores 
indígenas são editados com o apoio financeiro do MeC e distribuídos às escolas indígenas.

4. Apoio político-pedagógico aos sistemas de ensino para a ampliação da oferta de 
educação escolar em terras indígenas. 

5. Promoção do Controle Social Indígena. O MeC desenvolve, em articulação com a Fu-
nai, cursos de formação para que professores e lideranças indígenas conheçam seus di-
reitos e exerçam o controle social sobre os mecanismos de financiamento da educação 
pública, bem como sobre a execução das ações e dos programas em apoio à educação 
escolar indígena. 

6. Apoio financeiro à construção, reforma ou ampliação de escolas indígenas.42

O órgão que, sob o abrigo da Secadi, cuida mais diretamente das ações acima 
aludidas é a Coordenação Geral de educação escolar Indígena (CGeeI). O quadro 
acima de atribuições da Secad (ou Secadi) menciona explicitamente a articulação 
com a Funai no que se refere ao ponto 5. Mas não é explícito quanto a outras arti-
culações e parcerias, muito importantes para o andamento da política. 

A formação de professores indígenas em nível de licenciatura/graduação 
(ponto 2) tem se realizado a partir da parceria com dois outros setores do MeC: a 
Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior) e a Secre-
taria de educação Superior (Sesu), à qual estão ligadas as universidades Federais. 
Abaixo, voltaremos a este assunto.

Já o “apoio aos sistemas de ensino” de que fala o ponto 4 consiste na parceria 
do MeC com secretarias estaduais e municipais de educação. São estas últimas 
que mantêm escolas e contratam professores, contando para tanto com recursos 

42 extraído de: <http://portal.MeC.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12315:edu
cacaoindigena&catid=282:educacao‐indigena&Itemid=635>. Acesso em 04/11/2011.
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provenientes de amplos fundos de financiamento à educação pública no Brasil: o 
Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da educação)43 e programas específicos do FnDe (Fun-
do nacional de Desenvolvimento da educação), tais como o Programa Dinheiro 
Direto na escola (PDDe), o Programa nacional de Alimentação escolar Indígena 
(Pnaei) e o Programa nacional do Livro Didático (PnLD). 

não há dúvida de que a relação entre as três instâncias de governo – federal, 
estadual e municipal – pouco regulamentada no que se refere à eeI, é um dos 
principais problemas dessa política pública, reconhecido por todos os que nela 
militam. Muitas vezes, os complicados mecanismos de repasse de verbas impli-
cam dificuldades para que insumos básicos do funcionamento escolar – como 
a merenda e o material didático – cheguem até a ponta inferior do sistema, isto 
é, as escolas situadas nas aldeias e comunidades. Isto, para não falar na falta de 
transparência com que os recursos do setor são gastos, facilitando suspeitas de 
desvios e corrupção.

Sugestão de atividade
Recorra ao “Portal da Transparência”, mencionado na seção em que tratamos da área 
da Saúde, para fazer um levantamento dos recursos que oficialmente chegam até o 
seu município via MeC. Procure familiarizar-se com os nomes de programas e ações 
associados a esses repasses de verbas da área da educação. Se necessário, consulte 
também o site do FnDe (http://www.fnde.gov.br) para inteirar-se melhor sobre tais 
programas.

3.1 O ensino superior

um dos principais problemas identificados pelo movimento indígena e seus 
apoiadores durante a década de 1980 dizia respeito ao fato de que o agente prin-
cipal da educação escolar nas aldeias, o professor, não era indígena. Isto implicava, 
por exemplo, a existência de uma altíssima rotatividade no emprego, especial-
mente pelo tempo e o esforço que um professor não índio deveria investir para 
se locomover diariamente para uma aldeia. Associava-se a isto uma questão mais 
complicada ainda em termos pedagógicos: a completa ausência de interesse por 
parte dos professores não índios em aprender a língua materna e incorporar os 
processos nativos de ensino e aprendizagem dentro da sala de aula, utilizando-

43 O Fundeb entrou em vigor no início de 2007, em substituição ao Fundef (Fundo de Manutenção e
 Desenvolvimento do ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), o qual funcionara entre 

1997 e 2006.
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os como ponte para a construção adequada de modelo de escola intercultural e 
bilíngue. A presença hegemônica do professor não índio em sala de aula tornava-
se, assim, um obstáculo a ser removido para que a implantação de uma educação 
escolar indígena diferenciada ganhasse consistência. numa primeira etapa, ainda 
durante a década de 1980, surgiram cursos de formação indígena em nível médio 
– os “magistérios indígenas” – que buscavam capacitar professores indígenas a 
ocuparem o lugar de professores não índios no ensino de 1ª a 4ª série. num se-
gundo momento, um conjunto razoável de professores indígenas formados nes-
te nível intermediário – já atuando em salas de aula por aldeias espalhadas pelo 
país inteiro – passa a ter em sua agenda de mobilização a formação continuada 
em nível superior.  

não é nosso objetivo traçar um histórico de todo esse processo, tema, aliás, mui-
to comentado em artigos, teses, seminários etc. e facilmente encontrado na internet.  
Seguindo a orientação geral do manual, o que nos interessa nesta seção é identificar 
razoavelmente o estado da arte das políticas públicas voltadas para os povos indígenas 
no campo do ensino superior indígena.     

no organograma adiante encontram-se selecionados os órgãos do Poder executi-
vo Federal mais diretamente envolvidos com a política voltada para o ensino Superior 
Indígena. no momento atual, ela possui duas frentes: 1. o Programa de Apoio à Forma-
ção Superior e Licenciaturas Indígenas (Prolind) e 2. o que se tem chamado de “vagas 
suplementares” oferecidas pelas universidades em seus cursos regulares. Devido à auto-
nomia administrativa e financeira que cada universidade possui dentro do sistema edu-
cacional público brasileiro, a forma como cada uma destas duas frentes de inserção dos 
índios no mundo acadêmico se concretiza na prática varia enormemente. De maneira 
geral, na primeira frente as universidades públicas oferecem licenciaturas indígenas em 
habilitações tais como Ciências da Vida e da natureza, Múltiplas Linguagens, Matemáti-
ca, Ciências Sociais e Humanidades. na outra frente, a das “vagas suplementares”, a va-
riação é mais ampla ainda: medicina, direito, pedagogia, ciências sociais, odontologia, 
enfermagem, biologia etc. são alguns dos cursos com este perfil de oferta. 
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Com o Prolind, iniciativa implantada em 2005, o MeC deu início a uma linha 
de apoio a projetos de Cursos de Licenciaturas específicas com vistas à formação 
de docentes indígenas. Inicialmente, lançavam-se editais incentivando institui-
ções públicas de ensino superior a apresentarem projetos que contemplassem 
o estudo de temas como línguas maternas, gestão e sustentabilidade das terras 
e cultura indígena, e que promovessem a capacitação política dos professores 
indígenas. Mantendo a mesma proposta, o Programa avançou no sentido de que 
as licenciaturas indígenas antes apoiadas por recursos financeiros oriundos dos 
editais fossem incorporadas como cursos regulares em universidades federais en-
volvidas com políticas afirmativas, o que aconteceu num bom número de casos. 

A ideia do Prolind é preparar os professores indígenas para que eles atuem 
como agentes interculturais na execução de projetos de futuro de suas comuni-
dades e povos. Ao ocupar-se da formação superior de docentes, a ação propõe-se 
a ajudar a expandir a oferta de educação básica intercultural nas escolas indí-
genas, ou seja, sem professores indígenas bem formados não pode haver uma 
educação básica de qualidade nas aldeias, o que significa que contribuir para a 
formação dos primeiros é contribuir para a efetivação da última.

A Funai participa da execução tanto do Prolind como da segunda frente de 
atuação. Isto se dá por meio da sua Coordenação-Geral de educação, na forma, 
fundamentalmente, do acompanhamento dos processos de seleção dos alunos 
indígenas (vestibulares indígenas). especificamente no caso dos alunos indígenas 
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inseridos em cursos regulares por meio de vaga suplementar, a Funai disponibi-
liza bolsas-auxílio no valor de R$ 300 mensais. A Secad financia para os mesmos 
alunos a obtenção de infraestrutura mínima para suas permanências nos cursos 
(aluguel de moradia, compra de móveis e utensílios domésticos, compra de ma-
terial didático, pagamento de contas de água, luz etc.), através de convênios assi-
nados com as universidades que fazem parte do programa. A Capes, por meio da 
sua Diretoria de educação Básica Presencial, tem se transformado numa agente 
governamental importante nesse processo, já que tem dado apoio às licencia-
turas através da disponibilização de bolsas-auxílio no valor de R$ 400 mensais, 
vinculadas ao Programa de Iniciação à Docência (Pibid).

Sugestão de atividade

7. no portal do MeC, acesse o documento “Educação Escolar Indígena: diversidade sociocul-
tural indígena ressignificando a escola” (Cadernos SECAD 3 – Abril/2007), que se encontra na 
seguinte página:
<http://portal.MeC.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoindigena.pdf>.  
Recorrendo ao Sumário da publicação, em suas páginas 6 e 7, localize informações sobre 
formação de professores indígenas.

8. Faça um mapeamento das universidades federais brasileiras e identifique aquelas que es-
tão com ações no campo do ensino superior indígena, levando-se em conta temas como a 
oferta de cursos e a infraestrutura disponibilizada (moradia, transporte, bolsas-auxílio). não 
se esqueça de que o ensino superior indígena também está presente em universidades es-
taduais. Veja exemplo em <http://www.uel.br/prograd/?content=divisao-politicas-gradua-
cao/cuia_apresentacao.html>. 

3.2 A Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena

Outro tema que tem mobilizado nos anos recentes tanto órgãos do Poder exe-
cutivo como os povos indígenas e as entidades de apoio é a criação da Comissão 
nacional de educação escolar Indígena (CneeI). Trata-se de uma discussão que 
veio amadurecendo durante bastante tempo, no debate entre segmentos do mo-
vimento indígena e seus apoiadores não índios. ela acabou ganhando forma mais 
precisa com a realização da Iª Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, 
em novembro de 2009, momento culminante de um ciclo de 18 conferências re-
gionais que a antecederam e prepararam. O encontro teve como objetivo princi-
pal, justamente, formular e consolidar propostas para o campo da eeI que pudes-
sem ser pactuadas entre representantes dos povos indígenas e das organizações 
governamentais e da sociedade civil. 

A proposta de criação da Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena 
(CNEEI) ganhou maior consistência exatamente durante aquela conferência. Sete 
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meses depois, em julho de 2010, o ministro da educação assinava e publicava o 
ato que oficializou essa criação: 

PORTARIA MEC Nº 734, DE 7 DE JUNHO DE 2010
O Ministro de estado da educação, no uso de suas atribuições legais e de acordo com 
o Decreto nº 26, de 4 fevereiro de 1991, e da Convenção 169 da Organização Interna-
cional do Trabalho, promulgada pelo Decreto 5.051 de 19 de abril de 2004, resolve:

Art 1º 
Instituir, no âmbito do Ministério da educação, a Comissão nacional de educa-
ção escolar Indígena - CneeI, órgão colegiado de caráter consultivo, com a atri-
buição de assessorar o Ministério da educação na formulação de políticas para a 
educação escolar indígena.

Art 2º
A Comissão nacional de educação escolar Indígena será composta por repre-
sentantes governamentais, da sociedade civil e dos povos indígenas, nomeados 
pelo Ministro de estado da educação:

§ 1º A representação Governamental será composta da seguinte forma:

a)  Ministério da educação: um representante titular e suplente das seguintes secretarias: 
SeCAD, SeB, SeSu e SeTeC;

b)  Fundação nacional do Índio - FunAI: um representante titular e suplente;

c)  Conselho nacional de Secretários de educação - COnSeD: um representante titular e 
suplente;

d)  união nacional dos Dirigentes Municipais de educação - unDIMe: um representante 
titular e suplente; e

e)  Associação nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de ensino Superior -  
An DIFeS: um representante titular e suplente;

§ 2º A representação da Sociedade Civil será indicada pelas seguintes instituições:

a)   Associação Brasileira de Antropologia - ABA: um representante titular e suplente;

b)   Associação Brasileira de Linguistas - ABRALIn: um representante titular e suplente;

c)    Conselho Indigenista Missionário - CIMI: um representante titular e suplente; e

d)   Rede de Cooperação Alternativa - RCA.

§ 3º A representação indígena será composta da seguinte forma: 

a)   Região norte: seis representantes titulares e suplentes de organizações indígenas;

b)   Região nordeste, Minas Gerais e espírito Santo: cinco representantes titulares e  
suplentes de organizações indígenas;

c)   Região Centro-Oeste: quatro representantes titulares e suplentes de organizações  
indígenas;

d)   Região Sul: dois representantes titulares e suplentes de organizações indígenas;

e)   Região Sudeste (RJ e SP): dois representantes titulares e suplentes de organizações  
indígenas;

f)   Representante indígena no Conselho nacional de educação - Cne.
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Art. 3º 
A representação relacionada no artigo 2º far-se-á sem prejuízo de outras institui-
ções ou representantes que poderão ser convidados a participar das reuniões.

Art. 4º 
A participação nas atividades da CneeI será considerada relevante, não remune-
rada.

Art. 5º 
A CneeI será presidida pelo representante da Secretaria de educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade.

Art. 6º 
A Secretaria executiva da Comissão nacional de educação escolar Indígena será 
exercida pela Coordenação-Geral de educação escolar Indígena do Ministério da 
educação.

Art. 7º 
A CneeI reunir-se-á ordinariamente duas vezes por ano e extraordinariamente 
sempre que convocada.

Art. 8º 
esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º 
Fica revogada a Portaria nº 3.282, de 26 de setembro de 2005.
Fernando Haddad

note-se que a Comissão tem caráter “consultivo”, ou seja, não tem poder de deli-
beração. Sua principal função é assessorar o MeC na formulação das políticas públicas 
no campo da eeI. De maneira bem simples: é um espaço para que os representantes 
indígenas e da sociedade civil organizada (a ABA, por exemplo) tenham “voz”, mas não 
necessariamente poder de anuência ou veto. Isto fica um pouco mais claro quando 
localizamos a nova comissão dentro da estrutura do Poder executivo Federal. Percebe-
se que a CneeI é subordinada política e administrativamente ao próprio Poder exe-
cutivo Federal: seus dois principais cargos, a Presidência e a Secretaria executiva, são 
exercidos respectivamente por representantes da Secad/ MeC e da CGeeI/ MeC.
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Independentemente dessa subordinação política, é de fundamental impor-
tância que as comunidades indígenas saibam que o órgão foi criado e está em 
pleno funcionamento. Além do mais, trata-se de uma comissão que se pretende 
paritária, o que significa que pode e deve ser vista como um órgão que fica na 
interface entre o estado e a sociedade civil. um grande desafio para os pesqui-
sadores indígenas seria o de identificar os nomes das lideranças indígenas e dos 
representantes não índios que compõem atualmente a Comissão. 

 
Sugestão de atividade
Procure, no portal do MeC, notícias sobre a nova comissão consultiva da eeI. 
Procure encontrar respostas para perguntas como:
•	 quem são os representantes indígenas na CneeI?
•	 quais os critérios para sua escolha?
•	 quais organizações não indígenas possuem representação nesse fórum?
•	 quem são as pessoas indicadas como representantes dessas organizações?
•	 quais são os canais de acesso que as comunidades têm para se comunicarem com os  
 membros da CneeI?

3.3 Os territórios etnoeducacionais

Outro processo associado ao ciclo de conferências regionais que desembocaram 
na  Conferência de novembro de 2009 foi o início dos debates sobre a imple-
mentação da proposta dos Territórios etnoeducacionais Indígenas, que implica 
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reorganizar a gestão da eeI por meio de uma nova forma de territorialização. em 
vez de esta gestão estar subordinada à lógica das divisões administrativas entre 
as instâncias do Poder executivo − federal, estadual e municipal – a ideia agora é 
que ela se vincule a territórios específicos, em moldes semelhantes àqueles que 
orientaram, na área do atendimento à saúde, a criação dos DSeI.

Que a proposta tenha esse espírito é algo que podemos identificar no decreto 
que definiu os principais parâmetros para sua oficialização (Decreto Presidencial nº 
6.861, de 27/05/2009). Observe-se como seu Artigo 6º procura valer-se do mesmo tipo 
de argumentação que esteve em questão quando da criação dos DSeI:

Cada território etnoeducacional compreenderá, independentemente da divisão 
político-administrativa do país, as terras indígenas, mesmo que descontínuas, ocu-
padas por povos indígenas que mantêm relações intersocietárias caracterizadas 
por raízes sociais e históricas, relações políticas e econômicas, filiações linguísti-
cas, valores e práticas culturais compartilhados.

As notícias a respeito do processo de discussão e implementação dos ”terri-
tórios etnoeducacionais”, em diversas partes do país, já se acumulam. uma delas, 
referente à região do Rio negro, é ainda anterior à Conferência de novembro de 
2009.44 Outra, abaixo reproduzida, serve-nos de ilustração para algo que é bastan-
te comum no plano das políticas públicas: processos exitosos costumam envolver 
pactos que abarcam não apenas as três instâncias do Poder executivo (federal, 
estadual e municipal), mas também setores da sociedade civil organizada.

Segunda-feira, 23 de agosto de 201045

Indígenas conquistam Território Etnoeducacional no Xingu

A educação indígena de Mato Grosso registra avanço significativo com a criação do 
Território etnoeducacional do Xingu. O documento, assinado por um colegiado com a 
participação de diferentes entidades, tem o compromisso da Secretaria de Educação do 
Estado. [...] O documento, que garante o compromisso dos governos (Federal, Estadual e 
Municipal) em cumprir as solicitações elencadas pelas próprias comunidades indíge-
nas, contou com a participação do diretor de educação para a diversidade da Secretaria 
de Educação Continuada, Ministério da Educação (MEC)... Participaram da assinatura 
caciques do Alto, Médio e Baixo Xingu, diretores das escolas indígenas, Fundação Nacio-
nal do Índio (Funai), o Conselho de Educação Escolar Indígena, o Instituto Socioambiental 

44 Ver:  <  http://portal.MeC.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13856:indigenas‐
criam‐primeiro‐territorio‐etnoeducacional&catid=16:sobre‐a‐secad>. Acesso em 02/02/2010.

45 extraído  de: <http://www.seduc.mt.gov.br/conteudo.php?sid=20&cid=10135&pare
nt=20>. Acesso em 02/02/2011.
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(ISA), a prefeitura de Gaúcha do norte, a qual está integrada administrativamente à 
região do Xingu.

Se fôssemos representar os órgãos do Poder executivo envolvidos com a im-
plantação do Território etnoeducacional do Xingu, bem como as demais entida-
des da sociedade civil organizada que aparecem na notícia, teríamos um diagra-
ma nos seguintes moldes: 
  

Temos aí três instâncias político-administrativas do Poder executivo em ação 
numa política pública voltada para índios no campo da eeI: representantes de 
dois órgãos federais envolvidos com o tema (MJ/Funai e MeC/Secad) e das secre-
tarias de educação estadual e municipal. Dois segmentos da sociedade civil en-
contram-se envolvidos com esta política pública e dela participam com alguma 
possibilidade de agenciamento: a comunidade indígena, representada por seus 
“caciques,” e uma OnG parceira: o Instituto Socioambiental. Interessante notar 
a menção a um órgão que poderia passar desapercebido na notícia: o Conselho 
de educação escolar Indígena. Trata-se de uma comissão em nível estadual res-
ponsável pela discussão a respeito de políticas públicas que impactam o campo 
da eeI. em tese, é um conselho democrático e paritário, já que (normalmente) 
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50% dos representantes que o compõem devem ser vinculados às comunidades 
indígenas e a entidades de apoio aos índios. A posição do conselho no diagrama 
busca refletir sua estrutura híbrida: “um pé no estado, um pé na sociedade civil”.    

Sugestão de atividades 

4. Procure identificar se em seu estado de origem existe um Conselho estadual de educa-
ção que funcione regularmente com a participação de representantes indígenas.

5. Procure saber também em que pé está o debate sobre a proposta de Territórios etno-
educacionais em sua região.

6. Acesse a seção de legislação da Presidência da República (http://www4.planalto.gov.
br/legislacao), busque o texto integral do Decreto que define a organização da eeI se-
gundo territórios etnoeducacionais (Decreto Presidencial nº 6.861, de 27/05/2009) e 
faça uma análise detalhada do seu conteúdo. Dicas: a seção oferece a opção de acessar 
apenas um tipo de legislação. Assim, clique sobre a palavra “Decretos” para mudar de 
página. Observe que você pode escolher o ano. Clique sobre 2009, para novamente 
mudar de página, chegando à lista de Decretos de 2009. note que ela está organizada 
numericamente: no alto da página, está o Decreto nº 7.061. Vá, então, baixando o cursor 
da tela do computador. Conforme você faz isso, vai chegando a Decretos de numeração 
mais baixa. Se mexer o cursor com rapidez, dará um bom salto na numeração, e não 
demorará muito para chegar ao nº 6.861. Finalmente, basta clicar sobre o número do 
Decreto, destacado em cor azul, para poder ler o texto.

3.4 Para saber mais

 O portal de internet do MeC é exemplo de algo que também acontece nos sites 
de vários outros ministérios: nele, não há um setor específico sobre a temática in-
dígena. É por isso que, para localizar a informação, é muito importante saber lidar 
com os buscadores gerais de internet (como o Google, já mencionado) e com os 
buscadores específicos de cada site ou portal ministerial. no caso do MeC, o bus-
cador encontra-se no alto de sua página inicial,46 ao centro. Há um retângulo bran-
co com a frase “digite aqui o que você procura”. escolha uma ou mais palavras-
chave e clique sobre o retângulo amarelo em que se lê “Buscar”, à direita. Você será 
redirecionado para outra tela, onde poderá alterar ou refinar a pesquisa:

46 Conferir: <http://portal.MeC.gov.br>.
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note-se que há dois tipos de pesquisa. Se selecionamos “Exatamente”, o busca-
dor só vai nos mostrar páginas que contenham a expressão exata que escrevemos. 
no exemplo acima, uma página que traga textos como “...a importância da escola 
para os índios...” ou “...para os povos indígenas, a educação escolar...” não aparece 
na busca. Só aparecem aquelas onde esteja escrito, exatamente, “educação escolar 
indígena”. Por outro lado, se escolhemos “Todas as palavras”, a sequência exata das 
palavras não importa: serão mostradas páginas que contenham as palavras “edu-
cação” (no site do MeC, praticamente todas!!!), “escolar” (muitas também, possivel-
mente) e “indígena”. 

nossa sugestão é que se use sempre o “Exatamente”, mas tomando o cuidado 
de fazer uma sequência de buscas com pequenas alterações na expressão utilizada. 
Por exemplo, a busca do exemplo acima encontrou nove páginas com a expres-
são exata “educação escolar indígena”. Poderíamos checar, porém, se não haveria  
alguma página de nosso interesse da qual estivesse ausente esta expressão. Para 
isso, valeria realizar buscas com “educação indígena”; “escola indígena”; “escolari-
zação indígena”; “escolas indígenas”; “os povos indígenas e a escola”; “escola para 
os índios” etc. 

utilizando o mecanismo de busca do MeC com um pouco de paciência, 
acabamos chegando a um “subsite” que merece ser visitado, por possuir vasto 
acervo documental sobre os debates mais recentes no campo na eeI, particu-
larmente sobre a proposta de implantação dos “territórios etnoeducacionais”:  
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o da Iª Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, realizada em 2009.47 É lá 
que se encontra a melhor versão disponível na internet do novo mapa dos “Terri-
tórios etnoeducacionais”.48

Conforme já mencionado, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que 
tem seu papel no financiamento da eeI, sistematiza e disponibiliza suas informações na inter-
net em site próprio, fora do portal do MeC. O buscador que ali opera, porém, é semelhante 
ao do MeC.49 Outra instituição ligada ao MeC que dispõe de site próprio é o Inep (Instituto na-
cional de estudos e Pesquisas educacionais Anísio Teixeira), responsável pelo censo escolar.50

3.5 Pesquisando e descobrindo

Para exercitar nosso papel de investigador em relação às políticas de eeI, va-
mos selecionar o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), referente à 
chamada merenda. O exercício consiste em, a partir do portal do MeC, tentar co-
nhecer algo sobre a interface do Pnae com os povos indígenas.

47 Ver: <http://coneei.mec.gov.br,>.

48 ele pode ser baixado no seu computador a partir do endereço: <http://coneei.mec.gov.br/images/pdf/
etnoterritorios_indigenas.pdf>.

49 Acessar: <http://www.fnde.gov.br>.

50 Conferir: <http://www.inep.gov.br>. Dados básicos sobre escolas indígenas podem ser acessados em: 
<http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/dataescolaBrasil/home.seam>.
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A primeira coisa que descobrimos nesse sentido é que o Pnae deveria garantir, 
“por meio da transferência de recursos financeiros, a alimentação escolar dos alu-
nos da educação infantil (creches e pré-escola) e do ensino fundamental, inclusive 
das escolas indígenas, matriculados em escolas públicas e filantrópicas”.51 Também 
aprendemos que o repasse desses recursos “é feito diretamente aos estados e mu-
nicípios, com base no censo escolar realizado no ano anterior ao do atendimento. 
O programa é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio 
dos Conselhos de Alimentação escolar (CAes), pelo FnDe, pelo Tribunal de Contas 
da união (TCu), pela Secretaria Federal de Controle Interno (SFCI) e pelo Ministério 
Público”. 52

A história do Programa remonta aos anos 1950. Sua sistemática atual de exe-
cução definiu-se por meio de textos normativos expedidos em 2009 (Resolução 
CD/ FnDe nº. 38, de 16/07/2009, pontualmente alterada pelas Resoluções CD/ 
FnDe nº 42, de 10/08/2009, e nº 67, de 28/12/2009). Consultando as páginas onde 
se encontram essas informações,53 descobrimos detalhes importantes sobre o 
destinatário, a forma e o valor dos repasses.

Quem recebe o dinheiro são órgãos responsáveis pela administração de ins-
tituições escolares, como as secretarias estaduais e municipais de educação. este 
aspecto do sistema requer, no entanto, atenção a uma particularidade importan-
te. É que secretarias estaduais podem autorizar o FnDe a repassar os valores do 
Pnae diretamente aos municípios onde se encontrem estabelecimentos sob a 
alçada administrativa das primeiras. Portanto, para conhecer o órgão responsá-
vel por executar os gastos com merenda numa determinada escola indígena, o 
procedimento deve ser duplo. Primeiro, saber se esta faz parte da rede municipal 
ou estadual de ensino. em se tratando de escola municipal, não há dúvida de que 
o repasse estará sendo ao município. em caso de escola estadual, é preciso averi-
guar se houve a autorização para repasse direto ao município ou se, ao contrário, 
a secretaria estadual manteve-se como responsável pela gestão desses recursos.

51 extraído   de:   <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=164:qu
ais‐municipios‐sao‐beneficiados‐com‐verbas‐do‐pnae&catid=133:merenda‐escolar>   (acesso   em   
01/02/2011).  O  destaque  no  texto é  nosso.  Interessante  observar  que  no  site  do  FnDe  a  infor-
mação  básica  sobre  o  Pnae  nada  fala  sobre  as  escolas indígenas.  Por  lá,  o  mesmo  trecho  citado  
assim  se  lê:  “por  meio  da  transferência  de  recursos  financeiros,  a alimentação  escolar  dos  alunos  
de  toda  a  educação  básica  (educação  infantil,  ensino  fundamental,  ensino  médio  e educação  
de  jovens  e  adultos)  matriculados  em  escolas  públicas  e  filantrópicas” (<http://www.fnde.gov.br/
index.php/programas‐alimentacao‐escolar>; acesso em 01/02/2011).

52 Idem.

53 na página inicial sobre o Pnae, no site do FnDe (<http://www.fnde.gov.br/portal/index.php/ae‐apre-
sentacao>), há links para outras, especificamente voltadas para a base legal do programa, sua histó-
ria, seu funcionamento etc.
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O dinheiro é transferido automaticamente pelo FnDe, sem necessidade de qual-
quer convênio, contrato ou formalidade do gênero. Chega às secretarias de educa-
ção em até dez parcelas anuais, que são depositadas em contas abertas especifica-
mente para esta finalidade. Mais ainda: um mesmo município recebe os repasses 
do Pnae referentes às suas escolas indígenas numa conta “X” e os referentes às suas 
escolas não indígenas, numa conta “Y”. 

Quanto ao valor total que, por exemplo, uma dada secretaria municipal deve 
receber num dado ano, calcula-se pela multiplicação de três fatores: 1. número 
global de alunos matriculados nas escolas sob sua responsabilidade, conforme 
os dados do censo escolar do ano anterior; 2. número de dias de atendimento 
escolar, hoje definido em 200; 3. valor per capita para a aquisição de merenda, que 
varia conforme a categoria de escola e tem sofrido ajustes – a Resolução nº 67, de 
28/12/2009, passou-o, no caso das escolas indígenas, para R$ 0,60.

Consideremos, então, um hipotético município no qual existam, segundo o 
censo escolar de 2010, 10 escolas indígenas, cada qual (usaremos, para facilitar 
o exemplo, números “redondos”) com 30 alunos matriculados. Como se calcula 
o valor total que sua secretaria de educação deveria receber, em no máximo dez 
parcelas distribuídas ao longo de 2011, a título de “Pnae – indígena”?

Levando em conta o que foi dito acima, o cálculo se dá pela multiplicação de 
três números:

1. Total de alunos: 30 x 10 = 300

2. Dias de atendimento: 200

3. Valor per capita: R$ 0,60

Logo, o valor que queremos conhecer é a expressão, em moeda nacional, de 300 
x 200 x 0,60, ou seja, R$ 36.000.

Poderíamos completar o nosso exercício tentando checar se a execução do 
“Pnae indígena” num determinado município corresponde, de fato, ao que acaba-
mos de ver. Para isso, contamos, em tese, com dois caminhos iniciais para a obtenção 
de dados: o site do FnDe e o “Portal da Transparência”, já comentado na seção deste 
guia dedicada ao Ministério da Saúde. Faremos o exercício a partir do site do FnDe, 
mas sugerimos que o pesquisador experimente também o segundo caminho.

Ingressando na página inicial do FnDe, é preciso rolar o cursor da tela do com-
putador para baixo, ligeiramente, até encontrar, ao centro, uma barra cor de la-
ranja com a expressão “Consultas on line”, logo abaixo da qual há vários links. O 
link posicionado mais ao alto e ao centro é “Liberação de recursos”, que conduz à 
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página que nos interessa, por permitir pesquisar os repasses do FnDe.54

Para tanto, devemos selecionar alguns parâmetros. Primeiro de tudo, o ano a 
respeito do qual queremos saber algo. no alto, à esquerda, vê-se a palavra “exer-
cício”, que corresponde exatamente a isto. Há de se clicar sobre a pequena seta 
ao seu lado e, então, selecionar o ano – no nosso caso, escolhemos 2010. Abaixo, 
encontra-se o campo “Programa”. Clicamos sobre a seta e, dentro de uma longa 
lista que então se abre, escolhemos “Programa nacional de Alimentação escolar 
(Merenda)”. Agora, usamos o mesmo procedimento com “uF” (isto é, unidade da 
Federação, categoria que se aplica aos estados brasileiros e ao Distrito Federal), 
e selecionamos Acre. Por fim, em “Município”, clicamos sobre aquele que será o 
nosso exemplo: Marechal Thaumaturgo. 

na tela que agora se apresenta como resultado da busca, uma tabela lista 
muitíssimos repasses àquela prefeitura municipal. O fato de serem muitos os re-
passes explica-se pela existência de diversas categorias de estabelecimentos es-
colares naquele município, sendo que o Pnae apresenta regras distintas para cada 
uma delas. De fato, basta ler a coluna “Programa” da tabela para verificar que há 
repasses relativos a creches, à educação de jovens e adultos, pré-escola, ensino 
fundamental, ensino médio e, claro, àquela que é o foco da nossa obsevação: a 
“alimentação escolar indígena”. Com atenção e um pouco de paciência, podemos 
extrair da lista apenas os dados sobre esta última. O que encontramos ao final 
deste procedimento é: 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO 

:: LIBERAçÕES - CONSULTAS GERAIS ::

ENTIDADE..: 84.306.463/0001-76 - PREF MUN DE MARECHAL THAUMATURGO

MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR

Data Pgto Ob Valor Programa Banco Agência C/C

23/Mar. 2010 400310 5.196,00 Alimentação  
escolar - Indígena

Banco  
do Brasil

0234 0000312436

24/Mar. 2010 400310 5.196,00 Alimentação  
escolar - Indígena

Banco  
do Brasil

0234 0000312436

01/Maio. 2010 402294 5.196,00 Alimentação  
escolar - Indígena

Banco  
do Brasil

0234 0000312436

30/Jul. 2010 405111 5.196,00 Alimentação  
escolar - Indígena

Banco  
do Brasil

0234 0000312436

09/Set. 2010 404635 5.196,00 Alimentação  
escolar - Indígena

Banco  
do Brasil

0234 0000312436

04/nov. 2010 406005 5.196,00 Alimentação  
escolar - Indígena

Banco  
do Brasil

0234 0000312436

11/Dez. 2010 406901 5.196,00 Alimentação  
escolar - Indígena

Banco  
do Brasil

0234 0000312436

54 Ver: <https://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.liberacoes_01_pc>.

Tabela gerada e simplificada a partir da página  <https://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.LIBeRACOeS_01_
PC?p_ano=2010&p_programa=C7&p_uf=AC& p_municipio=120160>. Acesso em 02/02/2011.
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As nove parcelas de valor idêntico, depositadas em distintas épocas do ano, 
mas sempre na mesma conta, perfazem um total de R$ 46.764. Poderíamos tentar 
averiguar se esta cifra está de acordo com a conta de multiplicação de 200 dias 
por R$ 0,60 e pelo número global de alunos das escolas indígenas de M. Thauma-
turgo no ano de 2009, segundo o que consta no censo escolar do IneP.

Para tentar achar esse número, um caminho é ir ao site do IneP. na sua página 
inicial, é preciso selecionar, no alto, à esquerda, “Censo escolar”. estando nessa ou-
tra página,55 clica-se, no alto, à direita, sobre o retângulo colorido com a inscrição 
“DataescolaBrasil – clique aqui”. na tela que então se apresenta56 selecionamos, 
pelo mesmo sistema das setinhas, “uF – Acre”; “Município – Marechal Thauma-
turgo”. Rolando o cursor para baixo, é ainda possível selecionar, no canto inferior 
esquerdo, “Localização diferenciada da escola – em terra indígena“. Isto, que se 
faz clicando sobre o pequeno quadrado ao lado da expressão “em terra indíge-
na”, leva a que a busca nos indique apenas escolas indígenas. Por fim, rolamos o 
cursor um pouco mais para baixo e clicamos sobre o retângulo verde “Pesquisar”.

A lista assim gerada, com 13 escolas, tem um triplo inconveniente para os nos-
sos propósitos: 1. seria preciso ingressar no formulário de cada escola, anotar seu 
número total de alunos e ir somando com os números das demais, já que não há 
alternativas para indicar que o sistema faça as contas em nosso lugar; o esforço 
até valeria a pena, não fosse pelo fato de que tais informações referem-se 2. ao 
final de 2010, quando o cálculo para efeitos do Pnae é feito com dados referentes 
ao ano anterior (no nosso caso, 2009), e 3. a um conjunto de oito escolas mu-
nicipais e cinco estaduais, sem que nada saibamos sobre a possível autorização 
para repasse direto ao município do valor correspondente aos alunos indígenas 
da rede estadual, conforme acima mencionado.

De todo modo, recomendamos que o pesquisador vasculhe esses dados do 
censo escolar e utilize-os, a título de curiosidade e de exercício, como base para 
calcular o valor “teórico” de repasse do “Pnae indígena” ao seu próprio município, 
cruzando-o, em seguida, com os valores relativos à execução do Programa que 
se encontram na página de “Liberação de recursos” do FnDe – valores tais como 
os que acima encontramos para o ano de 2010, no município de Marechal Thau-
maturgo (AC). 

uma vez o pesquisador comece a se dedicar mais constantemente a esse tipo 
de atividade de “fiscalização” da execução de políticas públicas, e sinta a necessi-
dade de compartilhar dúvidas ou inquietações, recomendamos, ademais, que ele 
procure dois caminhos institucionais para se expressar.

55 Ver: <http://www.inep.gov.br/basica/censo/default.asp>. 

56 Conferir: <http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/dataescolaBrasil/home.seam>.
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O primeiro são as instâncias regulamentares de controle social que muitas vezes 
existem, associadas a cada uma dessas políticas. no caso da alimentação escolar, 
por exemplo, cada estado e cada município contam com um CAe (Conselho de Ali-
mentação escolar). no site do FnDe, encontram-se dados para que se possa entrar 
em contato com cada um desses órgãos e conhecer o nome de seus integrantes.57 
Observe-se que a Resolução CD/ FnDe nº 38, de 16/07/2009, ao regulamentar a 
composição dos CAe, recomenda expressamente, em caso de estados e municí-
pios com escolas indígenas, a inclusão de pelo menos um representante indígena 
(art. 26, § 6º.).

O segundo caminho é o Ministério Público Federal (MPF). Conforme indicado 
na Parte I deste trabalho, a defesa dos direitos e dos interesses dos povos indígenas 
faz parte do mandato institucional deste órgão que, instalado dentro do estado, 
destina-se a fiscalizá-lo e a “representar a sociedade” na relação com ele. Para cum-
prir com esse mandato, o MPF dispõe de um setor específico, chamado “6ª Câmara 
de Coordenação e Revisão – Índios e Minorias”. A “Sexta Câmara”, como costuma 
ser chamada, possui representantes em todos os estados do país, espalhados por 
muitos municípios (não apenas nas capitais). uma lista com esses nomes, endere-
ços e outros meios de contato encontra-se em seu site.58

4. Outros ministérios

Até aqui, optamos por investigar cada um dos ministérios abordados − MJ/ Funai; MS e 
MeC – com um olhar abrangente, investindo numa caracterização razoavelmente deta-
lhada de suas estruturas internas e de suas ações relativas aos povos indígenas. A partir 
deste momento, sem perder de vista o objetivo maior deste guia, que é oferecer subsí-
dios de investigação ao pesquisador indígena, adotaremos outro princípio de trabalho. 
Importa, agora, caracterizar breve e genericamente a interface de cada um dos minis-
térios a seguir identificados com a questão indígena, para logo explorar uma ou duas 
ações que ele desenvolve. Faremos isto com os ministérios: do Meio Ambiente (MMA); 
do Desenvolvimento Agrário (MDA); do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS); e da Cultura (MinC). em cada caso, trata-se especialmente de mostrar na prática 
como a internet pode nos ajudar a aprofundar a informação sobre um dado assunto.

57 Conferir: <https://www.fnde.gov.br/pnaeweb/publico/consultaespelhoCae.do>.

58 O site é o < http://ccr6.pgr.mpf.gov.br>; a lista mencionada obtém‐se em:  <http://ccr6.pgr.mpf.gov.
br/institucional/composicao/listas‐de‐representantes‐estados‐e‐municipios/lista‐de‐representan-
tes‐24‐01‐2011> Acesso em 02/01/2011.
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4.1 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Como vimos na Introdução, podemos considerar o ano de 1991 como um marco 
inicial do processo, ainda em curso, de dispersão de responsabilidades antes da 
Funai por outros órgãos. Ao longo destes 20 anos, coube ao MMA e a órgãos a ele 
vinculados uma série de atribuições relacionadas à proteção ao meio ambiente 
em terras indígenas: fiscalização contra atividades predatórias; inclusão dos pos-
síveis impactos sobre elas nos processos de estudo e licenciamento ambiental 
de grandes obras; promoção à conservação e ao uso sustentável dos recursos 
naturais nelas existentes; consideração dos direitos territoriais indígenas nos pro-
cessos de criação e gestão de áreas especiais, denominadas unidades de Conser-
vação. Coube apoiar, especialmente, o que se convencionou chamar de autossus-
tentação indígena, conceito que pressupõe a possibilidade e a necessidade de se 
combinarem iniciativa econômica e cuidado com a gestão ambiental.

 Certa tradição de trabalho com populações extrativistas parece ter ajudado o 
MMA a constituir-se em ambiente adequado para abrigar uma iniciativa-piloto de 
apoio a pequenos projetos indígenas: o PDPI (Projetos Demonstrativos dos Povos 
Indígenas), componente do grande programa de proteção às florestas tropicais 
brasileiras que o grupo dos sete países mais ricos do mundo ajudou a desenvol-
ver, o PPG7. O PDPI foi uma ação de cooperação internacional, planejada para ter 
começo e fim. Já praticamente encerrada, depois de 10 anos de funcionamento, 
abriu as portas para que outro mecanismo de aprovação e apoio ao desenvolvi-
mento de projetos indígenas se estruturasse de modo mais consistente e perma-
nente no interior do MMA: a chamada “Carteira Indígena”, que veio a alojar-se na 
Secretaria de extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável (SeDR). 

A iniciativa, cujo nome oficial é “Carteira de Projetos Fome Zero e Desenvolvi-
mento Sustentável em Comunidades Indígenas”, decorre de uma parceria entre o 
MMA e o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Por meio do lançamento 
de editais públicos, apoia projetos que associem autossustentação à revitaliza-
ção de práticas e saberes tradicionais, sobretudo os que focalizam a produção de 
alimentos, o agroextrativismo e a produção de artesanato. O objetivo é “... contri-
buir para a gestão ambiental das terras indígenas e a segurança alimentar e nutri-
cional das comunidades Indígenas, em todo o território nacional”. Conformedado 
obtido no site do ministério parceiro (MDS), a Carteira já beneficiou cerca de 15 
mil famílias em 16 estados brasileiros.59

59 na  página  do  MDS  a  que  nos  referimos,  o  pesquisador  pode  conferir  os  povos,  as  associações,  as  enti-
dades  de  apoio,  os  projetos,  os  valores  e  até  as  aldeias  (em  alguns  casos)  beneficiados  pelo  programa,  
ou  seja,  dados  muito  importantes  para  o  exercício  do  controle  social  indígena.  Conferir: <http://www.
mds.gov.br/segurancaalimentar/povosecomunidadestradicionais/indigenas >. Acesso em 07/11/2011.
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na seção do site do MMA dedicada exclusivamente ao “Carteira Indígena”,60 
são oferecidos ao pesquisador três links, que dão acesso a uma ampla documen-
tação de suporte ao programa. Ao clicar no item “Diretrizes Roteiro e Manual de 
PC”, temos acesso a um roteiro para a elaboração de projetos e a um manual de 
prestação de contas (que podem servir, inclusive, de parâmetro para outros pro-
jetos). O segundo link, Instâncias de Participação e Controle Social, permite obter 
tanto orientações sobre o funcionamento do Comitê Gestor do Programa (uma 
instância de controle social desta política pública), como informações sobre seus 
integrantes.61 Ainda neste link podem ser acessados dois relatórios produzidos a 
partir de duas “oficinas nacionais” do programa, realizadas em 2004 e 2008.  O 
último link – Relatórios de Gestão/Avaliação − traz outros dois relatórios que fa-
zem um diagnóstico do andamento do programa. O primeiro foi produzido por 
funcionários da própria Carteira. Trata-se de uma prestação de contas com dados 
quantitativos interessantes sobre o andamento do programa entre 2003-2006 (fa-
mílias indígenas atendidas, regiões, recursos gastos etc.). Já o segundo, anuncia-
se ter sido escrito por um comitê de avaliação externa. Infelizmente, porém, não é 
possível acessá-lo – o que é uma pena, já que, pelo seu caráter de avaliação exter-
na (quer dizer, feito por especialistas de fora do governo), muito provavelmente 
traria proveitosas análises críticas sobre o andamento da iniciativa.

Importante notar que a Carteira Indígena do MMA não recebe projetos via 
“demanda espontânea”. Isto significa que não adianta enviar um projeto fora do 
prazo formal previsto nos editais. O leitor deve estar a se perguntar: “mas como, 
então, posso obter informações sobre o lançamento dos editais?” Ora, como 
acontece com boa parte das ações federais de apoio aos índios, é necessário que 
o pesquisador (em parceria com a comunidade) estabeleça uma rotina de investi-
gação e acesso aos sites. Por exemplo, para identificar o lugar dos “BuSCADOReS” 
internos do site do MMA, digita-se a palavra “edital” e/ou “editais”. em outubro de 
2010, por exemplo, a Carteira lançou uma chamada pública (publicou um edital) 
para atender exclusivamente a projetos que envolvessem mulheres indígenas.62

60 Sua  página  inicial  é  <http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo. monta&idestrutura=98>. 
Acesso em 07/11/2011.

61 Do campo indígena, temos atualmente na composição do comitê representantes de APOIMne, ARPIn-
SuL, COAIB e Movimento das Mulheres Indígenas.

62 Ver:  <http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2010/julho/r‐1‐milhao‐para‐projetos‐destina-
dos‐as‐mulheres‐indigenas>.
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Sugestão de atividades:

1. Conceba e coloque no papel um “pré-projeto” que se enquadre, em termos de forma 
e de conteúdo, na proposta da “Carteira Indígena” do MMA. Leve em conta a documen-
tação presente no site sobre as “Diretrizes”, o “Roteiro para elaboração de projetos” e o 
Manual de Prestação de Contas” da Carteira.   

2. Procure saber se sua terra indígena tem projetos junto à Carteira Indígena e quem 
são os representantes indígenas que fazem parte do Comitê Gestor do programa.

   4.2 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

um dos mais antigos ministérios a fazer parte da estrutura político-administrativa 
do estado brasileiro, o Ministério da Agricultura já teve como seu subordinado o 
Serviço de Proteção aos Índios (SPI), órgão indigenista que foi extinto em 1967, 
dando lugar à Funai. Hoje, essa subordinação administrativa do indigenismo ao 
planejamento agrícola pode parecer espantosa e sem sentido. entretanto, esse 
vínculo é expressão do desejo do estado e dos setores dominantes da sociedade 
brasileira de que os povos indígenas nela se inserissem pela via do engrossamen-
to da massa de pequenos “camponeses” ou “agricultores”.

Superado, porém, esse capítulo da história da política indigenista brasileira, o 
que temos hoje é que a Funai está no Ministério da Justiça; os índios (ou boa parte 
deles) não se transformaram em agricultores; diversos órgãos públicos apoiam 
ações no campo da “agricultura indígena” e − o que é o mais importante − o Mi-
nistério da Agricultura não quer saber de índio por perto. Pelo contrário...

em 1999, o Ministério da Agricultura se desdobra. Surge o Ministério do De-
senvolvimento Agrário (MDA), responsável pela regularização fundiária e pela 
pequena agricultura. A parte remanescente do antigo ministério – a que viria a 
dar origem ao que hoje é o “Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa)” – converte-se, pouco a pouco, numa estrutura ocupada hegemonica-
mente por representantes da grande agricultura brasileira, o conhecido “agrone-
gócio”, que dialogam muito mal com os povos do campo – em especial, com os 
sem-terra, mas também com os índios e os quilombolas.63

63 um  dos  órgãos  administrativamente  ligados  ao  Mapa,  no  entanto,  mantém  uma  relação  de  parce-
ria com o campo das políticas públicas para povos indígenas: a empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária  (embrapa).  A  principal  ação  da  empresa  nesse  sentido,  desenvolvida  continuamente  des-
de meados da década de 1990, diz respeito ao apoio para que comunidades indígenas mantenham prá-
ticas favoráveis à preservação da agrobiodiversidade. um documento de 2007 sintetiza os vários aspec-
tos da relação entre a embrapa, diferentes povos indígenas e a Funai  ao longo do tempo. Ver: <http://
www.cenargen.embrapa.br/publica/trabalhos/doc226.pdf>.
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Quanto ao MDA, cabe dizer que ele, diferentemente dos ministérios já obser-
vados até agora − Justiça, Saúde, educação e Meio Ambiente – não traz nenhuma 
menção explícita aos povos indígenas em seu regimento interno. Do ponto de 
vista da sua própria formalidade interna, sua clientela compõe-se, mais propria-
mente, de assentados pela reforma agrária (ou dos que lutam por esta condição), 
dos agricultores familiares e das comunidades remanescentes de quilombos. essa 
situação não impede que, do ponto de vista das instâncias envolvidas com as po-
líticas indigenistas, o MDA seja sempre levado em conta como um dos parceiros. 
Suas interfaces com tais políticas são várias.

A mais complexa e regulamentada delas diz respeito ao processo de regula-
rização fundiária, do qual tratamos na seção referente ao MJ/ Funai. De fato, um 
papel relevante naquele processo é exercido pelo Instituto nacional de Reforma 
Agrária (Incra), autarquia do Poder executivo Federal vinculada ao MDA. Compete 
ao Incra normatizar o reassentamento de ocupantes não índios em terras indí-
genas, cooperando para tanto com a Funai, e participar de uma das etapas que 
compõem o procedimento demarcatório: o levantamento fundiário.64

Outra frente é herança do Decreto nº 25, de 1991, que incluiu o antigo Ministé-
rio da Agricultura e Reforma Agrária entre os responsáveis por ações indigenistas. 
As ações previstas naquele texto legal incluíam as de “assistência técnica e ex-
tensão rural”. Tratava-se de aplicar em áreas indígenas o programa de assistência 
técnica e extensão rural (“Ater”) tradicionalmente implementado junto aos pe-
quenos agricultores. Com o desmembramento do antigo ministério, essas ações, 
conhecidas como “Ater indígena”, ficaram com o recém-surgido MDA – mais es-
pecificamente, com o seu Departamento de Assistência Técnica e extensão Rural 
(Dater), subordinado à Secretaria de Agricultura Familiar (SAF).

O MDA, por meio da SAF/Dater, apoia projetos de assistência técnica e extensão rural 
em áreas indígenas que têm como referência o etnodesenvolvimento das comunidades, 
a promoção da segurança alimentar e o incentivo às atividades produtivas em comunida-
des indígenas, por intermédio de metodologias específicas que valorizem os elementos 
culturais, os aspectos ambientais e os alimentos tradicionais. Essas ações são promovidas 
em conjunto com as demais áreas do MDA, por meio de parcerias com órgãos governamen-
tais e a sociedade civil. As diretrizes têm como referência a Política nacional de Ater e as 
determinações apontadas pela Comissão Nacional de Política Indigenista.

64 Ver,  a  esse  respeito,  Decreto  nº  1.775,  de  08/01/1996,  Portaria  Conjunta  MDA‐Incra/  MJ‐Fu-
nai nº 09, de 27/10/2004, e Decreto nº 6.812, de 03/04/2009.
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O pequeno trecho acima, extraído de uma página da SAF,65 contém referên-
cia a quatro temas importantes. Primeiro, recorre a uma palavra cada vez mais 
usada no linguajar das políticas públicas voltadas aos povos indígenas: etnode-
senvolvimento, expressão de um paradigma de promoção do desenvolvimento 
em que é preciso respeitar as especificidades do público contemplado (no caso, 
as especificidades de cada etnia indígena). Segundo, faz alusão a outro desses 
princípios que dominam a linguagem do campo em questão: será muito difícil 
encontrar um formulador de políticas públicas que, abertamente, se declare con-
trário à parceria com outros órgãos governamentais e com a sociedade civil. Tercei-
ro, menciona a Política nacional de Ater, a chamada Pnater, instituída pela Lei nº 
12.188, de 11/01/2010. no texto da Lei (artigo 5º, inciso I), os povos indígenas são 
expressamente elencados como beneficiários da Pnater, mas não há qualquer re-
ferência, sequer implícita, a hipotéticas especificidades da Ater indígena. Quarto, 
que a formulação e a execução da Ater indígena foi objeto de deliberação e de 
determinações emanadas da Comissão Nacional de Política Indigenista (CnPI).66

O MDA tem feito chamadas públicas para selecionar projetos de Ater indíge-
na. O apoio pode ser concedido a projetos que sigam diversas linhas, tais como: 
1. gestão e controle territorial (ocupação, defesa e usufruto dos territórios indí-
genas); 2. planejamento e organização territorial, ambiental e produtiva de áreas 
indígenas recém-demarcadas ou reocupadas (uso sustentável destas); 3. agroe-
cologia e valorização de técnicas produtivas tradicionais; 4. produção e comercia-
lização de artesanato; 5. recuperação/ utilização de áreas degradadas, conside-
rando os saberes tradicionais relativos ao conhecimento do bioma; 6. capacitação 
para o gerenciamento de projetos, assistência técnica e consolidação de experi-
ências administrativas e políticas. 

Diferentemente do que ocorre no site do MMA com o programa “Carteira Indí-
gena”, o site do MDA não oferece uma seção com orientações e formulários mais 
precisos para a elaboração de projetos para Ater indígena. não se encontram, 
do mesmo modo, informações sobre a existência de instâncias de controle social 
com participação indígena. 

Por outro lado, da mesma maneira que ocorre com o “Carteira Indígena”, o 
“Ater-Indígena” funciona através de editais publicados periodicamente. Foi le-
vando isto em conta, e dando continuidade ao mapeamento de ações para povos 
indígenas sob a gestão do MDA, que conseguimos identificar a informação que 
se segue − o que revela o quanto é importante que os pesquisadores indígenas 
criem o hábito de investigar rotineiramente os sites ministeriais.

65 extraído de: <http://www.mda.gov.br/portal/saf/programas/projetosespeciais/2308122>.

66 Para saber mais sobre a CnPI, ver a seção dedicada ao MJ/Funai.
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em matéria do dia 21/01/2011, denominada “MDA/SAF divulga resultado de 
chamadas de Ater para Territórios da Cidadania e Semiárido”,67 descobrimos que 
chamadas públicas de Ater indígena haviam sido publicadas no final de 2010. A 
resposta a esse conjunto de chamadas é um gritante sinal de que algo não tem 
funcionado bem nessa política. Das 10 chamadas, quatro não resultaram em ne-
nhuma proposta apresentada e outras quatro resultaram em propostas que aca-
baram sendo eliminadas, por não atenderem aos requisitos estipulados. Apenas 
duas, portanto, tiveram alguma consequência efetiva. em ambas, a mesma reali-
dade: saiu como “vencedora” a única entidade que se inscreveu.68

essa baixíssima apresentação de propostas pode estar associada ao prazo 
dado pelo MDA: 17/11/2010 a 17/12/2010 – um mês talvez seja muito pouco tem-
po, ainda que levemos em conta o fato de o ministério ter realizado atividades de 
capacitação.69 Por outro lado, as exigências constantes das chamadas parecem 
estar longe de ser convidativas a que os próprios índios e suas organizações apre-
sentem projetos. Isso pode ser conferido na Chamada Pública SAF/ATeR Indígena 
nº 53/ 2010, específica para a região do Rio negro (AM).70

Ainda sobre o assunto Ater indígena, cabe observar que o MDA promoveu 
a organização de uma boa coletânea: Experiências de Assistência Técnica e Exten-
são Rural junto aos Povos Indígenas: o Desafio da Interculturalidade. Seus 13 artigos, 
narrando experiências e desafios sobre projetos do setor, compõem um material 
bastante interessante para o aproveitamento didático em cursos de licenciatura 
indígena, formação política de lideranças etc. especialmente interessante nesse 
sentido é o artigo introdutório do antropólogo Ricardo Verdum, intitulado “Breve 
esboço do Indigenismo à Brasileira e o Desafio da Interculturalidade”. A publi-
cação pode ser baixada em formato digital.71 uma terceira frente de atuação do 
MDA, apesar de não ser exatamente voltada para os povos indígenas, acabou 
por envolvê-los: os “Territórios da Cidadania”. Trata-se de iniciativa recente, lança-
da em 2008, propondo-se a atuar, fundamentalmente, em prol da integração de 

67 http://www.mda.gov.br/portal/noticias/item?item_id=6691391

68 Chegamos a essa observação pela análise do conteúdo da página a seguir indicada, que acessamos pela 
última vez em 24/05/2011. em novembro de 2011, período de fechamento desta publicação, ela não es-
tava disponível (<http://www.mda.gov.br/portal/arquivos/view/chamadas-ater/resultados/Resultado_
ATeR_Indigena.pdf>; acessos frustrados em 04 e 07/11/2011).

69 Ver: <http://www.mda.gov.br/portal/saf/noticias/item?item_id=4914407>. Acesso em 07/11/2011.

70 Conferir: <http://www.mda.gov.br/portal/arquivos/view/chamadas‐ ater/chamadas/53_Rionegroda-
cidadaniaIndigena_

AM.pdf>. Acesso em 07/11/2011.

71 Acessar a página: <http://www.mda.gov.br/portal/saf/publicacoes/pagef lip‐
view?pagef lip_id=6199986>. 
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políticas públicas e ações de desenvolvimento econômico e cidadania promovi-
das nas três instâncias de governo: federal, estadual e municipal. A estratégia da 
articulação passa pela ideia de “desenvolvimento territorial sustentável” e, para 
tanto, foram criados 60 territórios distribuídos por todo o país.72 Hoje, o número 
de territórios já chega a 120.

O interesse em investigar mais a fundo esse programa reside no fato de que 
ele sistematiza as ações governamentais voltadas para as populações indígenas 
de um determinado território e as apresenta na internet. Vejamos um caminho 
possível de pesquisa.

na página principal de “Territórios da Cidadania”, aparecem o mapa do Brasil 
e uma lista por estado com todos os 120 territórios.73 O internauta pode ali clicar 
sobre pontos do mapa ou da lista organizada por estados do país, de modo a 
escolher um dos territórios e verificar se há terras indígenas sendo atendidas pelo 
programa. Selecionamos, como exemplo, o território “Transamazônica”, localiza-
do no estado do Pará. Da página específica deste território, extraímos o seguinte 
comentário:

 
O Território da Cidadania Transamazônica – PA abrange uma área de 
251.839,20km² e é composto por 10 municípios: Altamira, Anapu, Brasil novo, 
Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador José Porfírio, uruará e Vitó-
ria do Xingu. A população total do território é de 293.088 habitantes, dos quais 
138.221 vivem na área rural, o que corresponde a 47,16% do total. Possui 17.411 
agricultores familiares, 26.542 famílias assentadas e 14 terras indígenas. Seu IDH 
médio é 0,70.74

Prosseguindo com a pesquisa, encontramos na mesma página informações so-
bre a quantidade de recursos financeiros gastos e provenientes de quais órgãos de 
governo. no caso das ações voltadas para os índios, identificamos que durante o 
ano de 2010 foram gastos: a) R$ 51.050 para apoio de sete estudantes indígenas que 
estudam fora das aldeias; b) R$ 288.662 em cursos de formação em licenciatura para 
78 professores indígenas; c) R$ 120.233 para um encontro entre representantes dos 

72 uma publicação do MDA, “Jornal dos Territórios”, explica o funcionamento do programa e apresen-
ta o mapa dos territórios. Pode ser baixada na página “Publicações” do site do MDA. Ver:  

 <http://www.mda.gov.br/portal/publicacoes>.

73 Ver: <http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/one‐community>.

74 extraído de: <http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/transamaznicapa2/
one‐ community?page_num=0>.
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povos indígenas para discutir a implantação dos “Territórios etnoeducacionais”;75 
d) R$ 147.201 para pagamento de 231 “aposentadorias indígenas”. Quando clica-
mos sobre a ação apresentada na página, é gerado um relatório que se propõe a 
detalhar os gastos, mas sem identificação dos beneficiários diretos. uma boa “nave-
gada” pelo site do MDA permite descobrir pistas interessantes sobre o envolvimento 
deste ministério em ações mais diretamente voltadas aos índios. não nos esqueçamos 
que o melhor caminho para isto é a utilização do “buscador” interno. Recorrendo a 
ele, descobrimos que dois dos “Territórios da Cidadania” são majoritariamente “indí-
genas”: “Território Rio negro da Cidadania Indígena – AM”76 e “Terra Indígena Raposa 
Serra do Sol e São Marcos – RR”.77

O “Território Rio negro da Cidadania Indígena – AM”, por exemplo, além de 
articular as mais diversas ações públicas para a população não índia de três mu-
nicípios, também busca articular as ações existentes em 12 terras indígenas. en-
contramos na página do território informações sobre a quantidade de recursos 
financeiros gastos e os órgãos governamentais que são as suas fontes. no caso, 
identificamos, por exemplo, que durante o ano de 2010 foram gastos: a) R$ 308.780 
para apoio a 150 estudantes indígenas que estudam fora das aldeias; b) R$ 379.800 
em cursos de formação de professores indígenas; c) R$ 38.543 para encontros en-
tre lideranças indígenas para discutir a implantação dos “Territórios etnoeducacio-
nais” do MeC; e d) R$ 324.500 para pagamento de 2.728 aposentadorias.

uma rápida avaliação do site “Territórios da Cidadania” leva-nos a dizer que 
a louvável iniciativa de integração das ações governamentais ainda prescinde de 
um melhor equacionamento no que se refere à integração das informações sobre 
elas. Assim, se chega a impressionar o número de ministérios e secretarias com 
status ministerial que integram a iniciativa – 2278 – é patente que a informação ali 
disponível é de uma qualidade e de uma complexidade muito menor do que a que 
seria, em tese, possível. Observemos rapidamente um único exemplo.

75 Ver a seção deste guia referente ao Ministério da educação (MeC).  

76 Conferir: <http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/altorionegro/
one‐community?page_num=0>.

77 Conferir:  <http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/terraindgenaraposaserra-
dosolrr/one‐community?page_num=0>.

78 Conforme  o  que  se  encontrava,  em  03/02/2011,  na  página  indicada  a  seguir.  A  lista  in-
clui:  Casa  Civi;  Agricultura, Pecuária  e  Abastecimento;  Cidades;  Ciência  e  Tecnologia;  Comuni-
cações;  Cultura;  Desenvolvimento  Agrário;  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome;  edu-
cação;  Fazenda;  Integração  nacional;  Justiça;  Meio  Ambiente;  Minas  e  energia;  Planejamen-
to,  Orçamento  e  Gestão;  Saúde;  Trabalho  e  emprego;  Secretaria  especial  de  Aquicultura  e  Pes-
ca;  Secretaria  especial  de  Políticas  de  Promoção  da  Igualdade  Racial;  Secretaria  especial  de   
Políticas para as Mulheres; Secretaria Geral da Presidência da República; Secretaria de Relações Insti-
tucionais  da  Presidência  da  República  (conferir:  <http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/
clubs/territriosrurais/xowiki/Minist%c3%a9rios_Participantes>). 
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Mais abaixo, falaremos do Programa Bolsa-Família e de sua chegada aos povos 
indígenas. no site dos “Territórios”, tudo o que se informa sobre ele, por exemplo, 
“no Rio negro da Cidadania Indígena” é que atende aos três municípios abrangi-
dos daquele território e que, entre janeiro e outubro de 2010, injetou quase R$ 104 
mil por lá. Por outro lado, se vamos ao site do próprio ministério responsável pelo 
programa, encontramos um link no qual podem ser geradas as listas nominais de 
beneficiários de cada um dos três municípios em questão (Barcelos, Santa Isabel 
do Rio negro e São Gabriel da Cachoeira), mas apenas para o mês atual.79 O que se 
ganha em detalhe no segundo site perde-se, portanto, em termos da visão abran-
gente que o primeiro permite. em nenhum dos dois casos, porém, se oferece a 
informação discriminada pela condição indígena dos beneficiários. Significa dizer 
que, por ora, os meios de pesquisa pela internet aqui indicados são plenamente 
incapazes de responder a perguntas como “quantas famílias indígenas recebem o 
Bolsa-Família no Território Rio negro?” ou “qual o volume de recursos financeiros 
que esse programa injeta anualmente nas 12 terras indígenas lá existentes?”.

Sugestão de atividades:

1. Tomando como exemplo a Chamada Pública SAF/ATER Indígena nº 53/ 2010 (http://
www.mda.gov.br/portal/arquivos/view/chamadas-ater/chamadas/53_Rionegroda-
cidadaniaIndigena_AM.pdf), estude detalhadamente as exigências referentes às en-
tidades que podem ser executoras de serviços de Ater indígena. Conceba e coloque 
no papel um “pré-projeto” que se enquadre, em termos de forma e de conteúdo, na 
proposta da “Ater indígena”.

2. navegando pelo site dos “Territórios da Cidadania”, verifique se a sua região está 
contemplada em algum dos 120 territórios já existentes. em caso positivo, observe a 
maneira como os dados sobre terras e povos indígenas aparecem no sistema, e avalie 
se ela é satisfatória. em caso negativo, procure informações sobre como proceder para 
colocar em discussão a criação de um novo território no âmbito dessa política pública 
do MDA.

4.3 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

no início do governo Lula, a ideia de que o combate à fome entre setores da 
população brasileira merecia um esforço político concentrado levou à criação de 
um ministério para lidar com a matéria: o Ministério extraordinário de Segurança 
Alimentar e Combate à Fome (Mesa). não tardou muito para que a reunião de 

79 Ver: <http://www.mds.gov.br/bolsafamilia>.
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programas sociais desenvolvidos pelo governo anterior fomentasse a criação de 
um novo programa: o Bolsa-Família (B-F), de transferência condicionada de ren-
da a segmentos carentes da população espalhada por todo o território nacional. 
Inicialmente, o B-F foi gerido por um conselho interministerial criado exclusiva-
mente com tal finalidade. Mais um pouco de tempo e, em janeiro de 2004, uma 
série de circunstâncias políticas levou a que o Mesa, o conselho gestor do B-F e 
outro ministério recém-criado, o da Assistência e Promoção Social (MAS), fossem 
extintos, dando lugar, então, ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome (MDS).

embora seja fruto, portanto, de uma reestruturação administrativa do governo 
federal ocorrida bastante recentemente, o MDS tem pelo menos duas linhas de 
atuação já consolidadas junto aos povos indígenas. A primeira delas consiste no 
aporte de recursos que permite ao MMA executar os apoios da já comentada “Car-
teira Indígena”. A segunda consiste em ter estendido o alcance do B-F aos povos 
indígenas. Os benefícios começaram efetivamente a chegar às famílias indígenas 
em 2006, depois de o Programa ter enfrentado muitas dificuldades operacionais 
até conseguir implantar um sistema de cadastramento capaz de incluí-las.80

Para além das linhas acima mencionadas, de mais ampla visibilidade, o meca-
nismo de busca do site do MDS permitiu-nos chegar a uma terceira, localizada no 
âmbito do “Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)”. O PAIF apoia famílias 
socialmente vulneráveis, enredadas, por exemplo, em situações de trabalho infor-
mal, infantil ou mesmo escravo. O Programa envolve articulações entre órgãos das 
três instâncias do Poder executivo (federal, estadual e municipal) e o oferecimento 
de serviços às famílias em unidades denominadas Centros de Referência da Assis-
tência Social (Cras). A notícia abaixo, datada de janeiro de 2008, informa sobre os 
papéis a serem desempenhados pelo MDS, pela Funai e também pelo Ministério 
Público do Trabalho (MPT) a partir da construção de 10 “Cras indígenas”:

MDS firma acordos para fortalecer rede de proteção social a índios e crianças 
em situação de trabalho.
O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Patrus Ananias, 
assina nesta quinta-feira (25/01), em Brasília, acordos de Cooperação Técnica com 
a Fundação nacional do Índio (Funai) e com o Ministério Público do Trabalho (MPT) 
para fortalecimento da rede de proteção social a índios e crianças em situação 
de trabalho. A parceria com a Funai prevê o acompanhamento da construção e 
das ações desenvolvidas nos primeiros 10 Centros de Referência de Assistência Social 
(Cras) que funcionarão seguindo a organização sociocultural das populações indíge-
nas. Já o acordo com o MPT intensificará o combate ao trabalho infantil, atuando 

80 http://www.mds.gov.br/programabolsafamilia/menu_superior/informe‐pbf/informe‐pbf‐gestores/
menu_superior/informe‐pbf/informe‐pbf‐gestores/paginas/informebolsafamilia_edicao23.htm
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principalmente nas situações de difícil identificação, como o trabalho doméstico.
Cras indígenas – Pelo acordo com a Funai, serão construídos Cras em terras indí-
genas, devidamente identificadas e com regularização atestada pela Fundação, 
nos seguintes municípios: Porto Seguro e Prado (BA); Aquiraz e Itarema (Ce); Baía 
da Traição (PB); Palmeira dos Índios e Cabrobó (Pe); Londrina (PR); Porto da Folha 
(Se) e Dourados (MS). A implantação dos serviços será discutida em conjunto com 
lideranças indígenas e órgãos responsáveis pela questão.81

Observe-se que a face “indigenista” do PAIF guarda semelhança com a dos “Ter-
ritórios de Cidadania” do MDA, e com a do B-F. nos três casos, trata-se de estender 
aos povos indígenas uma política que não foi desenhada especificamente para 
eles. O modo como o PAIF e os “Territórios” chegam até os índios difere, porém, 
do B-F: nos dois primeiros casos, são realidades indígenas específicas que recebem 
uma atenção especial por parte do poder público, ao passo que, no terceiro, o mo-
delo de atenção prescinde de qualquer recorte regional.

Sugestão de atividade
no portal do MDS, acesse a seção referente ao B-F (http://www.mds.gov.br/bolsafami-
lia) e faça um levantamento dos requisitos para receber o benefício. Verifique se você 
conhece, em sua comunidade, aldeia ou terra indígena, famílias que se encaixam no 
perfil do público-alvo dessa política, e avalie se é o caso de auxiliá-las a que se cadas-
trem no sistema.

4.4 Ministério da Cultura (MinC)

Até 1985, as políticas públicas voltadas para o tema específico da “Cultura” desen-
volviam-se dentro da estrutura administrativa do então “Ministério da educação 
e Cultura” − daí, aliás, a sigla MeC, que por força do hábito permanece até hoje. 
naquele ano, foi criado o Ministério da Cultura (MinC) para lidar exclusivamente 
com a temática cultural na instância federal do Poder executivo. na configuração 
político-administrativa que o MinC passou a ter a partir de 2003,82 vários de seus 
setores internos foram pouco a pouco dando atenção às culturas indígenas, abrin-
do diálogo com representantes da sociedade civil e de outros órgãos de governo 

81 extraído de: < http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/noticias/noticias/mds‐firma‐acordos‐
para‐fortalecer‐rede‐de‐protecao‐social‐a‐indios‐e‐criancas‐em‐situacao‐de‐trabalho/?searchterm=
%C3%ADndios>.

82 Ver a sucessão de Decretos revogados (nº 4.805, de 12/08/2003; nº 5.036, de 07/04/2004 e nº 5.711, de
e 24/02/2006) que culmina com o de nº 6.835, de 30/04/2009. Acesso em 07/11/2011.
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e, deste modo, amadurecendo uma política para o setor. esse processo resulta em 
alguns fatos importantes, porque inovadores.

 O tratamento da temática indígena pelo MinC parece, assim, dispor de um 
grau de institucionalização já bastante avançado, sem maiores riscos de retrocesso. 
espera-se que tal institucionalização possa gerar, num futuro próximo, mais expres-
sões concretas do que as que hoje se apresentam. Repassemos as principais ações 
do MinC na interface com as políticas indigenistas.

Há, desde logo, o “Prêmio Culturas Indígenas”, já realizado em três edições mui-
to concorridas: 2006, 2007 e 2010. no seu conjunto, elas avaliaram mais de 1.200 ini-
ciativas de organizações, comunidades e mesmo indivíduos indígenas, abarcando 
um amplo leque de áreas temáticas, tais como práticas religiosas, rituais, educacio-
nais, medicinais, culinárias, arquitetônicas, narrativas, gráficas, musicais, teatrais, co-
reográficas e lúdicas, produção de artesanato, constituição de acervos e execução 
de registros sonoros, audiovisuais e em outros meios eletrônicos. entre os cerca de 
200 projetos que, no total, foram distinguidos nas três oportunidades, distribuíram-
se aproximados R$ 5,5 milhões. Dependente do patrocínio da empresa Petrobras 
para viabilizar-se, o Prêmio não tem continuidade assegurada.83

Há também uma política de institucionalização mais antiga do que o processo 
que vínhamos observando: a de patrimônio cultural, que passou, com a Consti-
tuição de 1988 (artigo 216), a abarcar mais do que a dimensão de monumentos 
arquitetônicos, palpáveis, passíveis de serem objeto de tombamento. executada, 
em larga medida, por uma autarquia vinculada ao MinC − o Iphan (Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico nacional) – essa política tem como marco o De-
creto nº 3.551, de 04/08/2000, criador do Programa nacional do Patrimônio Ima-
terial (PnPI). Com ele, o estado brasileiro oferece meios para o reconhecimento, 
a proteção e a valorização dos mais diversos bens culturais de natureza imaterial. 
nesse caso, não se recorre ao tombamento, mas a um mecanismo definido e des-
crito no PnPI em termos de inventário, registro e salvaguarda. 

Colocada em prática pelo Iphan, a sistemática do PnPI já conduziu, até hoje, 
ao reconhecimento e registro 22 bens imateriais, três dos quais são indígenas: a 
pintura corporal e arte gráfica Kusiwa, do povo Wajãpi, do Amapá; a cachoeira 
de Iauaretê, na condição de lugar sagrado dos grupos que habitam a região dos 
rios uaupés e Papuri, no noroeste do Amazonas; e o ritual Yaokwa, dos enawene 
nawe, do Mato Grosso. nos três casos, os processos de inventário e registro fo-
ram desencadeados por demandas dos próprios povos indígenas em questão, 
encaminhadas ao Iphan por organizações intermediárias (Conselho das Aldeias 

83 um site sobre ele, aparentemente sem atualização, é mantido no endereço <http://www.culturasindi-
genas.org>. Acesso em 07/11/2011.
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Wajãpi, Federação das Organizações Indígenas do Rio negro e Operação Ama-
zônia nativa, respectivamente). A exemplo de outros processos referentes a bens  
não indígenas, o da arte Kusiwa conduziu ainda a uma etapa que pode ou não 
advir do registro: o Plano de Salvaguarda, que tem por objetivo garantir a manu-
tenção das condições de existência (materiais e sociais) do bem em questão.

Os processos indígenas no âmbito do PnPI,84 assim como o “Prêmio Culturas 
Indígenas”, não deixam de contribuir para que percebamos a decidida entrada do 
MinC no campo das políticas públicas indigenistas. Muito mais chamativa nesse 
sentido, contudo, é a chegada dos chamados “Pontos de Cultura” a um número 
cada vez maior de realidades indígenas. Conduzida pelo ministério desde 2004, 
essa política não está voltada especificamente para os povos indígenas. Oferece 
apoio financeiro para a implantação e a manutenção, nas mais diversas localida-
des do país, de espaços de expressão cultural de distintas naturezas. Como se 
observa a seguir, várias maneiras de implantar o que seria sua faceta indígena 
vêm sendo ensaiadas.

entre 2005 e 2007, a Secretaria de Cidadania Cultural (SCC/ MinC), gestora do 
Programa “Cultura Viva”, lançou editais de “Pontos de Cultura” não específicos 
para realidades indígenas, por meio dos quais, no entanto, aprovou mais de 20 
projetos referentes a estas. A viabilização dos projetos se deu mediante convê-
nios com organizações da sociedade civil – em alguns casos, associações dos 
próprios índios e, em outros, organizações de apoio. Por outro lado, também o 
Programa “Mais Cultura”, criação de 2007 a cargo da Secretaria de Articulação 
Institucional (SAI/ MinC), passou a apoiar a implantação de “Pontos” e a chegar, 
por esta via, aos povos indígenas. Já aqui os editais conduziram ao apoio de 28 
propostas de organizações indígenas e oito de organizações de apoio – todas, no 
entanto, viabilizadas por meio de convênios com secretarias estaduais e munici-
pais de Cultura.

em 2010, surge a novidade do apoio específico a Pontos de Cultura Indígena 
(PCI), gerenciado pela SID/ MinC. ele vem, porém, sob duas fórmulas distintas. na 
primeira, a fim de implantar 30 PCI em determinadas comunidades dos estados 
do Acre, Amazonas e Rondônia, o MinC adota intermediação da Funai e repasse 
de recursos a uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) 
chamada ACMA (Associação de Cultura e Meio Ambiente). na segunda, a SID lan-
ça uma chamada pública voltada à seleção de propostas de “entidades privadas 
sem fins lucrativos” com vistas à implantação, em quaisquer partes do território 
nacional, de 92 novos PCI. O edital vem a público no fim do ano, mas com pouco 

84 em andamento, está o do sítio arqueológico São Miguel Arcanjo (Tava Miri), dos Guarani Mbyá, no Rio Gran-
de do Sul.
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tempo para a inscrição de propostas, como observaremos a seguir.
Aproveitaremos o edital em questão para chamar a atenção para um tipo bas-

tante específico de procedimento de pesquisa via internet: a atenção aos deta-
lhes; a soma de pequenos indícios para a construção de hipóteses – que devem 
depois, evidentemente, ser checadas por outros meios. Vejamos, então, que tipo 
de pensamento crítico pode ser gerado pela observação cuidadosa do comuni-
cado que o MinC publicou em seu site a respeito do edital sobre os 92 PCI, e da 
pesquisa de internet feita a partir dessa observação:

25 de novembro de 2010
Pontos de Cultura Indígena
Aberta chamada pública para criação de Pontos de Cultura Indígenas
está aberta, até o próximo dia 10 de dezembro, Chamada Pública para selecionar 
entidades Privadas sem Fins Lucrativos para a implementação de 92 Pontos de 
Cultura Indígena. O chamamento público foi divulgado hoje (25) no Diário Oficial 
da União pela SID.
O Convênio pretende criar Pontos de Cultura que visem à promoção e ao fortale-
cimento das identidades e da diversidade cultural dos povos indígenas do Brasil. 
Os Pontos de Cultura fora da Amazônia Legal receberão cerca de R$ 195,5 mil e 
aqueles que estiverem dentro da Amazônia Legal, R$ 226,5 mil. O valor será pago 
em três parcelas de igual valor, ao todo serão disponibilizados, ao longo de três 
anos, cerca de R$ 20,0 milhões para consolidação das políticas públicas culturais 
para esses povos.
essa publicação cancela o edital 001/2010 em caráter definitivo. esse novo proce-
dimento foi necessários devido à recomendação do Ministério Público para am-
pliar a oportunidade de participação no processo seletivo, antes previsto apenas 
para OSCIP.
Informações detalhadas e os critérios de participação estão disponíveis no site 
http://www.convenios.gov.br, onde serão feitos os cadastramentos das propostas 
no Sistema de Convênios (SICOnV), pelo número 4200020100237.85

Logo de início, a notícia menciona publicação no Diário Oficial da União (DOu), 
e informa a data: conferindo o cabeçalho, podemos estar certos de que “hoje (25)” 
quer dizer “25 de novembro de 2010”. nada melhor, então, do que rumar para o 
portal onde é possível pesquisar os conteúdos do DOu e acessá-los.

na sua primeira página,86 verificamos as opções oferecidas em “Pesquisas”, à 
esquerda da tela do computador. Clicamos sobre esta palavra e se abrem outras 
opções. A primeira delas nos agrada, e clicamos sobre ela: “Pesquisa avançada”. na 
página que assim se abre, lemos a instrução geral: “escolha as opções desejadas e 

85 extraído de: <http://www.cultura.gov.br/site/2010/11/25/pontos‐de‐cultura‐indigena>. Aces-
so em 09/02/2011.

86 Ver: <http://portal.in.gov.br>.
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pressione ‘Pesquisar’”. Primeiro, então, consideramos um conjunto de quatro possi-
bilidades de pesquisa: “com todas as palavras”; “com a expressão”; “com qualquer uma 
das palavras” e “sem as palavras”. Como sabemos exatamente o que estamos bus-
cando, inclusive a data que nos interessa, parece suficiente escrever, no campo “com 
a expressão”, a expressão: Pontos de cultura indígena. na opção “Tipo de Pesquisa”, 
deixamos a seleção que já aparece: “exata”. em “Data da Publicação”, escolhemos 
o ano (2010) e, em seguida, marcamos: “de 25/11” a “25/11”, o que significa que a 
busca será feita apenas no dia que temos em mente. em “escolha o Jornal”, por fim, 
notamos que é possível selecionar “DOu1”, “DOu2” e “DOu3”. Isto se refere, segura-
mente, ao fato de as edições diárias do DOu estarem organizadas, sempre, em três 
seções, cada qual sendo destinada a um tipo de publicação dos órgãos de governo. 
Como não sabemos de que tipo exato é a publicação da SID/ MinC, optamos por 
clicar sobre os três quadradinhos, selecionando uma pesquisa nas três seções: DOu1, 
DOu 2 e DOu3. Finalmente, pressionamos a palavra “Pesquisar”, ao pé da página.

O resultado que nos é apresentado consiste de um único item, tal como ima-
ginamos. As informações sobre ele estão apresentadas em cinco colunas: “Jornal” 
(“Diário Oficial da união – Seção 3”); “edição” (“225”); “Data da Disponibilização” 
(“25/11/2010”); “Data da Publicação” (“25/11/2010”); e “Página” (“18”). As expressões 
que acabamos de escrever entre parênteses correspondem às informações sobre o 
resultado da pesquisa. um clique sobre qualquer uma delas leva ao mesmo ponto: a 
página do DOu onde está o texto buscado. 

nela, aparecem textos referentes a vários setores e órgãos subordinados ao 
MinC, tais como “Fundação nacional de Artes”, “Superintendência em São Paulo” e 
“Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico nacional”. Bem ao centro da página, o 
nome da Secretaria responsável pelo texto que buscamos indica que encontramos 
o que queríamos:

Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural  
Aviso de Chamento Público
O Secretário da Identidade e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, 
no uso de suas atribuições, em conformidade com o disposto no §1º do art. 5º 
da Portaria 127/2008/MP/MF/MCT, divulga a Abertura de Chamento Público com 
vistas a selecionar entidades Privadas sem Fins Lucrativos, para celebração de 
Convênio para Implantação de Pontos de Cultura Indígena. As informações de-
talhadas do Programa e os critérios participação estão disponíveis no sítio www.
convenios.gov.br, bem como no sítio www.cultura.gov.br. em decorrência, fica 
cancelado o edital 001/2010, em caráter definitivo. 
Américo José Córdula da Teixeira87

87 extraído de: <http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=18&da
ta=25/11/2010>. Acesso em 09/02/2011.
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um primeiro detalhe a observar são os descuidos com o texto, que sugerem 
tarefa realizada às pressas, ou com pouca atenção: “CHAMenTO” em lugar de 
“CHAMAMenTO”; “critérios participação” em lugar de “critérios de participação”. 
um segundo detalhe é o texto oficial afirmar que maiores informações sobre 
o Programa poderiam ser encontradas “no sítio88 www.convenios.gov.br, bem 
como no sítio www.cultura.gov.br”. no entanto, o comunicado no “sítio www.cul-
tura.gov.br” − isto é, no site do MinC – não apresenta nenhuma informação mais 
detalhada; em vez disso, utiliza a mesma fórmula do texto do DOu para remeter 
o leitor interessado ao site “www.convenios.gov.br”.

encontrar o que se busca nesse outro site não é nada fácil para quem nunca o 
visitou. nesse sentido, a frase que encerra o texto no site do MinC denota bastan-
te desinteresse com a divulgação do edital. Repita-se: “Informações detalhadas e 
os critérios de participação estão disponíveis no site http://www.convenios.gov.br, 
onde serão feitos os cadastramentos das propostas no Sistema de Convênios (SI-
COnV), pelo número 4200020100237”. O leitor desta informação que deseje encon-
trar o edital do MinC no site do SICOnV sem nada conhecer sobre tal sistema deve 
estar preparado para chegar, por si só, a duas conclusões fundamentais: é preciso 
selecionar “consultar Programas”; o número indicado deve ser digitado no campo 
“código do Programa”. Somente assim, e depois de mais um clique de confirmação, 
chega-se à página a partir da qual se obtêm “as informações detalhadas e os crité-
rios de participação” em um Programa denominado, agora sabemos, “Implemen-
tação de Pontos de Cultura Indígena”.89

O mais grave dessa dificuldade é considerar que, no tempo real, isto é, à época 
em que o edital foi lançado, os possíveis interessados teriam pouco tempo para 
tomar conhecimento do seu conteúdo, estudar suas condições e cadastrar uma 
proposta válida. esse prazo seria de cerca de 15 dias, como se vê no comunicado 
inicial. no entanto, ali mesmo no site do SICOnV, lê-se que se concederam três 
dias adicionais, mas apenas “para complementação de dados, das propostas que 
foram enviadas para análise até o dia 10/12/2010”.

Prazo exíguo que se estende excepcionalmente; informações contraditórias e 
imprecisas; texto descuidado – a esta lista de detalhes pinçados em nossa breve 
investigação de internet acrescentemos dois mais, extraídos da notícia e do texto 

88 “Sítio”  é  outra  maneira  de  referir‐se  ao  que  normalmente  chamamos  por  meio  da  palavra  original  
em  inglês, “site”, mas pronunciando‐a “sáiti”.

89 Conferir:  <https://www.convenios.gov.br/siconv/programa/ConsultarPrograma/ResultadoDaConsul-
taDeProgramaDeConveni oDetalhar.do?id=17765>. Acesso em 09/02/2011.
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no DOu: 1. certo edital “001/ 2010”90 chegou a ser lançado, mas acabou cancela-
do e substituído pela chamada pública de que estamos tratando; 2. o motivo do 
cancelamento foi uma recomendação do Ministério Público no sentido de que o 
processo seletivo não limitasse a possibilidade de participação de organizações 
detentoras do título de OSCIP.91

O conjunto de indícios que acabamos de apresentar produz a impressão de 
que a chamada pública dos 92 PCI foi gerada com pressa, em ambiente adminis-
trativo turbulento. A divulgação de forma nebulosa, o prazo apertado e as dificul-
dades associadas ao cadastramento via site do SInCOV parecem indicar, ademais, 
que a possibilidade de que organizações indígenas tomassem parte da seleção 
não foi uma real preocupação da SID/ MinC neste caso. 

nossas intuições ganham algum reforço quando, por meio do mecanismo de 
busca Google, chegamos à minuta da ata da reunião em que foram avaliadas as 
propostas inscritas no curto processo desencadeado pela chamada pública.92 no 
relato que ali se encontra, o titular da SID, ao abrir a reunião, teria feito duas decla-
rações significativas. Referiu-se, primeiro, à meta de criação de 150 PCI e ao fato 
de que, descontados os 30 criados por meio da já aludida parceria com a Funai e a 
OSCIP denominada ACMA, faltariam, portanto, 120. Frisou depois a existência de 
recursos disponíveis para que se desse início à ação ainda em 2010, o que justifi-
caria a realização daquela seleção nas últimas semanas do ano. 

Se a sensação de pressa não parece, então, ilusória, o mesmo pode ser dito so-
bre a ausência das organizações indígenas no processo. De fato, a minuta da ata 
informa sobre a análise final de nove propostas, nenhuma delas de organização 
indígena de base local ou regional.93 na realidade, os próprios textos da chamada 
pública e de seus anexos, no site do SICOnV, já não deixam dúvida de que a ideia 
foi atrair propostas de implantação de PCI formuladas pelas chamadas organiza-
ções de apoio, não pela(s) própria(s) comunidade(s) indígena(s) implicada(s).

90 De  fato,  uma  nova  pesquisa  no  DOu  levou  à  localização,  na  sua  edição  de  15/09/2010,  às  pági-
nas 10‐16, desse edital. Ver: <http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=15/09/2010&jornal=3&pa
gina=10&totalArquivos=192>. Acesso em 09/02/2011.

91 uma  OSCIP  (Organização  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Público)  é  uma  “OnG”  que  foi  oficial-
mente  reconhecida como  tal  pelo  Ministério  da  Justiça.  Para  que  receba  o  reconhecimento,  é  
preciso  que  cumpra  alguns  requisitos, relacionados,  especialmente,  às  suas  estrutura  e  transpa-
rência  administrativas.  Ao  dispor  do  título,  por  outro  lado, seu  relacionamento  financeiro  com  
órgãos  públicos  passa  a  poder  realizar‐se  de  modo  mais  facilitado,  e  agentes  privados  que  lhe  
fizerem  eventuais  doações  podem  descontá‐las  do  imposto  de  renda.  A  matéria  está  regulamen-
tada pela Lei nº 9.790, de 23/03/1999.

92 Ver: <www.abant.org.br/file?id=56>.

93 uma  das  propostas  era  do  Inbrapi  (Instituto  Indígena  Brasileiro  para  Propriedade  Intelectual)  
que,  apesar  de composto  exclusivamente  por  indígenas,  tem  uma  atuação  mais  propriamente  de  
“OnG”  do  que  de  organização indígena (http://www.inbrapi.org.br/).
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Finalizamos esta rápida demonstração de exercício de pesquisa via internet 
observando que ele não nos permite afirmar se o modelo do chamamento públi-
co dos 92 PCI veio para ficar e ser replicado ou não. De 2005 para cá, como vimos, 
a política dos “Pontos de Cultura” chegou até os povos indígenas de diferentes 
formas: editais inespecíficos; convênios com secretarias estaduais e municipais; 
repasse de recursos a uma única OSCIP; convênios, agora, com diversas “enti-
dades privadas sem fins lucrativos”, decorrentes de uma seleção viabilizada por 
meio do “burocratizante” site do SICOnV. Mais surpreendente é ler um texto do 
ministério que, poucos meses antes disso, afirma que a instituição, “para facilitar a 
inclusão de povos indígenas no processo de editais, inaugurou a inscrição oral”.94

Trata-se, claro, de uma frase solta, que não deve encompridar ainda mais esta 
discussão sobre modelos de apoio à criação de PCI e à manutenção dos já criados. 
Seja como for, independentemente de modelos, parece haver motivo para supor 
que, salvo em caso de nova orientação política “vinda de cima”, o MinC persistirá 
nessa linha de atuação. Afinal, o acima comentado Plano Setorial para as Culturas 
Indígenas refere-se aos PCI como “estratégicos no processo de implementação 
desta política”, isto é, do próprio Plano95 – concebido, vale lembrar, como guia de 
ação para os próximos 10 anos.

Sugestão de atividades

1. na página “Bens registrados” do Iphan (<http://portal.iphan.gov.br/portal/mon-
tarPaginaSecao.do?id=12456&retorno=paginaIphan>),  consulte os documentos relati-
vos aos processos de inventário e registro dos bens imateriais indígenas que estão ali 
presentes. Tente imaginar se algum bem imaterial de seu povo poderia ser objeto de 
iniciativa semelhante.

2. Como exercício duplo – de navegação em mecanismos de internet complicados e 
de enfrentamento de regras burocráticas também complicadas – tente acessar e “dest-
rinchar” a chamada pública que a SID/ MinC lançou no site do SICOnV no final de 2010. 
Para isso, releia com calma a descrição que fizemos sobre nosso próprio esforço de aces-
so. Leve em consideração que quanto mais tempo transcorrer desde aquela data, mais 
aumenta a probabilidade de que o material já não se encontre por lá.

94 O texto é de 06/09/2010. Conferir: < http://www.cultura.gov.br/site/2010/09/06/especial‐cultura‐indi-
gena‐2>.

95 Ver:  página  62  do  arquivo  PDF  disponível  em:  <http://www.cultura.gov.br/site/wp‐content/uploa-
ds/2010/12/CI‐ DOWn.pdf>. Acesso em 08/02/2011.
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PALAvRAS fiNAiS

Já faz algum tempo que lideranças indígenas e analistas insistem sobre uma mesma tecla: as ações 

do Poder executivo Federal que se voltam para este público-alvo encontram-se dispersas por diversos 

ministérios, carecendo de articulação. Os oito anos de um mesmo grupo no poder; o progresso de meca-

nismos facilitadores da sistematização e do compartilhamento da informação – como é, flagrantemente, 

o caso da internet; e o andamento relativamente  satisfatório dos trabalhos da CnPI são fatores que pare-

cem estar contribuindo para uma parcial reversão dessa tendência.

O material aqui apresentado sugere estar havendo, ademais, um cruzamento de iniciativas territoria-

lizantes que ainda é difícil de avaliar aonde pode levar. Há uma década, a especial organização territorial 

com que o subsistema de saúde indígena se implantava configurava uma novidade. Hoje, os DSeI passam 

a conviver com os Territórios etnoeducacionais do MeC, e já começam a aparecer no horizonte formas ter-

ceiras de organizar no terreno a interface do mundo das políticas públicas com a diversidade interna do 

Brasil indígena: certos Territórios da Cidadania que, majoritariamente, são mesmo indígenas. um desafio 

à reflexão do leitor que aqui deixamos, portanto, é quanto à necessidade de se ir avaliando o modo como 

esses três princípios de organização passam a conviver, a interagir, a gerar efeitos de segunda ordem − 

uns sobre os outros e o conjunto deles sobre a vida das comunidades. Quem se animar pode tratar de ir 

juntando a essa reflexão aquilo que se refere também aos Pontos de Cultura.

Obviamente, não temos a pretensão de dizer que aquilo que vai reunido no parágrafo acima encerra 

o que há de mais importante em todo o conteúdo visto ao longo do trabalho. De modo algum, pois a 

pluralidade de assuntos tratados sempre há de atrair diferencialmente a atenção de cada leitor. Por outro 

lado, se foram muitos os assuntos abordados no que toca a ações hoje em curso no âmbito do Poder 

executivo Federal, também foram várias as lacunas. entre as temáticas que não pudemos contemplar em 

nosso mapeamento, e que imaginamos possam estimular uma aventura investigativa mais autônoma 

por parte dos pesquisadores indígenas daqui para a frente, recomendamos, em especial: 

1. uma visita ao site do Ibama/ MMA em busca de informações sobre processos de Licenciamento 

Ambiental de grandes obras de infraestrutura, as quais afetam inúmeras sociedades indígenas no país. 

Ali, o pesquisador consegue acessar informações sobre as obras que estão em andamento em cada esta-

do, as fases do licenciamento em que se encontram e a documentação envolvida no processo (eIA-RIMAs, 

licenças concedidas, pareceres técnicos etc.). 1

 2. um levantamento das ações promovidas pela Política nacional de Gestão Ambiental das Terras 

Indígenas (PnGATI), resultado (ainda que em fase preliminar) da construção de uma proposta de desen-

volvimento sustentável para os territórios indígenas por parte de um grupo de trabalho interministerial 

(GTI). Integram esse grupo representantes do Ministério da Justiça/Funai, do Ministério do Meio Ambiente, 

e de entidades indígenas e indigenistas da sociedade civil organizada. note-se que se trata de mais uma 

ação do Poder executivo Federal que se quer ampla e com bastante participação indígena e indigenista.2  

1 Conferir: <http://www.ibama.gov.br/licenciamento>

2 Ver: <http://sites.google.com/site/pngati> 
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3. O levantamento de informações sobre a situação prisional de índios no Brasil.3

A identificação das alegações e dos motivos apresentados pelas autoridades responsáveis pelas 

prisões (normalmente, mas não exclusivamente, a Polícia Federal)  e a relação desta situação com a 

questão da  autonomia e da tutela em documentos tais como o estatuto do Índio de 1973 e a atual 

versão do Código Civil brasileiro.          

não custa lembrar que o mapeamento que foi aqui apresentado deixou propositalmente de fora 

qualquer consideração referente a uma série de outros ministérios. Só para lembrar: Ciência e Tecnologia, 

Defesa, Direitos Humanos, esporte, Minas e energia, Pesca e Aquicultura, Políticas de Promoção da Igual-

dade Racial, Políticas para as Mulheres, Previdência Social, Transportes, Turismo etc. Como estes não são 

ministérios com especial concentração de ações indigenistas, é certo que não se está perdendo muita coi-

sa. Porém, o pesquisador que incluir em sua rotina visitas eventuais aos sites desses ministérios certamente 

se surpreenderá com menções pontuais relativas aos povos e às questões indígenas.4

Se recordarmos, ademais, que este exercício não precisa e nem deve ficar limitado aos sites vincula-

dos à instância federal, nem à esfera do executivo, já acrescentamos um bom bocado de sites para a lista 

de “favoritos” do computador do nosso leitor. (e que não se esqueça do MPF!).

Ao descortinar preliminarmente um mundo bastante complexo de informações sobre o conjunto de 

ações formuladas e executadas no âmbito do estado brasileiro que afetam diretamente a vida dos povos 

indígenas situados em território nacional, o sentido prioritário deste manual é o de favorecer que alguns, 

vários, muitos – quantos forem – de seus integrantes se apropriem de certos instrumentos técnicos que 

são hoje relativamente acessíveis a grande parte da população brasileira: o computador e a internet.

Talvez não seja demasiado insistir, nesse sentido, sobre algo de que falamos repetidas vezes ao longo 

das duas grandes partes que compõem esta publicação: a utilidade de um bom manejo dos buscadores de 

internet – tanto aqueles de caráter geral, a exemplo do famoso Google, como os que estão internamente 

instalados em muitos dos portais que compõem o campo de investigação que foi por nós abordado.

um expediente complementar, sobre o qual nada falamos nas seções precedentes deste texto, 

é o contato com quem se apresenta “atrás” de cada site. Muitas vezes, uma informação que não se en-

contra ou que se deseja checar pode estar ao alcance de um simples envio de e-mail, ou de preenchi-

mento de certos formulários específicos, também presentes numa grande quantidade de sites: o “Fale  

conosco”. Clicando sobre esta expressão, podemos enviar mensagens que, se às vezes ficam sem resposta, 

3 Por  exemplo,  ver  o  relatório  coordenado  pelo  antropólogo  Cristhian  Teófilo  da  Silva  “Criminali-
zação  e  Situação  Prisional  de  Índios  no  Brasil”,  disponível  no  site  da  ABA  (Associação  Brasileira  
de   Antropologia)  ‐  http://www.abant.org.br/conteudo/001DOCuMenTOS/Relatorios/relatorio_fi-
nal_2007.pdf

4 exemplos  disso  é  certa  linha  de  apoio  a  comunidades  indígenas  mantida  pelo  Ministério  da  
Defesa  no  âmbito  do  seu  Projeto  Calha  norte,  ou  um  projeto‐piloto  de  capacitação  em  piscicul-
tura  para  membros  do  povo  Bororo  do  Mato  Grosso,  desenvolvido  pelo  Ministério  da  Pesca  e  
Aquicultura.  Vale  mencionar  nesse  sentido,  igualmente, os “Jogos  Indígenas”,  evento  anual  que  já  
se  tornou  tradição  no  Brasil  e  hoje  conta,  para  sua  realização,  com  linha orçamentária  –  de  pouca  
monta,  é  verdade,  mas  específica.  nas  primeiras  edições,  ainda  na  década  de  1990,  a principal  
instituição  responsável  pelos  “Jogos”  era  a  Funai.  Hoje,  já  é  o  Ministério  do  esporte  que  maneja  
os recursos orçamentários destinados a este fim.
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SOBRE OS AuTORES

noutros casos podem resultar no encontro daquilo que efetivamente estávamos procuramos. e, seja como 

for, testar a efetividade do canal de comunicação aberto por um determinado site é sempre uma forma de 

se conhecer mais sobre a instituição e as pessoas que o mantêm. Como opção, sempre é possível procurar 

endereços de e-mail anotados nas páginas do site para tentar um canal de comunicação mais “pessoaliza-

do” com alguém de quem se saiba, ao menos, o nome e a função institucional. 

Independentemente de enfatizarmos aqui o domínio de técnicas e instrumentos de pesquisa ou os 

conteúdos que merecem ser investigados por esses meios, no momento em que nossa caminhada vai se 

aproximando do fim, parece possível apontar para uma mesma e única direção. Pois não há como negar 

que um segmento populacional que começa a acessar, de maneira autônoma e contínua, informações 

relativas a políticas que lhe são direcionadas aproxima-se do exercício de algo que é tão falado nos últi-

mos tempos quanto difícil de ser colocado em prática: o controle social das ações emanadas pelo poder 

público. Isto parece valer para quaisquer grupos populacionais e para quaisquer políticas.

no caso dos povos indígenas, é notório o aumento, nas últimas décadas, de espaços aber-

tos à participação de seus representantes, bem como à de seus apoiadores não índios, em proces-

sos de formulação e monitoramento de políticas públicas. Mencionamos vários deles no decor-

rer deste manual: Comitê Gestor do Programa Carteira Indígena (MMA); Conselhos Intersetoriais, 

Distritais e Locais da Saúde Indígena (MS); Comissão nacional de educação escolar Indígena (Mec); 

Conselho nacional de Política Indigenista (MJ/ Funai). esperamos que este manual seja um instrumento 

para que a participação indígena em espaços dessa natureza se dê de forma cada vez mais informada.   

(contato: luisroberto.paula@gmail.com)
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