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RESUMO 

 

Esta dissertação analisa as relações de coordenação na implementação da política de 

educação escolar indígena, Territórios Etnoeducacionais (TEE). O lócus de implementação 

desta política é o Território Etnoeducacional  do Médio Xingu (TEEMEX), composto por 11 

Terras Indígenas que, por se localizarem na área de impacto socioambiental da Hidrelétrica de 

Belo Monte em construção nos municípios de Vitória do Xingu e Altamira(PA), se tornam 

também objeto dos projetos de compensação ambiental estabelecidos pelo Licenciamento 

Ambiental do empreendimento, o Plano Básico Ambiental – Componente Indígena (PBA-CI). 

A pergunta de pesquisa que guia este estudo é: de que forma ocorre a coordenação na 

implementação de uma política pública complexa, em um contexto territorial também 

complexo, marcado por impactos sociais e ambientais e ampla contestação da sociedade civil? 

Analisamos este arranjo a partir das quatro dimensões que compõem a relação de coordenação, 

sendo elas, subsidiariedade, intersetorialidade, participação e territorialidade. Identificamos a 

presença de recursos, lógicas e mecanismos de coordenação divergentes que geraram 

justaposição e o conflito entre uma lógica de coordenação federativa e uma lógica de 

coordenação setorial. Por fim constatou-se que as relações de coordenação se estabeleceram 

por meio da (1) consolidação de uma instância participativa pelos povos indígenas, (2) da 

aproximação e interação das burocracias federal e regionais neste fórum, (3) de relações de 

coordenação intersetorial permeáveis às demandas da sociedade e por fim (4) pelo engajamento 

das forças sociais locais  em estabelecer um mecanismo de coordenação territorial.  

 

 

 

Palavras-chave: Coordenação de políticas públicas.  Arranjos institucionais.  Políticas públicas 

de educação.  Povos indígenas.  Usina hidrelétrica de Belo Monte.  

  



ABSTRACT 

 

 

This essay is a case study of the coordination relations established during the implementation 

of indigenous education policy Território Etnoeducacionais (TEE). The locus for 

implementation of this policy is the Território Etnoeducacional do Médio Xingu (TEEMEX), 

which embraces 11 Indigenous lands. Due to their localisation in the area of socio-

environmental impact of Belo Monte Dam, under construction in the Municipalities of Vitória 

do Xingu e Altamira (PA), these indigenous lands are a focus of environmental compensation 

projects established by the Environmental Impact Assessment, the Plano Básico Ambiental – 

Componente Indígena (PBA-CI). These projects are later on related to the educational policy 

for indigenous populations. The research question guiding this study is: how does occur the 

coordination of a complex public policy implementation in a territorial context, which is also 

complex, marked by social and environmental impacts and broad contestation from civil 

society? This complex arrangement is, thus, analysed based on the four dimensions convened 

within coordination relations, they are subsidiarity, intersectoriality, public participation and 

territoriality. Different resources, logics and mechanisms of coordination were identified, as 

well as some overlap and conflict between a sectoral logic and a logic of federative 

coordination. Finally, it was found that coordination has occurred by means of (1) consolidation 

of a participatory instance by the indigenous population, (2) interactions between federal and 

regional bureoucracies in this forum (3) a intersectoral coordination mechanism that is 

permeable to social claims and (4) engagement of local social forces in establishing a territorial 

coordination mechanism. 

 

Key-words: Coordination of public policies.  Institutional arrangements.  Public education 

policies.  Indigenous populations.  Belo Monte hydropower plant. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação dialoga com um conjunto de trabalhos que analisam o papel e a ação 

do Estado a partir da relação entre as burocracias públicas e a sociedade, alicerçados nas 

abordagens institucionalistas (PIRES; LOTTA; OLIVEIRA,  2018). Para esta literatura, a 

implementação de políticas públicas não se explica somente pelas regras gerais do sistema 

político, econômico e social, e sim, pelo modo como os agentes que estão envolvidos com esta 

política pública a percebem e a reformulam. Nesta interação se estabelecem regras, mecanismos 

e processos específicos, os arranjos institucionais, que orientam a implementação das políticas 

ao coordenarem os atores e interesses a ela vinculados (PIRES e GOMIDE, 2014).  

O objetivo é analisar as relações de coordenação entre um conjunto de agentes públicos, 

privados e da sociedade civil na implementação da política pública de educação escolar 

indígena na região da bacia do médio rio Xingu, no estado do Pará. Definimos esta política 

pública  como complexa,  pois as relações necessárias para a sua implementação pressupõem o 

envolvimento de uma diversidade de fatores, tais como: múltiplas camadas federativas, 

múltiplos níveis hierárquicos, múltiplos vetores de políticas públicas, relações assimétricas de 

poder em múltiplas organizações sendo elas, públicas ou privadas, e as relações com a 

pluralidade de grupos e interesses da sociedade civil.  

A relevância de escolher uma política pública ou um contexto de implementação  

complexo é o fato de que a efetividade dela  está diretamente relacionada com os mecanismos 

de coordenação que estabelece. A discussão sobre a presença ou ausência de coordenação e a 

investigação sobre as particularidades em que se constituem, são fundamentais para 

compreender quais novos caminhos estão sendo construídos para solucionar os complexos 

problemas atuais como os de cunho ambiental, de desenvolvimento social e interétnico. A 

administração pública está diante do desafio de apresentar novos instrumentos políticos e de 

gestão para abordá-los, uma vez que aqueles provenientes dos arranjos federativos e setoriais 

tem se mostrado insuficientes. Estudos como os de Pires e Gomide (2014), Pereira (2014), Lotta 

e Favareto (2016) e Gomide e Pereira (2018) analisam as dimensões e as capacidades de 

algumas experiências de arranjos institucionais complexos em políticas sociais e de 

infraestrutura.  

A pergunta de pesquisa que orienta esta investigação é: de que forma ocorre a 

coordenação na implementação de uma política pública complexa, em um contexto territorial 

também complexo, marcado por impactos sociais e ambientais e ampla contestação da 

sociedade civil? 
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Para responder a esta pergunta foi feito um estudo de caso sobre o Território 

Etnoeducacional do Médio Xingu (TEEMEX), modelo de gestão regional e locus da 

implementação da política de educação escolar indígena. O TEEMEX foi pactuado em 2012 

entre os povos de 11 Terras Indígenas1, cujas escolas correspondem a administração de três 

municípios, Altamira, Vitória do Xingu e Senador José Porfírio, localizados no estado do Pará. 

Esta região corresponde também a área de impacto direto da Hidrelétrica de Belo Monte 

(UHE Belo Monte), em construção nos municípios de Vitória do Xingu e Altamira, de tal forma 

que os nove povos indígenas da região passaram a compor a categoria de pessoas impactadas 

por grandes projetos de infraestrutura. Consequentemente se tornam público alvo de projetos 

de compensação ambiental e social estabelecidos pelo procedimento de Licenciamento 

Ambiental do empreendimento, o Plano Básico Ambiental – Componente Indígena (PBA-CI). 

Um dos eixos temáticos do PBA-CI é a educação escolar para povos indígenas. Através do 

Programa de Educação Escolar Indígena do PBA-CI (PEEI/PBA-CI), o empreendedor é 

responsável por executar ações que objetivam o fortalecimento do atendimento dos povos 

indígenas na temática.  

Desta forma, o atendimento da educação escolar para os povos indígenas da região sofre 

a influência de três vetores de políticas públicas, as políticas de: educação escolar indígena, de 

infraestrutura e ambiental. Isto torna complexa a implementação das políticas de educação para 

povos indígenas, que em si mesma já é desafiadora devido as premissas de serem universais – 

atenderem a todos os 255 povos indígenas2 – de modo específico – resguardando a suas 

diferenças linguísticas, socioculturais e políticas.  

A abordagem de arranjos institucionais de Pires e Gomide (2014) permite analisar 

como as interações entre os agentes públicos locais (burocratas), os agentes privados 

(empreendedor e empresas executoras do PBA-CI) e a sociedade civil – povos indígenas da 

região do Médio Xingu - , estabeleceram regras, mecanismos e procedimentos que caracterizam 

a implementação da política pública de educação escolar indígena, entre as anos  2011 e 2018. 

Dado que o objeto de investigação são as relações de coordenação, observamos quais são os 

recursos e mecanismos de coordenação existentes no arranjo institucional complexo (PETERS, 

1998; BOUCKAERT, PETERS, VERHOEST, 2010; PETERS 2018; SOUZA, 2018) a partir 

                                                 
1 As Terras Indígenas são TI Xipaya, TI Kuruaya, TI Cachoeira Seca do Iriri, TI Kararaô, TI Paquiçamba, TI Arara 
da Volta Grande do Xingu, RI Juruna do Km 17, TI Trincheira /Bacajá, TI Koatinemo, TI Araweté/Igarapé Ipixuna 
e TI Apyterewa.  
2 Segundo informação do Instituto Socioambiental há no Brasil 721 Terras Indígenas em estágios diferentes de 
demarcação por parte do Estado.  Disponível em:  <https://terrasindigenas.org.br/pt-br.  Acesso em: 10 de out. 
2018.  
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das quatro dimensões em que estas relações se constituem: intersetorialidade; subsidiariedade; 

participação pública e territorialidade (LOTTA ; FAVARETO, 2016).  

O problema de pesquisa em torno das relações de coordenação em arranjos 

institucionais complexos tem sido discutido principalmente por pesquisadores vinculados ao 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que possui uma agenda de pesquisa 

relacionada aos conceitos de arranjos institucionais e capacidades estatais.  

Dado o caráter ainda experimental dos novos arranjos institucionais propostos nas 

políticas públicas dos últimos quinze anos, estas pesquisas têm  como objetivo identificar de 

quais estratégias estes arranjos se valem para lidar com a complexidade frente aos resultados 

que alcançaram.  

De modo geral, o que já se sabe sobre este problema de pesquisa é que a criação de 

mecanismos de coordenação capazes de integrar agentes e  ações relacionadas às esferas da 

administração pública, ao  sistema político e a  sociedade, em todas as etapas das políticas 

públicas, ou seja, desde sua formulação até a avaliação, promovem a obtenção de melhores 

resultados. Entretanto, percebe-se que o modo como estes fatores se correlacionam ainda está 

relacionado com as  respostas específicas que cada contexto e território apresenta.  Ainda não 

emergiu desta discussão um modelo teórico de como isto pode ser feito.  

Ao estudarmos outro caso de arranjo institucional complexo, pretendemos contribuir 

com esta literatura, apresentando  um novo exemplo de como as relações de coordenação foram 

e podem ser construídas.  

A relevância deste caso em específico é que seu grau de complexidade é dobrado quando 

os três vetores de políticas públicas que o influenciam são em si mesmos arranjos institucionais 

complexos. Quer dizer, tanto a política pública dos Territórios Etnoeducacionais quanto a 

política de infraestrutura/ambiental, que culmina neste caso com a execução dos projetos de 

compensação ambiental prescritos pelo procedimento de licenciamento ambiental da UHE Belo 

Monte, são exemplos de políticas complexas com arranjos complexos. Cada uma destas 

políticas públicas pode ser estudada a partir do framework de Pires e Gomide (2014), ao passo 

que as políticas sociais e de infraestrutura já estão sendo objeto de pesquisas.  

 Escolhemos priorizar a análise do arranjo institucional do TEEMEX, pois o modo como 

a política de infraestrutura/ambiental se torna um vetor das políticas de educação escolar 

indígena é o resultado de uma correlação das forças sociais específicas daquele  território. Esta 

delimitação do caso foi feita com o objetivo de otimizar a compreensão teórica sobre a 

dimensão territorial dos arranjos institucionais, que na literatura tem se mostrado uma dimensão 

marginal. Pretendemos contribuir com este aspecto da literatura, fornecendo mais elementos 
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teóricos para a reflexão sobre como os territórios podem ser agentes nestes arranjos 

institucionais.  

 O estudo de caso sobre o arranjo institucional do TEEMEX é relevante,  pois nos 

permite compreender com maior profundidade as dinâmicas territoriais que são 

desconsideradas no modelo de desenvolvimento extrativista (ACOSTA, 2016), pautado em 

uma lógica de exploração dos recursos ambientais à revelia dos demais significados e 

sociabilidades presentes nos territórios onde se instalam.  

Este trabalho foi motivado por duas constatações empíricas. A primeira, é de que a 

instalação de grandes obras gera um impacto ambiental e social impossível de ser dimensionado 

na vida das pessoas em suas áreas de influência. Como afirmado pela literatura de conflitos 

ambientais (ACSELRAD, 2004), as grandes obras de infraestrutura suspendem as diversas 

territorialidades existentes, aqui entendidas como redes de sociabilidade humanas e não 

humanas (VIVEIROS DE CASTRO, 2002; LITTLE, 2002), as reduzindo a dicotomias de 

desenvolvimento local versus projeto nacional, qualidade de vida versus desenvolvimento 

(FLEURY, 2013). A segunda é que, ao abordarmos os territórios e os sujeitos destas localidades 

somente como impactados, reproduzimos na nossa narrativa esta simplificação.  

Estas constatações foram feitas reiteradamente pela autora desta pesquisa durante sua 

experiência de trabalho em uma das empresas executoras dos projetos de compensação do PBA-

CI com o povo indígena Araweté, de 2013 a 2015. Neste seu papel de interlocução com as 

empresas executoras, o empreendedor, agentes públicos, e principalmente, povos indígenas, a 

autora vivenciou estas interações marcada por conflitos, acordos, aproximações e rupturas entre 

estes agentes, sendo ela própria um deles. Confirmou então que, por mais desiguais que sejam 

as forças dos projetos de desenvolvimento descendentes e as lógicas ascendentes dos territórios 

(LOTTA;  FAVARETO, 2016), estes projetos não se instalam como querem. Os atores locais 

são sujeitos ativos e fundamentais na definição dos projetos de futuro destes territórios. 

 

 

Metodologia 

 

 Esta pesquisa é um estudo de caso único a respeito do TEEMEX, locus e mecanismo de 

gestão regional e participativo das políticas de educação escolar. As características de um 

estudo de caso variam em conformidade ao objetivo da pesquisa. Em pesquisas em que o caso 

permite compreender questões que o extrapolam, o estudo de caso instrumental permite fazer 

esta correlação entre as características particulares do caso e o problema teórico e empírico mais 
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amplo. Como o interesse principal desta pesquisa é analisar as relações de coordenação em 

políticas públicas implementadas a partir de arranjos institucionais, esta dissertação se trata de 

um estudo de caso instrumental.  

 A escolha por analisar um único caso está também relacionada  ao objetivo da pesquisa. 

Como entendemos que é justamente as particularidades deste caso que conferem contribuições 

para o problema das relações de coordenação em arranjos institucionais, a estratégia escolhida 

foi estudá-lo de modo circunscrito e em profundidade.  

 Através de uma metodologia qualitativa, buscamos interpretar os acontecimentos em 

torno da implementação da política de educação escolar indígena nesta região que são 

relevantes para atingir o objetivo da pesquisa. Segundo Stake (1998) um estudo de caso deve 

munir o leitor de descrições nítidas e compreensíveis associado a uma interpretação do 

pesquisador, que por sua vez é o resultado de repetidas reflexões em torno das perguntas de 

pesquisa e dos dados coletados. A clareza na separação entre os aspectos descritivos dos 

analíticos garante a qualidade do trabalho qualitativo em termos de plausibilidade dos 

argumentos, uma vez em que os critérios de autenticidade dos dados não se aplicam em 

pesquisas cuja coleta de dados é feita por observação participante e entrevistas.  

 A coleta de dados foi feita a partir de dois métodos: a observação participante e 

entrevistas semiestruturadas. De modo secundário foram analisados documentos referentes às 

duas políticas públicas  relacionadas com o caso. Apesar dos documentos analisados serem 

públicos, a pesquisadora só conseguiu acesso à estes documentos através dos interlocutores 

destas pesquisa. Por esta razão estes documentos não estão referenciados com local de acesso 

ou copiados na íntegra na seção de anexos. Isto se aplica aos seguintes documentos: Termo de 

Compromisso Funai/Norte Energia 2010; Ata do 1º Encontro de Educação Escolar Indígena do 

Médio Xingu; Território Etnoeducacional do Médio Xingu – Plano de Ação 2012; Ata da 

reunião ordinária do Comitê Gestor do Território Etnoeducacional do Médio Xingu; Ata da 2ª 

Reunião Ordinária da Comissão Gestora do Território Etnoeducacional do Médio Xingu; 

Encaminhamentos da Audiência Pública Educação Outubro 2018. 

A duração da etapa de coleta de dados correspondeu a três meses e pode ser dividida em 

dois momentos. No primeiro  foram coletados a maior parte dos dados com o trabalho de campo 

na cidade de Altamira, no estado do Pará, entre os dias 29 de setembro a 25 de outubro de 2018,  

onde foi realizada a etnografia de duas reuniões e 12 entrevistas. O segundo momento ocorreu 

na cidade de São Paulo, onde a pesquisadora entrevistou mais 4 pessoas através de ligação 

telefônica.  
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As duas reuniões que foram etnografadas pela pesquisadora na cidade de Altamira 

ocorreram nos dias 1º a 4 de outubro de 2018, sendo elas a Reunião Extraordinária da Comissão 

Gestora do Território Etnoeducacional do Médio Xingu (1, 2 e 4 de outubro) e a Audiência 

Pública convocada pelo Ministério Público do Pará denominada de Educação Diferenciada: 

medidas em curso para implementação de uma política educacional que fortaleças as 

comunidades tradicionais da região do médio Xingu (3 e 4 de outubro).  

 

 

Reunião Data e Hora Local 

Reunião Extraordinária da Comissão 

Gestora do Território Etnoeducacional 

do Médio Xingu 

1e 2 de outubro – das 9h às 19hrs 

4 de outubro – das 15 às 21hrs 

 

Sala de Reunião do Hotel Dallas, 

Altamira  (PA) 

Audiência Pública (MP-PA) Educação 

Diferenciada: medidas em curso para 

implementação de uma política 

educacional que fortaleças as 

comunidades tradicionais da região do 

médio Xingu 

3 de outubro – 9h às 18h40 

4 de outubro – 9h às 13h30 

Centro de Convenções de Altamira, 

Altamira (PA) 

 Quadro 1 – Coleta de dados  

 Fonte: Elaboração própria.  
  

A coleta de dados nas reuniões foi realizada através do método etnográfico caracterizado 

por duas ações do pesquisador. A primeira é observar “de perto e de dentro” (MAGNANI, 2002, 

p.18) dos espaços onde se transcorrem as interações sociais de interesse para o estudo. A 

segunda  é participar destas interações com os sujeitos pesquisados no máximo de conformidade 

possível com as configurações das relações dadas no campo (MAGNANI, 2002). Exemplo 

disso foi o fato que a pesquisadora, no primeiro dia de Reunião da Comissão Gestora do 

TEEMEX, se apresentou para a audiência como todos os demais participantes, informando a 

qual instituição estava vinculada e o que esperava da  reunião. Isto não ocorreu na audiência 

pública, que contou com a presença de cerca de 160 participantes, entretanto para todas as 

pessoas com as quais a pesquisadora conversava durante o decorrer da audiência, era 

evidenciado o vínculo com Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o caráter acadêmico da pesquisa. 

Este segundo aspecto é relevante uma vez que a FGV é conhecida na região através do trabalho 

de um de seus centros de estudo, que foi desenvolvido entre os anos de 2014 e 2016.  

Não houve qualquer impedimento que dificultasse a realização das etnografias, 

principalmente por dois motivos. As duas reuniões eram de caráter público e aberto para quem 
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quisesse acompanhá-las e parte das pessoas e instituições presentes conheciam a pesquisadora, 

uma vez que ela havia trabalhado em uma das instituições participantes do TEEMEX até três 

anos antes.  

As reuniões foram registradas em caderno de campo e gravadas, totalizando 46 horas de 

áudio. As informações do caderno de campo foram parcialmente transcritas, uma vez que o 

principal objetivo da pesquisadora para esta etnografia era o de observar o modo como ocorriam 

as interações, as dinâmicas entre as pessoas, identificando subgrupos e suas prioridades. Ao 

longo dos quatro dias de reunião a pesquisadora procurou se aproximar de pessoas relevantes 

dentre as instituições e os participantes da sociedade civil. Foi a partir destas interações que foi 

selecionado um primeiro grupo de pessoas para serem entrevistadas. Um segundo grupo foi 

composto pelas pessoas que os primeiros entrevistados mencionaram, mais de uma vez, como 

relevantes.  

O segundo método de coleta foi a realização de 16 entrevistas semiestruturadas3. A 

entrevista mais curta durou 1 hora e 20 minutos, e a mais longa durou 2 horas e 45 minutos. 

Duas das entrevistas realizadas por telefone foram feitas parcialmente em dois dias diferentes. 

Nos quadros abaixo detalhamos quais foram as organizações entrevistadas e aonde e como 

foram realizadas as entrevistas. Os nomes de todos os entrevistados foram substituídos por 

outros nomes para preservar o sigilo e a confidencialidade dos dados4.  

 

 

Nome 

entrevistado 

Perfil do entrevistado Identificação ao 

longo do texto 

Local e meio de 

coleta dos dados 

Marcia Servidora da SECADI-MEC Marcia-MEC São Paulo 

Ligação telefônica 

Sonia Gestora da SEMED do município 

de 

Vitória do Xingu 

Sonia-SEMED VDX Altamira 

presencialmente 

 

Teresa Servidora da SEMED do município 

de Altamira 

Teresa-SEMED Altamira 

presencialmente 

Roberta Servidora da 10ªURE-PA Roberta-URE Altamira 

presencialmente 

                                                 
3 A íntegra dos roteiros que basearam as entrevistas semi-estruturadas se encontra na seção de anexos desta 
dissertação.   
4 Todos os entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que se encontra na seção de 
anexos desta dissertação.  
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Gabriela Servidora da unidade local da 

FUNAI  

Gabriela-FUNAI São Paulo 

Ligação telefônica 

Luciene Servidora da unidade local da 

FUNAI  

Luciene-Funai Altamira 

presencialmente 

Luis Antonio Professor da UFPA José Antonio-UFPA Altamira 

presencialmente 

Quadro 2 – Agentes das Instituições Públicas 
Fonte: Elaboração própria.  
 

 

Nome 

entrevistado 
Perfil do entrevistado 

Identificação ao 

longo do texto 

Local e meio de coleta 

dos dados 

Monica Empreendedor Monica-Empreendedor Altamira presencialmente 

Juliana Empreendedor 
Juliana - 

Empreendedor 
Altamira presencialmente 

 

Pedro Executora 1 Pedro-Executora 1 
São Paulo 

Ligação telefônica 

Alice Executora 1 Alice- Executora 1 

São Paulo 

Ligação telefônica 

 

Erica Executora 2; Erica – Executora 2 Altamira presencialmente 
 

Quadro 3 – Agentes das Instituições Privadas 
Fonte: Elaboração própria.  
 

 

Nome 

entrevistado 

Perfil do 

entrevistado 

Identificação ao 

longo do texto 

Local e meio 

de coleta dos 

dados 

André  Professor e liderança indígena 
André-professor e liderança 

indígena 

Altamira 

presencialmente 

Francisco  Liderança Indígena Francisco-liderança indígena 
Altamira 

presencialmente 

Luane Professora Indígena 
(não foi citada nominalmente 

na dissertação) 

Altamira 

presencialmente 

Quadro 4 – Agentes da Sociedade Civil: Povos Indígenas 
Fonte: Elaboração própria.  
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Nome 

entrevistado 

Perfil do 

entrevistado 

Identificação ao 

longo do texto 

Local e meio 

de coleta dos 

dados 

Roberto 
Representante de organização do 

terceiro setor atuante na região 

(não foi citado nominalmente 

na dissertação) 

Altamira 

presencialmente 
 

Quadro 5 – Agentes da sociedade civil: Organizações Não Governamentais 
 Fonte: Elaboração própria. 
 

O roteiro que guiou as entrevistas está na seção de anexos desta dissertação e foi baseado 

no questionário aplicado por Santiago (2017, p.184, 185) e nas categorias teóricas de Leite 

(2014), Pires e Gomide (2014) e Lotta e Favaretto (2016; 2018). Este roteiro foi adaptado para 

se adequar a cada interlocutor. Isto foi feito em conformidade com as informações coletadas 

nas reuniões etnografadas e nas demais interações significativas durante os 27 dias de trabalho 

de campo. É importante destacar que a pesquisadora utilizou o roteiro mais para confirmar quais 

tópicos já haviam sido abordados ao longo da entrevista do que para questionar os entrevistados 

do modo como está escrito no roteiro. Na maior parte das entrevistas a pesquisadora fez poucas 

perguntas. Apresentava as questões mais abrangentes e introdutórias de cada dimensão de 

interesse e deixava o interlocutor apresentar suas respostas de modo o mais livre possível, 

interrompendo pontualmente com novas perguntas e comentários de modo a direcionar a 

conversa.  

A análise dos dados foi estruturada segundo a metodologia de análise de dados de Miles, 

Huberman e Saldana (2014) de basic coding e análise de conteúdo. Os autores propõem 

diversos tipos de codificação dentre os quais escolhemos estruturara análise em três ciclos de 

códigos e categorias.  

O primeiro é do tipo dedutivo, feito a partir dos conceitos relevantes para o referencial 

teórico, pergunta de pesquisa e hipóteses que haviam sido elaboradas a partir da etnografia.  

O segundo e terceiro são do tipo indutivo. O segundo objetiva reduzir o volume de 

dados, criando categorias sobre aspectos descritivos, temáticos, processuais ou in vivo5, 

palavras e frases significativas do próprio entrevistado. Para a construção destas categorias 

foram observados descrições, valores e atitudes.  

                                                 
5 Este termo é utilizado pelos autores para classificar as categorias de análise formadas por trechos da fala dos 
interlocutores, marcada entre aspas. Esta categoria é utilizada para marcar expressões emblemáticas dos 
interlocutores.  
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O terceiro consistiu na codificação de métodos processuais, onde se buscou atribuir uma 

relação de causalidade entre os códigos dedutivos e indutivos. Esta parte da análise foi feita 

através de memorandos analíticos que objetivam descrever as conexões encontradas.  

 

                      Labels - Categorias Dedutivas    Labels - Categorias Indutivas 

PLANEJAMENTO RECURSOS POLÍTICOS PADRONIZAÇÃO 

IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS TÉCNICOS ESPECIFICIDADE 

COORDENAÇÃO RESULTADOS LOGÍSTICA 

CONFLITO INOVAÇÃO PEEI 

OBJETIVOS APRENDIZADO TEEMEX 

PROCESSOS DECISÓRIOS INTERAÇÃO TEE 

INTERSETORIALIDADE PARTICIPAÇÃO ATORES INSTITUCIONAIS 

SUBSIDIARIEDADE  AGENTES 

TERRITÓRIO  REESTRUTURAÇÃO 

Quadro 6 – Categorias de análise 
Fonte:  Elaboração própria.  
 
 

De modo a garantir a qualidade do trabalho qualitativo, a pesquisa segue o critério de 

plausibilidade segundo Golden-Bidlde e Locke (1993) e Schultze (2000).  Segundo este critério, 

a qualidade do trabalho é garantida pela descrição aprofundada dos dados frente à construção 

de uma narrativa interpretativa que faça sentido aos olhos do leitor.  

O principal desafio em empreender este estudo de caso foi a adequação do seu desenho 

ao tempo para realizá-lo. Em um período de cinco meses foi feita a coleta, análise de dados a 

partir do referencial teórico e a apresentação dos resultados na presente dissertação.  Pelo fato 

do local de coleta de dados ser pouco acessível, a pesquisadora optou por permanecer em campo 

até que concluísse o maior número de entrevistas. A duração do campo se explica pela 

dificuldade de agendar entrevistas previamente, o que fez com que a seleção dos entrevistados 

fosse feita a partir do método exploratório da etnografia. A quantidade de entrevistas realizadas 

se relaciona com o objetivo da pesquisadora de entrevistar um conjunto de pessoas 

minimamente representativo da heterogenidade do arranjo institucional estudado, em virtude 

que, a pergunta de pesquisa buscava compreender justamente como esta composição em 

particular mobilizou mecanismos de coordenação. 
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Mesmo com estes desafios, este estudo de caso foi assim feito devido a relevância que 

este contexto pode trazer para a discussão de relações de coordenação, e mais especificamente 

à literatura de arranjos institucionais.  
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CAPÍTULO 1: Breve revisão da literatura e marco conceitual 

 

As transformações políticas, econômicas e sociais do século XX acrescentaram 

complexidade ao funcionamento do Estado. Os governos aumentaram suas responsabilidades 

perante a sociedade e passaram a responder por demandas sociais, econômicas e de 

infraestrutura. A sociedade, por sua vez, também se aproximou do funcionamento dos governos 

através da criação de canais de participação e mecanismos de controle.  

No Brasil a Constituição Federal de 1988 representou um ponto de virada para a 

sociedade brasileira, não só por ser o marco da redemocratização, mas por instituir uma nova 

maneira de atuação do Estado (CAVALCANTE; LOTTA ;  OLIVEIRA, 2018). Para que 

fossem criadas condições sociais para efetivação dos princípios democráticos da carta magna, 

na década de 1990, foi  realizado um amplo processo de reestruturação da administração pública 

em torno  de três princípios: eficiência, eficácia e efetividade, que foi iniciado pela Reforma 

Gerencial do Estado, de 1995 (ABRUCIO; LOUREIRO, 2018; BRESSER-PEREIRA, 1996; 

BRESSER;  SPINK, 1998).  

As principais inovações institucionais com a redemocratização podem ser sintetizadas 

em cinco aspectos: (1) profissionalização do atendimento público,  (2) reorientação da 

administração pública em conformidade com o princípio de universalização do atendimento (o 

que proporcionou a ampliação das esferas de atuação do Estado), (3) criação de novos setores 

de políticas públicas relacionados a ampliação de temáticas que se tornaram objeto de atenção 

do Estado, (4) descentralização das responsabilidades do Estado na relação entre os entes 

federados, (5) criação de mecanismos democratizantes como a participação pública e o 

Ministério Público; (ABRUCIO;  LOUREIRO, 2018). Neste estudo serão abordados os últimos 

três pontos, isto é, como a estrutura setorial e federativa e as ferramentas de participação pública 

do ambiente institucional e político brasileiro (PIRES ; GOMIDE, 2016) são dimensões 

relevantes para o estabelecimento das relações de coordenação no contexto de implementação 

e da política  estudada.  

A Constituição de 1988 é denominada de Constituição Cidadã por um entusiasmo cívico 

(CARVALHO, 2015) com a reconquista dos direitos civis, políticos e sociais ao fim da ditadura 

militar. Os direitos sociais, resguardados a  indivíduos e coletividades, foram ampliados 

superando qualquer texto constitucional anterior, dando visibilidade as especificidades de 

grupos sociais considerados minoritários como povos indígenas, população sem-terra, 

população urbana sem moradia, mulheres, negros, entre outros grupos populares que se 
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organizaram progressivamente desde a década de 1970 pela reconstrução das instituições 

democráticas, suspensas desde o Golpe Militar de 1964.  

Diante destes novos sujeitos políticos, surgem novas demandas sociais para serem 

atendidas pelo Estado. Isto proporcionou a criação de setores com novas pautas de políticas 

públicas, como por exemplo, meio ambiente, habitação e educação.  (CARVALHO, 2015; 

SOUZA, 2018; FARAH, 2012; ABRUCIO; FRANZESE, 2007). Um marco deste processo 

foram as ações em torno da universalização do Ensino Fundamental na década de 1990, pois o 

objetivo era a redução do índice de analfabetismo, visto como um fator decisivo para a 

ampliação da cidadania (CARVALHO, 2015). As políticas de educação escolar para povos 

indígenas analisadas na presente pesquisa expressam esta nova perspectiva de atuação do 

Estado para garantia de direitos.6  

O regime democrático representativo e participativo instaurado pela Constituição de 

1988 está calcado em duas ideias. A primeira é a descentralização7 dos processos decisórios e 

da responsabilidade em implementar as políticas públicas do governo federal em direção aos 

estados e, principalmente, municípios, que se tornam entes federados neste momento. A 

segunda é a criação de instituições participativas nos municípios (FARAH, 2012), incluindo 

atores da sociedade civil e suas perspectivas nos processos decisórios. O princípio que está por 

detrás é que quanto mais próxima das necessidades da população, mais condições e 

conhecimento a máquina pública possui para prestar um atendimento adequado às 

especificidades locais da população (DURIGUETTO, 2007).  

Com a alteração do pacto federativo, a descentralização e a inclusão dos princípios da   

participação pública, os municípios se tornaram o locus principal da implementação de políticas 

públicas. Por conseguinte, as políticas públicas passam a ser confrontadas com um escopo mais 

abrangente de demandas e por público beneficiário mais variado dado os diversos contextos de 

implementação (ARRETCHE, 2004; SOUZA, 2005; ABRUCIO ;  FRANZESE, 2007). A 

                                                 
6 As ações de educação escolar para povos indígenas, historicamente relacionadas a grupos da sociedade civil, 
sejam eles oriundos das missões religiosas ou das universidades, se tornam progressivamente objeto de atenção 
estatal a partir deste momento, e nesta perspectiva. A educação escolar indígena se torna política pública a partir 
de uma legislação pós-1988 que reconhece a especificidade cultural, linguística e política dos povos indígenas. 
Entretanto, há um hiato entre os princípios legais e a prática. Para Menezes (2005) o Estado brasileiro possui uma 
persistente dificuldade em prover o atendimento escolar dos povos indígenas. Para ele esta dificuldade é reveladora 
da tensão entre o princípio da educação diferenciada e a centralidade que alfabetização possui nas políticas 
educacionais. No que se refere a educação escolar indígena, Menezes (2005) argumenta que a alfabetização gera 
impactos negativos, a considerando uma ação potencialmente desestruturante e uniformizadora das culturas 
indígenas.  
 
7 Segundo Abrucio e Franzese (2007) estes processos de descentralização fiscal iniciaram antes da Constituição 
de19 88, que, entretanto, os intensificou  e os consolidou.  
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combinação destas mudanças institucionais tornaram mais complexas a implementação das 

políticas.  

Com relação aos dois primeiros pontos, Souza (2006) explica que a inclusão dos 

municípios e a alteração de atribuições dos entes foi feita sem uma regulamentação das relações 

intergovernamentais, o que resulta em uma falta de clareza sobre quais são as responsabilidades 

da União, dos estados e municípios frente à execução das políticas públicas. A autora relata que 

somente alguns setores de políticas públicas possuem normas infraconstitucionais 

estabelecendo mecanismos para a efetivação da cooperação entre os entes. (SOUZA, 2006). 

No que se refere à participação pública, a inserção de instituições participativas na 

composição do ambiente institucional brasileiro proporcionaram o envolvimento da população 

na elaboração das políticas públicas de formas muito variadas (AVRITZER ;  PEREIRA, 2005), 

tanto devido aos diferentes formatos que estes espaços de participação assumem, quanto pelo 

modo como atuam, o que é denominado por Avritzer de “capacidade de democratizarem o 

governo” (AVRITZER, 2008, p.47): “o sucesso dos processos participativos está relacionado 

[...] a maneira como se articulam o desenho institucional, organização da sociedade e vontade 

política de implementar desenhos participativos.” (AVRITZER, 2008, p.47). 

Assim sendo, diante das características mencionadas sobre o regime democrático, Pires 

e Gomide (2014) argumentam que a capacidade do Estado em implementar sua agenda de 

políticas públicas passa a estar diretamente associada ao modo como as burocracias 

implementadoras da União, dos estados e municípios se coordenam entre si e com as 

instituições participativas e de controle social (PIRES; GOMIDE 2014). Esta relação apresenta 

às burocracias o desafio de agregarem às  suas capacidades técnicas, capacidades políticas de 

diálogo e negociação com a sociedade nos processos decisórios inerentes à  execução de 

políticas. 

Por conseguinte, o grau de sucesso das políticas públicas passa a estar conectado ao 

modo como os governos, em seus aspectos políticos e administrativos, se relacionam com a 

sociedade (CAVALCANTE; LOTTA ; OLIVEIRA, 2018; TATAGIBA; ABERS ;  SILVA, 

2018). Isto implica em duas mudanças. A primeira é que as burocracias não mais respondem 

exclusivamente  à  classe dirigente do sistema político. A segunda é que o tipo ideal weberiano 

de administração burocrática8 deixa de ser suficiente para qualificar o bom funcionamento do 

Estado (ABRUCIO ; LOUREIRO, 2018).  

                                                 
8 Sinteticamente, o tipo ideal weberiano de administração burocrática pode ser caracterizado como cargos estáveis, 
contínuos, autônomos e ocupados por técnicos selecionados por mérito a partir de um processo universal e que 
devem atuar orientados por regras, 
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Evidentemente que estas transformações também implicam em mudanças analíticas. 

Com elas o estudo das políticas públicas se amplia e passa a  atentar  

para o  modo como as burocracias federais, estaduais e municipais de diferentes setores 

coordenam  responsabilidades e ações entre si e com os espaços de participação social. Estes 

aspectos são alguns exemplos dos deslocamentos no modo como a Ciência Política e a 

Administração Pública têm interpretado as políticas públicas ao longo dos anos.  

Para Marques (2013), as abordagens centradas na racionalidade do processo decisório e 

na fase de formulação de políticas públicas foram sendo gradativamente substituídas por 

perspectivas que voltaram sua atenção para a fase de implementação enfocando as interações 

que as produzem, com relevância para a agência dos atores e as relações de poder inerentes a 

conflitos, negociações e alianças. Um exemplo disso é o fato da teoria neoinstitucionalista, que 

destaca a importância do papel das instituições em todas as etapas da produção de políticas 

públicas, ter se tornado a mais influente na produção da ciência política brasileira (MARQUES, 

2013). No excerto abaixo o autor demonstra a correlação entre a mudança no entendimento 

sobre o que são políticas públicas e o foco na ação dos atores: 

 

Essas mudanças de enfoque destacaram ainda crescentemente o papel das agências 
estatais, burocracias e instituições, por vezes de forma isolada, ou às vezes em 
configurações de atores em interação, assim como o papel das ideias e valores na 
produção das políticas públicas. Entretanto, se pudesse destacar um único elemento 
que sumarize esses deslocamentos, este seria a crescente a politização dos processos 
e produção de políticas públicas entendidas cada vez mais como processos complexos, 
atravessados por diversas dinâmicas de poder, embora em constante interação com os 
ambientes institucionais, relacionais e cognitivos que as cercam, ambientes esses 
também construídos ativamente pelos atores. (MARQUES, 2013, p.24).  
 

É notório o caráter ativo que as políticas públicas assumem quando o autor se utiliza de 

termos como “processos”, “dinâmicas” e “interação” para caracterizá-las. Sob este prisma, é 

relevante compreender como os atributos do ambiente institucional brasileiro se enredam de 

modos distintos em cada contexto de implementação. Sendo assim, investigar como as políticas 

públicas se materializam na sociedade implica também percorrer estes múltiplos caminhos que 

são tecidos. Como por exemplo, nesta pesquisa, aspectos das relações entre entes federativos, 

de setores do governo, da burocracia ou da sociedade integram a  análise do processo de 

coordenação na etapa de implementação de uma política pública.  Como se trata de um estudo 

em profundidade de um caso único é possível verificar este enredamento.  

Posto isto, neste capítulo teórico faremos uma breve revisão das literatura sobre 

implementação e coordenação de políticas públicas e introduziremos a discussão de arranjos 
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institucionais. Ao seu final evidenciaremos como estes conceitos fundamentarão este estudo de 

caso.  

 

1.1.Implementação de Políticas Públicas 

 

O estudo de Pressman e Wildalvsky (1973) considerado o seminal da literatura de 

implementação de políticas públicas, define a etapa de implementação como todas as  atividades 

de execução de uma legislação que permitiriam alcançar  os resultados planejados. Caso fossem 

obtidos resultados não previstos, estas transformações eram compreendidas como falhas 

(SAETREN, 2014) e interpretava-se que ou os planos estavam incorretos ou que a execução 

havia se desviado da rota planejada por ausência de controles.  

Em 1979 Majone e Wildavsky (1979) passam a definir a implementação como uma 

etapa de inovação e evolução da política em que não mais se espera que haja a replicação 

automática do que havia sido planejado previamente. Propõem que a fase de implementação 

deixe de ser compreendida como planejar e controlar e passe a ser percebida como um processo 

“artesanal”, onde as regras e os comportamentos são selecionados como adequados na interação 

e na disputa sobre a realização das ideias. Compreende-se que os recursos disponíveis e os 

objetivos das políticas públicas são menos previsíveis e controláveis do que se espera, uma vez 

que se alteram ao longo do processo de execução. O sucesso na implementação de uma política 

passou a estar menos relacionado a execução literal do plano previsto, do que ao modo como é 

executada. Os estudos que atribuíram relevância para as atividades posteriores à etapa da 

formulação das políticas são chamados de primeira geração de estudos sobre implementação.   

(GOGGIN, 1990). 

Conforme a abordagem sobre a etapa de implementação das políticas públicas se 

modifica, a qualificação da ação do burocrata também. Para Majone e Wildasky (1979) o 

“discernimento administrativo” não deve mais ser submetido a uma “lógica de comando e 

controle” pois a ação do burocrata se configuraria na prática enquanto um modo específico de 

lidar com as situações, uma disposição particular de reformular os problemas antes da 

proposição de soluções. O discernimento dos agentes implementadores além de ser inevitável 

passa a ser considerado fundamental para  o aprimoramento contínuo das políticas.  

Com esta transformação na perspectiva sobre a fase de implementação, as pesquisas que 

se seguiram – agrupadas posteriormente como 2ª geração de estudos –procuraram criar modelos 

teóricos e conceitos que explicassem mais detalhadamente as formas nas quais as políticas eram 
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implementadas (NAJAM, 1995), dos quais se destacaram duas abordagens: implementação top-

down e bottom-up. 

A abordagem top-down (MAZMANIAN; SABATIER, 1983) atribui importância a 

centralização da capacidade decisória por parte das autoridades e o respectivo controle dos 

agentes que implementam as políticas (PUPPIM de OLIVEIRA, 2006; SOUZA, 2006). Esse 

modelo enfatizava a separação entre as esferas políticas e administrativas através de relações 

demarcadas por autoridade e hierarquia. (BARRET, 2004).  

A abordagem bottom-up pode ser considerada uma perspectiva inversa (SOUZA, 2006) 

e também reativa ao modelo anterior (NAJAM, 1995), que analisa a implementação a partir dos 

comportamentos dos agentes intra e inter organizacionais, como por exemplo conflitos, 

negociações e barganhas (BARRET, 2004). O estudo seminal de Lipsky de 1980 sobre os 

agentes e organizações da burocracia que interagem diretamente com o público, categoria 

denominada de burocracia de nível de rua, é muito relevante por demonstrar que a 

discricionariedade do burocrata não se reduz a uma característica patrimonialista da ação do 

Estado, mas é um aspecto tão inevitável quanto fundamental para a adequação da entrega do 

serviço público às especificidades do cidadão. A especialização, meritocracia e insulamento são 

princípios insuficientes na orientação da ação de burocratas que lidam cotidianamente com as 

contradições e conflitos existentes entre as demandas práticas dos diversos grupos da sociedade 

e as metas e diretrizes das políticas públicas. Desta forma, a implementação não é automática e 

as ações dos agentes implementadores também consiste em uma ação de formulação de política 

pública. (CAVALCANTE; LOTTA;  PIRES, 2018).  

Apesar de Lipsky (1980) aprofundar a discussão sobre discricionariedade analisando a 

ação dos burocratas que interagem diretamente com o público beneficiário das políticas 

públicas, a autonomia não é uma característica que lhes é exclusiva. Todos os burocratas e 

agentes implementadores possuem algum grau de autonomia (BOUCKAERT; PETERS; 

VERHOEST, 2010). Esta autonomia se expressaria quando os implementadores executam as 

políticas públicas desenhadas pelos formuladores à priori “traduzindo suas concepções em 

medidas concretas de intervenção”, ou seja, “fazem a política e a fazem segundo suas próprias 

referências” (ARRETCHE 2001). Estas referências poderiam ser definidas somente em 

conformidade às normas que regulam a implementação e/ou pela relação que estes agentes 

implementadores têm com aqueles responsáveis pela formulação. Porém, para além da esfera 

normativa, estas referências são também as escolhas que os agentes implementadores fazem 

mediante objetivos próprios e/ou dos stakeholders, que podem ser motivadas tanto pelo 

desconhecimento dos objetivos da política – ou daqueles que a formularam –, por discordarem 
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das prioridades dadas ou então, por restrições institucionais que impossibilitam que a política 

seja executada em conformidade com o plano. Estas escolhas são permanentes: “na prática real 

da administração pública, a implementação de políticas ocorre em um ambiente caracterizado 

por contínua mutação, mutação esta que é inteiramente alheia à vontade dos implementadores.  

(ARRETCHE, 2001, p.49, grifo da autora).  

Apesar das duas abordagens partirem de premissas opostas, ambas as literaturas trazem 

contribuições para a análise da fase de implementação das políticas públicas. De modo geral a 

literatura de implementação top-down contribui para definição de papéis, arena e ferramentas; 

a literatura bottom-up permite compreender o processo de ajustes nas políticas públicas quando 

implementadas, dado os arranjos político institucionais e os procedimentos de negociação e 

barganha. Desta forma a análise da implementação deve ser capaz de compreender que a 

concretização das políticas públicas ocorre em um ambiente múltiplo e depende de diversos 

fatores relevantes. (LOTTA, 2010). Porém, devido a diversidade das políticas públicas e dos 

contextos de implementação, Matland (1995) identifica uma tendência de cada perspectiva 

teórica estudar políticas públicas diferentes, isto é, pesquisas que analisam o processo decisório 

centralizado ou a fase da formulação o fazem a partir de uma perspectiva top-down, e as que 

investigam as políticas com alto grau de incerteza ou a fase de implementação são observadas 

a partir de uma perspectiva bottom-up.  

Para Matland (1995) este paradigma top-down versus bottom-up, restringe a 

compreensão teórica sobre a implementação, cujos estudos se reduzem “a apresentar longas 

listas de variáveis que podem afetar a implementação [de modo que][...] as condições nas quais 

estas variáveis são importantes e as condições que devemos esperar que sejam importantes tem 

sido ignoradas ou tratadas superficialmente” (MATLAND, 1995, p.153). A solução proposta 

pelos estudos denominados de terceira geração para esta polarização teórica também lhe parece 

insatisfatória, pois a combinação das variáveis complementares exacerbaria ainda mais o 

problema, ao ampliar o leque de variáveis sem analisar a relação entre elas e suas razões e 

condições de importância para a implementação.  

Isto posto, o autor propõe um modelo teórico pautado na correlação de níveis diferentes 

de duas variáveis, conflito e ambiguidade, baseado no pressuposto que a implementação é um 

processo essencialmente interativo. O conflito é um indicador tanto do grau de interdependência 

quanto de concordância sobre os objetivos e os meios para o sucesso da política entre as 

organizações e os agentes envolvidos na implementação. Já a ambiguidade é um indicador do 

grau de certeza sobre quais metas ou processos são importantes para o sucesso da política. Os 

modos da interação - persuasão, barganha e coerção – bem como os resultados dela – 
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aprendizado e ações relevantes – refletem a combinação de conflito e ambiguidade. As políticas 

públicas do tipo top-down e bottom-up são apenas duas resultantes possíveis. O modelo 

proposto de Matland (1995) será usado como um referencial para a compreensão das interações 

entre os atores no arranjo institucional aqui estudado.  

 

1.2. Coordenação de Políticas Públicas 

 

Os estudos sobre a implementação evidenciam que as políticas públicas se produzem e 

se efetivam a partir das ações de diversos atores e organizações. É possível que a coordenação 

destas ações esteja diretamente relacionada ao grau de sucesso que obtém. Assim sendo, a 

coordenação das políticas públicas é um problema prático e teórico tão antigo quanto os 

processos de expansão dos governos para além de pequenos territórios e um poder central 

(BOUCKAERT; PETERS ; VERHOEST, 2010), que contudo se torna mais expressivo na 

medida que a complexidade dos problemas que estas políticas pretendem resolver aumenta. 

(SOUZA, 2018).  

A definição de políticas públicas enquanto “governo em ação” evidencia que 

compartilham da mesma natureza dos governos, isto é, são constituídas por múltiplas 

organizações, indivíduos, ideias e interesses.  O funcionamento dos governos resulta da 

organização destas ações direcionadas  direção a  proporcionar consensos (SOUZA, 2018). A 

coordenação é, portanto, uma dimensão inerente às políticas públicas, e não um estágio 

substantivo ideal que quando atingido garantiria a exequibilidade de todas as políticas públicas.  

A dificuldade de coordenação das políticas públicas pode ser explicada por algumas 

razões: alto grau de especialização dos governos, baixo compartilhamento de informações, 

gestão orientada por performance, tendência das organizações de se defenderem, valores e 

ideologias institucionais, relações com partidos do sistema político, accountability estritamente 

financeira e legal. (PETERS, 2018). 

A coordenação pode ser definida como processos, estratégias e instrumentos que 

reduzem os conflitos, as lacunas e as contradições entre todas as partes e fatores envolvidos, a 

partir do entendimento comum dos participantes sobre o grau de coerência que almejam. Logo, 

é simultaneamente um processo de tomada de decisão e os seus resultados. Esta coerência pode 

ser alcançada por uma miríade de possibilidades que envolvem desde ações impositivas a ações 

não planejadas de modo intencional, como por exemplo, o fato de determinadas ações estarem 

alinhadas porque organizações ou indivíduos compartilham de determinados valores ou 

experiências. (BOUCKAERT; PETERS; VERHOEST, 2010).  
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A coordenação de políticas públicas é uma construção progressiva. Por envolver negociações 

entre diversos grupos e redes, Peters (1998) considera que a coordenação é um exercício 

intensamente político. Do mesmo modo Souza (2018) afirma que ações individuais, 

voluntárias, e espontâneas de caráter cooperativo só promovem a coordenação quando a adesão 

dos participantes também se associa a incentivos de ordem racional (SOUZA, 2018). Dada a 

fluidez com que as relações de coordenação se expressam, uma primeira forma de analisá-las é 

identificando quais são as intenções e/ou conteúdos  e   os locais ou direções específicas em 

que se constituem. (BOUCKAERT; PETERS ; VERHOEST, 2010).  

Bouckaert, Peters e Verhoest (2010) classificam as intenções ou conteúdos da 

coordenação em três tipos. O primeiro tipo refere-se aos atores e organizações que orientam 

suas ações a não gerarem prejuízos aos demais de modo a evitar os conflitos (coordenação 

negativa). O segundo tipo consiste na intenção coletiva de se criarem soluções benéficas a todos 

os envolvidos (coordenação positiva). Um terceiro nível é a coordenação do tipo estratégica, 

que promove tanto a integração dos serviços e solução de problemas preexistentes,  bem como 

o desenvolvimento de estratégias de governo e objetivos de futuro comuns.  

Em termos de locais e direções, podem ser criados mecanismos de coordenação nas  

esferas políticas e administrativas, nas  fases de formulação e implementação, entre  diferentes 

níveis ou setores internos do governo ou mesmo com organizações que estão fora dele 

(PETERS, 1998; BOUCKAERT; PETERS ;VERHOEST, 2010; PETERS,  2018), ou seja, 

entre todas as organizações e agentes implicados em uma política pública. Porém é uma decisão 

dos atores envolvidos a sua efetiva criação.  

 

(1) esferas política e administrativas  
 

(2) fases de formulação e implementação  

(3) diferentes níveis de governo  

(4) diferentes setores do governo  

(5) com organizações fora do governo 

Quadro 7 - Locus da coordenação 
Fonte: Elaboração própria com base em Bouckaert, Peters, Verhoest (2010) e Peters, (2018). 
 
 

A decisão a respeito do local em que os mecanismos de coordenação serão criados está 

associada a características do processo decisório da política pública. Teoricamente, em políticas 

do tipo top-down cujo processo decisório é centralizado, os mecanismos de coordenação são 
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criados para a fase de formulação. Porém, mesmo nessas políticas e independentemente de 

terem sido planejados a  priori ou não, a implementação de programas prescinde de algum nível 

de coordenação nas negociações entre os atores locais. Assim sendo, há mais chances de os 

mecanismos de coordenação produzirem resultados efetivos se forem concebidos nas esferas 

administrativas locais (BOUCKAERT; PETERS;  VERHOEST, 2010), pois ao estarem mais 

próximos do contexto de implementação, possuem mais condições de identificar e mediar as 

contradições e lacunas existentes entre as diferentes organizações (PETERS, 2018).  

A coordenação que ocorre entre diferentes níveis ou setores de governo é chamada de 

intergovernamental ou vertical. Dada a autonomia constitucional dos níveis de governos em 

países federados, a coordenação se torna mais custosa (SOUZA, 2018). Já as relações de 

coordenação horizontal ou intragovernamental são por excelência de caráter não hierárquico 

estabelecidas entre organizações e agências do governo ou mesmo entre o Estado e outras 

organizações da sociedade, motivadas por problemas demandados pela sociedade e que 

transcendem o escopo das políticas setoriais.  

Na década de 1990 com a internacionalização da economia e o alargamento das 

responsabilidade do Estado já mencionadas, a definição do que é público começou a se ampliar 

incorporando as organizações não governamentais e privadas que exercem serviços públicos 

(FREDERICKSON, 1999). Uma expressão recente desse movimento teórico é a abordagem 

que compreende o público como uma linguagem que não se restringe às fronteiras institucionais 

(SPINK, 2013; 2015). Com o aumento de relações que extrapolam os limites dos governos, 

passou a ser utilizado o termo governança para se referir especificamente a esse tipo de relação 

de coordenação pública e privada (BOUCKAERT;  PETERS;  VERHOEST, 2010; SOUZA, 

2018)9.  

Uma segunda forma de organizar a diversidade empírica das relações de coordenação é 

observar o modo como se constituem através de uma tipologia de três mecanismos: hierarquia, 

mercados e redes. Esta tipologia é uma ferramenta que permite identificar as características das 

relações entre organizações na implementação de uma política pública, que na prática se 

apresentam imbricadas. Cada mecanismo relaciona-se com um conjunto de processos, recursos 

e padrões de interação envolvidas. Autoridade e poder são os recursos que viabilizam as 

                                                 
9 Entretanto este conceito não será explorado neste trabalho. Trataremos das relações de coordenação entre os 
agentes públicos e privados como uma das dimensões de coordenação presentes no arranjo institucional analisado, 
sendo ela a coordenação intersetorial. Nesta pesquisa a ação do agente privado refere-se à implementação da 
política de infraestrutura/ambiental que influencia a implementação da política de educação escolar indígena. Esta 
discussão está no capítulo 4. 
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relações de coordenação do tipo hierárquico, estruturada em torno do estabelecimento de 

objetivos, procedimentos e regras. A coordenação promovida pelos mecanismos de mercado e 

rede estão ambas baseadas em relações de interdependência entre atores, só que enquanto no 

primeiro estas relações são pautadas pela competição e barganha de informações, no segundo 

os recursos são a confiança e a solidariedade. Cada tipo de mecanismo faz com que a 

coordenação seja mais ou menos automática e impositiva. Em resumo o poder e a autoridade 

são concentrados na hierarquia, negociados no mercado e compartilhados na rede 

(BOUCKAERT; PETERS; VERHOEST, 2010; PETERS, 2018; SOUZA. 2018) 

 

 

Mecanismos de Coordenação Recursos 

Hierarquia Autoridade - Poder 

Mercado 
Contratualização 

Competição - Regulação 

Rede Confiança - Reciprocidade 

Quadro 8 - Mecanismos de Coordenação de Políticas Públicas  
Fonte: Elaboração própria com base em Bouckaert, Peters, Verhoest (2010), Peters, (2018) e 
Souza (2018)  
 
 

A coordenação é um problema administrativo e político complexo que depende de 

soluções também complexas. Antes de tudo é necessário compreendê-la em todas as suas 

características, ou seja, tanto em termos de intenções, locais e modos em que se estabelece. O 

conceito de arranjos institucionais nos permite analisar todos estes aspectos de modo integrado. 

Pires e Gomide (2014) propõe uma abordagem teórica do conceito de arranjos 

institucionais que permite analisar de modo integrado as relações entre o conjunto heterogêneo 

específico de atores, instituições, interesses, políticas, tal como se apresentam por meio de 

reuniões, protocolos e negociações no contexto de implementação. Ou seja, a partir deste 

conceito é possível identificar fatores explicativos do modo particular como as políticas 

públicas são implementadas em cada contexto. 

 

1.3. Arranjos institucionais 

 

O conceito de arranjos institucionais foi cunhado pela primeira vez por Davis e North 

em 1971 e depois foi desenvolvido por Oliver E. Williamson sob o nome de estrutura de 
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governança. Originalmente o conceito se referia às regras que regulam a cooperação ou a 

competição entre agentes econômicos privados, definidas contextualmente a partir de um 

conjunto de parâmetros gerais do sistema político e econômico, o ambiente institucional 

(DAVIS; NORTH, 1971 apud FIANI, 2011). Fiani (2011) explica que para Williamson os 

arranjos institucionais são fundamentais para estabelecer relações de troca cooperativas, e não 

conflitivas, entre agentes que possam vir a ter interesses divergentes dada uma sociedade de 

alto grau de especialização e divisão de trabalho. Sua preocupação estava fundamentada na 

ideia de que a produção de bens gera custos de transação, e que quanto maior a divisão social 

do trabalho haverá mais trocas destes custos.  

Há três tipos de arranjos institucionais, o mercado, a hierarquia e os híbridos, segundo 

Williamson (1996). Os dois últimos se diferenciam do mercado pois permitem lidar com as 

imprevisibilidades e fazer ajustes ao longo das trocas/transações, e, se diferenciam entre si pois 

enquanto um propõe controles hierarquizados o segundo os mescla com incentivos que 

garantem a autonomia dos agentes. Enquanto o mercado é um arranjo institucional típico das 

empresas privadas, a hierarquia é modelo de funcionamento das burocracias. Os arranjos 

institucionais híbridos seriam aqueles em que Estado e setor privado atuariam em conjunto 

mesclando controles hierárquicos com autonomia. Para Williamson há diversas possibilidades 

de arranjos institucionais híbridos em conformidade com as combinações específicas de suas 

características (1996).  

Fiani (2011) atribui às instituições a responsabilidade de promover a coordenação e 

administrar o conflito em contextos como o das políticas de desenvolvimento caracterizado por 

insegurança e instabilidade devido a altos custos, conflitos e imprevisibilidades que geram. O 

autor avalia que dentre estes três tipos de arranjos institucionais, os arranjos institucionais 

híbridos, que regulam as relações entre órgãos da administração pública e empresas privadas, 

é o mais profícuo (FIANI, 2014).  Para o autor este tipo de arranjo institucional permitiria que 

o Estado e setor privado compartilhassem as responsabilidades, algo importante, porém 

complexo.  

 

O fato de o híbrido envolver agentes privados independentes e, em alguns casos, 
também públicos na consecução de objetivos comuns impõe problemas de cooperação 
e adaptação entre os agentes que são, por sua própria natureza, distintos daqueles 
enfrentados por uma hierarquia ou um mercado. Isto porque enquanto a hierarquia 
utiliza essencialmente controles e o mercado emprega basicamente os incentivos, a 
forma específica de combinar incentivos e controles de modo a reduzir conflitos e 
induzir à cooperação é exatamente o desafio do híbrido.  Dito de outra forma: a 
combinação de elementos heterogêneos na forma de incentivos e controles impõe 
dinâmicas de interação, riscos de conflitos e dificuldades de coordenação que são 
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distintos no arranjo híbrido tanto em relação à hierarquia, quanto em relação ao 
mercado. (Fiani, 2014, p.65, grifos do autor).  
 
 

Para que um arranjo institucional híbrido seja capaz de "viabilizar um objeto comum” 

são necessários mecanismos de cooperação “adequados e consistentes” para garantir que esteja 

"acima dos interesses privados", no sentido de não serem interesses oriundos somente de 

alguma das partes do híbrido. Caso o Estado seja responsável pela coordenação das políticas 

sua atuação deve incentivar a cooperação dos agentes privados para se relacionarem como 

parceiros: “Uma falha de coordenação ocorre quando os agentes têm de realizar investimentos 

em ativos específicos de forma coordenada para que os ganhos mais elevados se realizem, mas 

a incapacidade dos agentes para coordenar suas ações resulta em um equilíbrio ineficiente.” 

(FIANI, 2014, p.69).  

Pires e Gomide (2014) propõem uma outra perspectiva para o conceito de arranjos 

institucionais. Definem arranjos institucionais como regras, mecanismos e processos 

específicos que orientam a implementação das políticas ao coordenarem os atores e interesses 

a ela vinculados. Basicamente, os arranjos institucionais delimitam quem participa da política 

pública e de que forma participa, como se relacionam com os demais atores, e como percebem 

e reformulam a política (PIRES; GOMIDE, 2014; GOMIDE; PIRES, 2014).  

Sob esta ótica, arranjos institucionais são indicadores das capacidades do Estado em 

implementar políticas públicas, pois permitem analisar como que as burocracias 

implementadoras se vinculam com as instituições por excelência democráticas, a participação 

pública e controle social. Esta abordagem do conceito de arranjos institucionais possibilita 

agregar empiria ao conceito de capacidades estatais que, pode ser decomposto em três níveis: 

ontológico/teórico, constitutivo/dimensional e indicativo/observável.  

O primeiro nível é o próprio conceito de capacidades estatais composto por duas 

dimensões, a técnico-administrativo e a político-relacional, que podem ser observados através 

de seis indicadores dos arranjos institucionais, três de cada dimensão. Os arranjos institucionais 

que conferem capacidades técnico administrativas ao Estado são: (1) adequabilidade e 

disponibilidade de recursos humanos, financeiros e tecnológico, (2) presença de mecanismos 

de coordenação intragovernamentais e intergovernamentais e (3) presença de estratégias de 

monitoramento e avaliação das ações das políticas públicas referentes à dimensão técnica-

administrativa. Os arranjos institucionais que conferem capacidades políticas ao Estado são:  

(1) existência de mecanismos de interação das burocracias do executivo com os atores do 

sistema político representativo (ou seja, a interação dos atores que compõem a burocracia e os 
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agentes políticos), (2) existência de canais institucionais de participação onde a sociedade possa 

participar das instituições e das arenas decisórias, (3) articulação e atuação dos órgãos de 

controle compreendem a dimensão política-relacional. (PIRES; GOMIDE, 2014). 

A relação causal entre os conceitos de arranjos institucionais e capacidades estatais é 

válida nos dois sentidos: tanto os arranjos institucionais dotam o Estado de capacidades como, 

de modo oposto, as capacidades estatais proporcionam o estabelecimento de determinados 

arranjos institucionais. O framework teórico proposto por Pires e Gomide (2014) fundamenta 

o primeiro sentido da relação causal, ou seja, como o conjunto de atributos específicos dos 

arranjos institucionais promovem relações de coordenação e, consequentemente, dotam o 

Estado de capacidades. Neste artigo analisam comparativamente o arranjo institucional de oito 

políticas públicas10 voltadas para a promoção do desenvolvimento econômico em termos de 

objetivos, características e resultados e os classificam em um gradiente de capacidades técnico-

administrativas e políticas.  

A abordagem de Pires e Gomide (2014) do conceito de arranjos institucionais estrutura 

a análise empreendida aqui sobre o processo de coordenação na implementação da política 

estudada. Esta pesquisa focaliza especificamente na primeira parte da proposição dos autores, 

quer dizer, na análise dos atributos que compõe o arranjo institucional e que promovem relações 

de coordenação (em termos de objetivos, características e resultados). Deste modo, não 

avançaremos para a discussão de capacidades estatais. 

 

(1) OBJETIVOS 
metas e produtos 
  

        

    RECURSOS  MECANISMOS  ACOMPANHAMENTO  
(2) ARRANJOS 
INSTUCIONAIS  
  

Técnicos  
Administrativos 

As organizações 
técnicas possuem 
recursos adequados?  
  
Estes recursos estão 
disponíveis para a 
condução das 
ações? 

Há mecanismos de 
coordenação?   
  
Os mecanismos de 
coordenação 
funcionam? 

Há estratégias de 
monitoramento?  

    
Políticos 

Há interação entre: 
burocratas e 
agentes políticos; 
burocratas e 

Há ferramentas de 
participação? Elas 
são efetivas?  

Há atuação de órgãos de 
controle? Elas são 
efetivas? 

                                                 
10 As oito políticas estudadas foram: o Programa Nacional de Produção de Biodisel (PNPB), o Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), Programa Bolsa Família, o Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), a 
Usina Hidrelétrica de Belo Monte (UHBM), a Revitalização da Indústria Naval (RIN), o Plano Brasil Maior 
(PBM), o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).  
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Burocratas; e 
burocratas e as 
forças sociais? 

(3)RESULTADOS Execução As metas previstas foram alcançadas no período previsto? 
  
  

  
  
  

Inovação Houve mudanças que não estavam previstas? (adaptabilidade, 
aprimoramento da pp ao longo do  
processo) 

Quadro 9 - Estrutura da análise do conceito de arranjos institucionais de Pires e Gomide 
(2014) 
Fonte: Elaboração própria com base em Pires e Gomide (2014) 
 

 

Empreenderemos esta análise a partir do modelo de Lotta e Favareto (2016) que 

identifica quatro estruturas e lógicas de coordenação constitutivas dos arranjos institucionais 

que se materializam em: "(a) como promovem a intersetorialidade; (b) modelos de gestão 

adotados; (c) relações que estabelecem entre os entes federativos; (d) espaço dado à 

participação da sociedade civil; (e) o papel conferido aos territórios e a articulação das políticas 

e programas que são objeto desses arranjos com o desenvolvimento territorial" (LOTTA, 

FAVARETO, 2016, p.50). Cada dimensão pressupõe um conjunto específico de interações 

marcada por relações de autoridade, competição e reciprocidade que localmente se apresentam 

imbricadas ao dialogarem com os parâmetros gerais do sistema político e institucional. 

(DAVIS;  NORTH, 1971 apud FIANI, 2011; PIRES ; GOMIDE, 2014).  

A partir deste modelo identificamos que a política estudada é um arranjo institucional 

do tipo complexo, definido por Lotta e Vaz (2012) como aqueles que se estruturam em um 

modelo de gestão “transversal, intersetorial, sistêmico, participativo e voltado à efetividade.” 

(LOTTA; VAZ, 2012, p.1). É importante fazer a ressalva que, apesar do entendimento geral de 

que todas as políticas públicas são complexas, Lotta e Vaz (2012) argumentam que a 

complexidade reside em um modelo de governança onde há a confluência de diversos fatores e 

atores: múltiplas camadas federativas, múltiplos níveis hierárquicos, múltiplos vetores de 

políticas públicas, relações assimétricas de poder em múltiplas organizações sendo elas, 

públicas ou privadas, e as relações com a pluralidade de grupos e interesses da sociedade civil. 

Para estes atores políticas recentes têm se valido de novos arranjos institucionais, de modo 

experimental, com o objetivo de potencializar os resultados das políticas públicas a partir da 

mobilização de atores distintos, sejam eles federativos, organizacionais e sociais. 

 

Arranjos institucionais complexos, ao somar atores aos momentos de formulação e 
avaliação das políticas, permitem compreensões mais abrangentes da realidade, o que 
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significa, do ponto de vista do provimento dos serviços, uma maior capacidade de 
leitura de mercado.  (LOTTA; VAZ 2012, p.11). 
 
 

Bauer, Lotta e Galvão (2012) argumentam que para além da coordenação federativa, 

estes novos arranjos institucionais também procuraram reorientar outras dimensões das relações 

de coordenação, as do tipo intersetoriais e com a sociedade. Estes arranjos propõe outra forma 

de gestão: “há um movimento de mudança nos arranjos institucionais que passa de um modelo 

de gestão baseado em visão tradicional, hierarquizada, funcional, setorial para modelo 

transversal, intersetorial, sistêmico, participativo e voltado à efetividade.”(LOTTA; VAZ, 

2012, p.21).  

O arranjo institucional complexo aqui estudado é o que se estabelece na implementação 

da Política Nacional de Territórios Etnoeducacionais (TEE) em uma região conhecida como 

Médio Xingu, sudoeste do estado do Pará. Esta política criada pelo governo federal em 2009, 

propunha um novo arranjo institucional para a implementação da política de educação escolar 

indígena a partir da organização das redes de sistemas de ensino municipais e estaduais e as 

organizações da sociedade relacionadas à temática - empresas, movimentos sociais e 

organizações não governamentais -,  em unidades territoriais pautadas pela territorialidade dos 

povos indígenas e suas redes interétnicas. O objeto de análise neste trabalho são as relações de 

coordenação em uma dessas unidades territoriais, o Território Etnoeducacional do Médio 

Xingu.  

Esta política condiz com um conjunto de experiências realizadas no começo dos anos 

2000 com o objetivo de redefinir as relações intergovernamentais para criar um novo modelo 

de gestão das políticas públicas no qual o governo federal assumiu o papel de coordenador, 

estabelecendo diretrizes, incentivos, induções e padrões mínimos, para a implementação da 

política por estados e municípios (LOTTA;  VAZ, 2012). Esse movimento foi chamado de 

centralização do poder (ARRETCHE, 2000) e coordenação federativa (ABRUCIO, 2005) e 

respondeu a baixa capacidade de implementação de políticas por parte dos entes subnacionais 

após a descentralização intensificada na década de 1990 (LOTTA;  VAZ, 2012). 

Algumas destas experiências do governo federal objetivavam fomentar relações de 

coordenação e integração de ações, organizações e pessoas a partir da noção de territórios e 

suas especificidades. A política dos Territórios Etnoeducacionais faz parte deste bojo.  Nestas 

políticas o território é considerado “um referencial de coordenação de políticas” que permite a 

mobilização de ações integradas entre múltiplos atores para a resolução de problemas 

complexos (LOTTA; VAZ; 2012, p.5). Visto que este tipo de arranjo está em processo de 
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experimentação e que a recente literatura a respeito ainda está recolhendo casos destas 

experiências11, a análise da política dos Territórios Etnoeducacionais (TEE), empreendida nesta 

pesquisa, pode trazer novos achados.  

  

                                                 
11 Lotta e Favareto analisam três arranjos institucionais complexos de abordagem intersetorial e territorial, o 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o Programa Territórios da Cidadania (TC) e o Plano Brasil Sem 
Miséria (BSM) (LOTTA; FAVARETO, 2016); e analisam o arranjo especifico de seis obras do PAC, sendo elas: 
Usina Hidrelétrica de Teles Pires, Rodovia BR-163, Ferrovia Transnordestina, BRT do Distrito Federal, Metrô de 
Salvador, Usina Termelétrica Canditiota (LOTTA; FAVARETO, 2018). 
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CAPÍTULO 2: Os três vetores de políticas públicas 

 

2.1 As políticas públicas de educação escolar indígena  

O ponto de partida para a discussão sobre os desafios da implementação de políticas 

públicas de educação escolar para povos indígenas é entende-la como uma expressão da relação 

histórica do Estado Nacional com os povos indígenas. Sobre esta relação nos pautamos em uma 

premissa cara para a Antropologia, de que “é na relação com os povos indígenas que o Estado 

brasileiro se imagina como nacional” (LIMA, 1995, p. 39). Nesta perspectiva, expressa na 

proposição célebre de Antonio Carlos de Souza Lima, pensar as políticas públicas direcionadas 

aos povos indígenas diz menos sobre estes povos do que diz sobre a ação do Estado brasileiro. 

 

A indianeidade é, pois, um fenômeno que não deve ser confundido com qualidades 
essenciais a certos povos [(...]). É, sim, um fato de natureza política (e administrativa), 
produto do componente de uma relação na qual os designados como índios tem tido 
historicamente a menor parte. (LIMA, 1995, p. 77). 
 
 

O primeiro órgão de governo que impôs o desenvolvimento de um projeto leigo para os 

índios (BIGIO, 2007, p. 13) foi o Serviço de Proteção ao Índio12 (SPI). Criado em 1910, este 

órgão atualiza a concepção integracionista colonial e imperial para os moldes republicanos, 

para os quais a integração dos povos indígenas se torna parte fundamental da consolidação de 

uma civilização nacional (SECADI, 2007). Esta perspectiva assimilacionista permanece 

mesmo com a substituição do SPI pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) em 1967, que 

passa a orientar o processo de integração dos povos indígenas ao desenvolvimento econômico 

e proteção nacional.  

O artigo 1º, parágrafo V do 1º Estatuto da Funai estabelece que o objetivo da política 

indigenista de educação é “promover a educação de base apropriada do índio, visando a sua 

progressiva integração na sociedade nacional.” (Lei Federal nº 5.371/67). A execução da 

política de educação era de responsabilidade direta do órgão federal, que poderia delegar ações 

a secretarias estaduais ou a missões religiosas, a depender dos contextos locais. A atuação 

ambígua da Funai neste período se expressa no fato que investia em projetos de estudo e 

valorização das línguas indígenas visando o propósito destas se tornarem um mecanismo 

intermediário para facilitar o aprendizado do português por estes povos. É neste momento que 

surge o professor indígena enquanto um assistente do professor não-indígena para auxiliá-lo na 

                                                 
12 Em 1910 o órgão foi criado com o nome de Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores 
Nacionais, SPILTN. Passou a ser chamado SPI oito anos mais tarde.   
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tradução e alfabetização dos seus pares, primeiramente na língua indígena e depois em 

português (OLIVEIRA ; E NASCIMENTO, 2012).  

A escola surgiu como uma instituição que não só promoveria o ensino do português, 

mas também de práticas de disciplinarização dos corpos que fossem condizentes às formas de 

socialização da sociedade nacional. A figura jurídica da tutela surge neste momento ao 

caracterizar os índios como relativamente incapazes, enquanto estivessem nesta “fase 

transitória” para um “estado de civilização”. A escola era um dispositivo dentre vários que 

tornaria o índio “um tipo social instituído por um duplo laço de subsunção política: a) tendente 

a ser transformado em pequeno produtor, um trabalhador nacional [(...]) b) definido legalmente 

por uma cidadania relativa de onde estão excluídos alguns direitos cívicos e todos os políticos, 

instituindo-se por essa via a necessidade de um tutor.” (LIMA, 1995, p. 187). 

Durante o regime militar, indígenas, antropólogos, linguistas, pedagogos, grupos 

missionários - católicos e protestantes de atuação laica - se articularam como associações e 

organizações do terceiro setor13 para propor alternativas políticas à a relação assimilacionista 

do Estado. Foi a partir destas iniciativas regionais, também apoiadas por organismos 

internacionais, que o movimento indígena cresceu nacionalmente a à despeito das disparidades 

geográficas e linguísticas. Esste movimento foi vitorioso ao consolidar propostas que 

encadeavam as particularidades de cada povo a demandas coletivas por novos princípios 

orientadores na atuação do Estado Nacional. (SECADI, 2007).  

É somente com a Constituição Federal de 1988, quando a sociedade brasileira passa a 

ser concebida enquanto pluriétnica, que há um rompimento com este paradigma 

assimilacionista.  Os indígenas são reconhecidos como cidadãos de direitos enquanto povos 

originários e, portanto, anteriores a criação do Estado brasileiro, cabendo a este proteger suas 

manifestações sociais e culturais: 

 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 
bens.  
 

A extensão da cidadania e os direitos educacionais aos povos indígenas faz parte de um 

dos princípios da Constituição de 1988: a universalização do ensino público. No Art. 210 é 

assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e 

                                                 
13 Estas organizações permanecem atuantes até hoje como o Conselho Indigenista Missionário, o Centro de 
Trabalho Indigenista (CTI). O Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI) originou o Instituto 
Socioambiental (ISA), uma organização laica. 
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processos próprios de aprendizagem no ensino básico, garantindo que a educação escolar não 

mais se limitasse à a doutrinas positivistas, civilizatórias e evangelizadoras (JANUÁRIO, 

2002).  Não é por acaso que o artigo seguinte da Constituição (Art. 211) refere-se às obrigações 

dos entes federados frente à oferta da educação. Entretanto, é justamente no modo como o 

Estado brasileiro se organiza para cumprir a legislação, que surgem os desafios, mais 

especificamente, o modo com esse Estado se organiza territorialmente em uma federação.   

Em 4 de fevereiro de 199114, com a publicação do Decreto Federal n. 26/91, o Ministério 

da Educação (MEC) passa a ser o responsável pela coordenação da política de educação escolar 

indígena e as secretarias estaduais e municipais pela sua execução. Isso significou a integração 

do atendimento aos povos indígenas no sistema de ensino regular. 

  

Art. 1º Fica atribuída ao Ministério da Educação a competência para coordenar as 
ações referentes à Educação Indígena, em todos os níveis e modalidades de ensino, 
ouvida a FUNAI. 
Art. 2º As ações previstas no Art. 1º serão desenvolvidas pelas Secretarias de 
Educação dos Estados e Municípios em consonância com as Secretarias Nacionais de 
Educação do Ministério da Educação. 
 

Ao longo dos anos 1990, normas infraconstitucionais são elaboradas a fim de indicar 

como os caminhos preconizados pela nova Constituição de 1988 seriam percorridos. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei 9.394/1996) é a primeira a ser 

reformulada, definindo a educação escolar indígena como “bilíngue e intercultural” de modo a 

atender dois objetivos, conforme estabelecido no  seu artigo nº.78: “[i] “a reafirmação de suas 

identidades étnicas; a valorização de suas línguas e ciências; [ii] o acesso às informações, 

conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e 

não-indígenas.”  

A especificação das responsabilidades dos entes subnacionais só foi feita pelo o 

Conselho Nacional de Educação (CNE) oito anos depois do Decreto nº26/1991, com a emissão 

da Resolução 03/99, onde se lê no artigo 9º, inciso II, alínea a que: 

 

II - Aos Estados competirá: 

                                                 
14 Em 16 de abril de 1991, a Portaria Interministerial Ministério da Justiça/Ministério da Educação nº 559 cria a 
Coordenação Nacional de Educação Indígena observando que “historicamente, no Brasil, a educação para as 
populações indígenas tem servido como instrumento de aculturação e destruição das respectivas etnias, 
reivindicando todos os grupos indígenas, hoje, uma escolarização formal com características próprias e 
diferenciadas, respeitadas e reforçadas suas especificidades culturais; que a constituição de 1988, especialmente 
através do § 2 º do artigo 210, garante ao índio esse direito.” Disponível em: 
https://acervo.socioambiental.org/index.php/acervo/documentos/portaria-interministerial-n-559-de-160491-cria-
coordenacao-nacional-de-educacao . Acesso em: 3 fev. 2019.  
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a) responsabilizar-se pela oferta e execução da educação escolar indígena, diretamente 
ou por meio de regime de colaboração com seus municípios;" 
[(...])  
§ 1º Os Municípios poderão oferecer educação escolar indígena, em regime de 
colaboração com os respectivos Estados, desde que se tenham constituído em sistemas 
de educação próprios, disponham de condições técnicas e financeiras adequadas e 
contem com a anuência das comunidades indígenas interessadas.   
 

 Essa resolução foi motivada por uma ação do Ministério Público do Rio Grande do Sul 

e pelo posicionamento do Comitê Nacional de Educação Escolar Indígena15 solicitando essa 

definição de responsabilidades. É desse mesmo ano a publicação do Parecer 14/99 pelo  

Conselho Nacional de Educação (CNE) que normatiza as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para as Escolas Indígenas, estabelecendo inclusive que passa a ser uma nova categoria e 

modalidade de ensino.  

 

O Parecer 14 do CNE indica o “rompimento com a maneira pela qual os sistemas de 
ensino vinham tratando essas escolas: como salas de extensão de escolas urbanas ou 
como escolas rurais, levando a elas calendários, programas e materiais que pouco ou 
nada se adequavam ao universo indígena.” (GRUPIONI, 2018).  

 

A servidora do MEC entrevistada por esta pesquisa afirmou que, no hiato de oito anos 

entre o Decreto 26/91 e a Resolução 03/99, o processo de descentralização ocorreu de modo 

aleatório, ou nem aconteceu, cada estado interpretou estas resoluções de modo particular.  

Segundo o diagnóstico apresentado no Plano Nacional de Educação de 2001 “com a 

transferência de responsabilidades da FUNAI para o MEC, e deste para as secretarias estaduais 

de educação, criou-se uma situação de acefalia no processo de gerenciamento global da 

assistência educacional aos povos indígenas.”  (PNE/2001, capítulo 9, página 58). A 

descentralização no atendimento da educação escolar indígena representou mais uma passagem 

de atribuições e responsabilidades sobre as escolas indígenas da Funai para os estados e 

municípios, do que uma institucionalização de mecanismos que efetivassem a sua 

implementação de modo diferenciado, tal como definido na Constituição Federal de 1988. Na 

prática, houve iniciativas em alguns estados e municípios, mas que não se estabeleceram de 

modo continuado. (GRUPIONI, 2017). 

O Plano Nacional de Educação, publicado em 2001(PNE/2001) apresenta 21 metas para 

a educação escolar indígena sendo que a definição de responsabilidades dos entes é a primeira, 

seguida da meta de universalizar as diretrizes da política nacional de educação escolar indígena 

e os parâmetros curriculares do CNE nas escolas que passam a ser categorizadas como “escola 

                                                 
15 Atual Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena. 
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indígena”. Esse plano destaca a responsabilidade do governo federal em acompanhar e garantir 

que as secretarias de educação estaduais se estruturassem cumprindo as demais metas, como 

por exemplo, universalizar em dez anos o atendimento do 1º ao 4º ano do Ensino  Fundamental, 

regularizando todas as escolas em até dois anos e oferecendo a profissionalização do magistério 

indígena e da carreira do professor indígena.16 

A razão pela qual a CNE atribui aos aos estados a responsabilidade pela oferta da 

educação escolar indígena está relacionada ao entendimento que a territorialidade dos povos 

indígenas não se relaciona com a divisão do federalismo. Apesar do federalismo brasileiro ter 

se constituído no regime republicano, a descentralização do poder do governo federal 

proporcionou o fortalecimento das elites oligárquicas regionais (ABRUCIO, 2000), não 

incluindo os povos indígenas nesta repartição territorial do poder. Para Oliveira (2008) o 

sistema federativo brasileiro não só foi criado à revelia das heterogeneidades étnicas, mas 

perpetua, até hoje, uma invisibilidade institucional e política dos povos indígenas ao não 

incorporar as suas territorialidades e Terras Indígenas17. Sendo assim, Ladeira (2004) afirma 

que não há “fundamento atrelar as ações voltadas para os povos indígenas às políticas 

diferenciais de cada estado da federação.” (LADEIRA, 2004, p.150). 

A servidora do MEC entrevistada possui outra perspectiva. Para ela a decisão do CNE 

em atribuir aos estados a responsabilidade pela oferta da educação escolar indígena é um grande 

ganho político dos povos indígenas, inclusive porque essa ter sido a primeira vez que o 

Conselho se posicionou especificamente para tratar desta modalidade de ensino e o fez com 

deveras sensibilidade para compreender que a territorialidade indígena, em muitos casos, não 

corresponde à a jurisdição de um único município.  

Porém, esta recomendação do CNE não obriga que os estados se responsabilizem pela 

gestão da política escolar indígena, dado que o texto constitucional resguarda autonomia aos 

entes federados. 

No caso da educação escolar indígena, nem mesmo o provimento de recursos federais 

do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF)18, criado em 1996, foi suficiente para induzir o atendimento aos povos indígenas. 

                                                 
16 Outras três importantes normas para a Educação Escolar Indígena  (EEI) são as Diretrizes para a Política 
Nacional de Educação Escolar Indígena (1993), o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas 
(1998) e os Referenciais para a Formação de Professores Indígenas (2002), que não são aqui detalhados por não 
agregarem outros elementos, além dos que aqui já foram apresentados, para a construção do argumento. Alguns 
pontos destas diretrizes serão destacados posteriormente.  
17 Para saber mais sobre a diferença entre o conceito de territorialidades e Terras Indígenas buscar Gallois (2004). 
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Podemos inferir que a tamanha complexidade que a política de educação escolar indígena 

requer em termos de “financiamento, do controle social, da capacitação dos professores, do 

transporte e da merenda, e até do próprio reconhecimento das escolas indígenas pelos sistemas 

de ensino locais”  (OLIVEIRA, 2006, p.67) torna a política pouco exequível diante das 

capacidades técnicas e políticas dos entes subnacionais. Os desafios que são colocados pela 

descentralização podem ser dimensionados pela descrição de Groupioni (2018): 

 

“Esperava-se que mais de 20 estados criassem equipes técnicas, articulassem 
especialistas de universidades e de organizações não-governamentais, elaborassem 
programas de formação de professores indígenas e de atendimento às necessidades 
das escolas indígenas, criassem carreiras de magistério indígenas, concursos 
diferenciados para índios, materiais didáticos específicos, etc...; tudo coordenado a 
partir da instância federal, ela mesma sem recursos financeiros e gestores para tal 
tarefa.” (GRUPIONI, 2018, p. 23). 
 
 

Com base neste panorama sobre os princípios e marcos legais das políticas públicas de 

educação escolar indígena, na literatura e na interpretação dos interlocutores desta pesquisa, 

observamos que há três fases da relação do Estado com estes povos: uma primeira fase onde a 

ação tinha como meta a integração dos povos indígenas à sociedade nacional; uma segunda em 

que  se reconhece o direito à diferença étnica e cultural desses povos; e uma terceira em que 

há o entendimento deste direito à diferença como princípio de ação política . A passagem das 

responsabilidades da Funai para o MEC representaria a consolidação da segunda fase ao se 

instituir de um corpo legal de diretrizes e normas e a construção de canais de diálogo com a 

sociedade civil. 

 
“Acho que já superamos o reconhecimento de que os povos indígenas têm direitos 
específicos e matrizes culturais específicas e fazem o uso de suas línguas. A questão 
é como você altera procedimentos propriamente do sistema de escolas e 
educação. A educação brasileira é muito conservadora." (MARCIA, MEC, 2018, 
grifos nossos) . 
 

 

Para o MEC, há uma tensão persistente entre o reconhecimento de pluralidades étnicas 

e pedagógicas e a tendência padronizadora de procedimentos e formas de controle da educação 

que perpassa por instrumentos de financiamento. Segundo a servidora, grande parte do recurso 

da educação escolar indígena provém, hoje, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)19 criado pelo 

                                                 
19 O Fundeb foi criado em 2006, Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e 
pelo Decreto nº 6.253/2007, substituindo o Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
 



51 
 

governo federal com o objetivo de equilibrar o investimento em educação básica entre os 

sistemas escolares estaduais, a partir de um critério quantitativo que estabelece um custo de 

investimento mínimo deste sistema por aluno20. Porém, por mais que tenha sido feita a 

diferenciação do custo do aluno indígena em conformidade com os custos mais elevados das 

despesas logísticas no suprimento de materiais, professores e alimentação escolar do que em 

uma escola urbana, o Fundeb ainda é uma medida insuficiente para prover o atendimento 

escolar indígena, principalmente na região da Amazônia Legal, cujas distancias elevam o custo 

logístico para a manutenção das escolas. 

O Comitê de Educação Indígena (CEI), a Comissão Nacional de Educação Escolar 

Indígena (CNEEI), a Coordenação Geral de Educação Escolar Indígena do MEC e a Câmara 

de Educação Básica doa CNE são os principais espaços regulares de representação e 

participação dos povos indígenas em âmbito nacional criados como resultado desta 

interlocução.  De modo geral, estes espaços de representação são constituídos por associações 

do movimento indígena, representantes da Funai, organizações não-governamentais 

indigenistas, universidades e representantes dos sistemas de ensino. (OLIVEIRA; ; 

NASCIMENTO, 2012).  

Nos anos de 2009 e 2018 foram realizadas as duas edições da Conferência Nacional de 

Educação Escolar Indígena (CONEEI), dois espaços de ampla participação dos povos indígenas 

a respeito da temática da educação. Nessas duas conferências, as demandas e propostas trazidas 

pelos povos indígenas revelaram que as diretrizes nacionais estão distantes de pautarem a 

prática dos sistemas de ensino subnacionais.   

A realização da I Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena (I CONEEI) 

tornou o ano de 2009 um marco para a educação escolar indígena. De acordo com De Oliveira 

e Gomes do Nascimento (2012) uma das reivindicações apresentadas pelos povos indígenas 

presentes foi a resistência de diversos conselhos estaduais de educação em reconhecerem as 

escolas indígenas (DE OLIVEIRA ; GOMES DO NASCIMENTO, 2012). Os autores 

comparam esta informação com os  dados referentes ao número de escolas indígenas registradas 

neste período, e verificam que a maior parte das escolas indígenas pertenciam aos sistemas 

municipais – 1.508 escolas municipais (53,17%) e 1.308 escolas indígenas estaduais (46,13%) 

                                                 
Fundamental e de Valorização do Magistério), ampliando o aporte de verbas federais do Ensino Fundamental para 
a Educação Básica como um todo.  
20 A Lei nº11.494/2007 estabelece no Art. 36, inciso XIII, que a base de ponderação do cálculo do Fundeb para a 
educação indígena é de R$1,20. A Portaria Interministerial nº06, 28 de Dezembro de 2018, revisa a estimativa das 
receitas do Fundeb para 2018. Em seu anexo I consta que o valor aluno anual estimado para modalidade de ensino 
educação indígena/quilombola no estado do Pará foi de R$3.658,48.  
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(INEP 2010, apud OLIVEIRA ; NASCIMENTO, 2012), o que coaduna com as reivindicações 

apresentadas.  

O tema da I CONEEI foi Construindo a gestão etnoterritorializada da educação escolar 

indígena pois um dos pontos de consulta era a respeito da criação da política pública federal 

dos Territórios Etnoeducacionais.  

 

2.1.1. A Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena (CONEEI) 2009 

 

A I CONEEI foi realizada entre os dias 16 e 21 de novembro, após oito meses de uma 

vasta consulta orientada pelos princípios da Convenção 16921 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) que tinha um duplo objetivo: o primeiro era avaliar as políticas públicas de 

educação escolar indígena de modo o mais capilarizado possível a fim de se produzir um 

diagnóstico factível com a diversidade da regional e cultural, após 20 anos da promulgação da 

CF 1988 constituição;  e o segundo era deliberar propostas de  aperfeiçoamento da ação do 

Estado (GRUPIONI, 2011). A consulta foi realizada no formato de conferências e foi 

organizada em três momentos: conferências locais, regionais e uma etapa nacional composta 

por representantes de todas as regiões, os delegados. Segundo dados do MEC22 foram realizadas 

1.836 Conferências nas Comunidades Educativas (nas escolas indígenas) e 18 Conferências 

Regionais, reunindo um total de 45.000 pessoas. A I CONEEI foi o maior espaço de 

participação pública dos povos indígenas em nível nacional na temática das políticas públicas 

de educação. 

A realização de uma ampla consulta aos dos povos indígenas a respeito das políticas de 

educação escolar indígena era uma pauta antiga do movimento indígena que foi assumida como 

promessa de campanha pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva, e realizada no final do seu 

segundo mandato (GRUPIONI, 2011). 

 

 Entre dezembro de 2008 e julho de 2009, reunindo 3.600 delegados, 400 convidados 
e 2.000 observadores. [(...]) A etapa nacional realizada em novembro de 2009 na 
cidade de Luziânia/GO reuniu 604 delegados, 100 convidados (incluindo equipe de 
apoio) e 100 observadores, totalizando 804 participantes efetivos. Considerando todo 
o processo da Conferência, 210 povos indígenas participaram.  Pela primeira vez na 

                                                 
21 A Convenção 169 da OIT foi promulgada em 27 de Junho de 1989 na Conferência Geral da Organização 
Internacional do Trabalho, em Genebra, e ratificada no Brasil pelo Decreto nº 5051 de 19 de Abril de 2004. 
Segundo Duprat (2014), esta convenção possibilita a expressão dos povos indígenas na esfera pública ao obrigar 
que o Estado os consultem em relação a decisões que os afetem.  
22 Dados apresentados no Documento Final da I Conferência de Educação Escolar Indígena, disponível em: 
http://www.indiosonline.net/documento-final-da-i-conferencia-de-educacao-escolar-indigena/ Acesso em: 25 jan. 
2019. 
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história do Brasil, foi prevista a garantia de participação de todos os povos indígenas 
brasileiros.[(...]) Em termos institucionais, 34 organizações indígenas, 24 Secretarias 
Estaduais de Educação, 91 Secretarias Municipais de Educação (de 179 municípios 
que trabalham com escolas indígenas em todo o país), 14 instituições indigenistas e 
80 outras instituições do Estado brasileiro participaram da Conferência em suas 
diversas etapas. Deste modo, a I Coneei mobilizou 50.000 pessoas entre 
representantes indígenas, representantes da sociedade civil e do Poder Público que 
diretamente participaram de alguma etapa do processo da Conferência.                            
(Documento Final Oficial da I CONEEI, 2009).   

 

 

A extensão e complexidade do processo de consulta reflete a dimensão do desafio que 

o atendimento aos direitos educacionais dos povos indígenas de modo diferenciado, multilíngue 

e intercultural apresenta ao Estado: como equalizar o princípio da universalidade da política 

púbica e a especificidade para este atendimento? 

O documento final contém 63 proposições. A primeira delas se refere à criação de um 

subsistema de políticas públicas específico para o atendimento da educação escolar para os 

povos indígenas. As primeiras seis proposições se referem a primeira seção Da organização e 

gestão da educação escolar indígena: 

 

(1) Criação de um Sistema Próprio de Educação Escolar Indígena, em âmbito 
nacional, com ordenamento jurídico específico e diferenciado, sob a coordenação 
do Ministério da Educação (MEC) e com a garantia do protagonismo dos povos 
indígenas em todos os processos de criação, organização, implantação, 
implementação, gestão, controle social e fiscalização de todas as ações ligadas a 
educação escolar indígena, contemplando e respeitando a situação territorial de cada 
povo indígena.;  

 
(2) O Sistema Próprio de Educação Escolar Indígena deverá reconhecer, respeitar 
e efetivar o direito à educação específica, diferenciada, intercultural, comunitária e de 
qualidade, especialmente no que se refere à questão curricular e ao calendário 
diferenciado, que definam normas específicas, que assegurem a autonomia 
pedagógica (aceitando os processos próprios de ensino e aprendizagem) e a 
autonomia gerencial das escolas indígenas como forma de exercício do direito à 
livre determinação dos povos indígenas, garantindo às novas gerações a transmissão 
dos saberes e valores tradicionais indígenas;. 

 
(3) Criação de uma Secretaria específica para a Educação Escolar Indígena, 
no âmbito do Ministério da Educação, para a gestão das políticas públicas voltadas 
para os povos e a articulação do Sistema Próprio, dispondo de equipes especializadas 
para esse trabalho, assegurando recursos financeiros para promover discussões, 
diagnóstico e implantação deste Sistema, com uma comissão de indígenas para 
trabalhar na gestão dos mesmos;. 

 
(4) O Sistema Próprio de Educação Escolar Indígena deverá estabelecer parcerias 
com instituições de ensino superior, organizações governamentais e não-
governamentais, com comprovada experiência na área e/ou pelas associações 
indígenas, para garantir a oferta de cursos de formação inicial e continuada de 
professores, bem como dos demais profissionais envolvidos com a educação escolar 
indígena, com o devido acompanhamento pedagógico;. 
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(5) Criação de um Fundo específico para implementar de fato a educação 
escolar indígena (FUNDEPI) – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
dos Povos Indígenas, para financiar as ações de educação escolar indígena no país, 
com mecanismos eficazes de gestão direta dos recursos. 

 
(6) O Sistema Próprio deverá ser implementado por meio de um fórum para 
discutir e definir a sua regulamentação, com ampla participação indígena. 
6.1 O Sistema Próprio terá flexibilidade para atender diversos arranjos a partir da 
decisão autônoma de cada povo indígena. (Documento Final Oficial da I CONEEI, 
2009, grifos nossos).  
 

No ano de 2009, o movimento indígena requeria que as políticas públicas para o 

atendimento dos povos indígenas em educação e saúde fossem feitas através de subsistemas 

geridos por secretarias diretamente vinculadas aos ministérios responsáveis pelo setor.  No caso 

da saúde, a demanda remonta ao ano de 1999. Neste ano o atendimento em saúde foi estruturado 

em um subsistema Sistema Único de Saúde (SUS), os Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

(DSEIs). Apesar do vínculo com o SUS, a gestão era da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), 

e não do Ministério da Saúde. Após anos de denúncias dos povos indígenas sobre a precariedade 

do atendimento da Funasa, em 2010, cria-se a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) 

sob responsabilidade do Ministério da Saúde, que assumiu diretamente a gestão dos 34 DSEIs.  

Já no caso da educação, a demanda por um subsistema de políticas educacionais 

específico para o atendimento dos povos indígenas ainda não logrou êxito, mesmo tendo se 

apresentado como prioritária durante todas as etapas de consulta da I CONEEI. A proposta que 

ganhou mais relevância por parte do Ministério da Educação foi o de criação dos Territórios 

Etnoeducacionais. 

 

2.1.2. A política pública dos Territórios Etnoeducacionais 

 

Os Territórios Etnoeducacionais foram instituídos através do Decreto Federal nº 6.861 

no dia 27 de Maio de 2009, com o propósito de reorganizar territorialmente a gestão das 

políticas públicas voltadas para a educação escolar indígena, ou seja, o planejamento e a gestão 

da educação escolar indígena se reestruturaria em um modelo fundamentado nas 

territorialidades indígenas e não na divisão político-administrativa em entes federados: 

 

Parágrafo único. Cada território etnoeducacional compreenderá, 
independentemente da divisão político-administrativa do País, as terras indígenas, 
mesmo que descontínuas, ocupadas por povos indígenas que mantêm relações 
intersocietárias caracterizadas por raízes sociais e históricas, relações políticas e 
econômicas, filiações lingüísticas, valores e práticas culturais compartilhados. 
(Decreto Federal nº 6.861/2009, grifo nosso). 
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 O decreto prescrevia que o formato e a composição das unidades regionais dos TEE 

seriam estabelecidos pelo MEC após consultar: os povos indígenas envolvidos, a Funai, a 

CNEEI, a Comissão Nacional de Política Indigenista (CNPI), os entes federativos e os 

Conselhos Estaduais de Educação Escolar Indígena relacionados as áreas. Um TEE poderia ser 

composto por mais de um estado e certamente mais do que um município. O procedimento de 

demarcação das Terras Indígenas (TIs) baseia-se no artigo 231 da Constituição Federal que 

reconhece os povos indígenas como povos originários, isto é, descendentes dos primeiros 

habitantes desta região que posteriormente se tornou o Estado brasileiro. Dessa forma, os 

limites do ordenamento político administrativo estatal não são um critério para a delimitação 

das TIs, que em grande parte dos casos abrangem áreas que correspondem a mais de um 

município ou, às vezes, mais de um estado da federação.   

 É de responsabilidade do MEC promover a consulta dos povos indígenas sobre como 

gostariam de compor estes territórios etnoeducacionais. A criação do TEE passa pela definição 

de uma Comissão Gestora com pelo menos um representante do MEC, um da Funai e um de 

cada povo indígena do território. Quanto a participação dos entes federados correspondentes o 

parágrafo 1º do Art. 7º estabelece que: “Serão obrigatoriamente convidados para integrar a 

comissão os Secretários de Educação dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, sobre 

os quais incidam o território etnoeducacional.” (grifos nossos) 

Além destes, quaisquer organizações relevantes da região de abrangência de cada TEE 

podem fazer parte da Comissão Gestora, desde que sejam aprovados pelos membros 

permanentes.  

Um TEE é oficializado pelo MEC quando a Comissão Gestora firma um Plano de Ação 

composto por: (1) diagnóstico do território descrevendo quais são os povos indígenas que o 

compõem em termos de suas particularidades culturais, sociais e linguísticas,; (2) as demandas 

educacionais destes povos,; (3) um planejamento de ações,; e (4) detalhamento das atribuições 

e responsabilidades de cada membro do território na execução destas ações.  

O parecer CNE/CEB nº13/2012 da Comissão Nacional de Educação enfatiza que o 

propósito dos Territórios Etnoeducacionais é fortalecer o regime de colaboração para a 

implementação da educação escolar indígena, promovendo a construção de um espaço 

institucional comum aos entes federados, povos indígenas e eventuais parceiros, possibilitando 

arbitrarem decisões de modo conjunto. Sendo assim, este parecer adiciona ao Decreto nº 6.861 

duas recomendações imperativas para que o seu propósito se cumprisse. (Parecer CNE/CEB 

nº13/2012, p. 31). 
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A primeira recomendação se referia a necessidade de “criação ou adaptação de 

mecanismos jurídico-administrativos que permitam a constituição dos territórios 

etnoeducacionais em unidades executoras com dotação orçamentária própria” (Parecer 

CNE/CEB nº13/2012, p. 31) uma vez que o Decreto nº 6.861 estabelecia o Plano de Ações 

Articuladas (PAR – Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007) como o único apoio técnico e 

financeiro da União. O PAR prevê o aporte de verbas federais para os entes subnacionais cujas 

medidas corroboram com o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, em outras 

palavras, o PAR é um caminho de repasse de verbas disciplinado entre entes federativos. 

Segundo Grupioni (2017), a proposta dos TEE estava associada à implementação do PAR para 

a modalidade de educação indígena, o PAR indígena, que previa uma linha de financiamento 

específica para “apoiar ações de formação de professores indígenas; viabilizar a elaboração e 

publicação de materiais didáticos-pedagógicos para as escolas indígenas e construção de 

escolas indígenas.” (GRUPIONI, 2017).  

A segunda consistia na “criação e estruturação de uma comissão nacional gestora dos 

territórios etnoeducacionais, com representações de cada território, para acompanhamento e 

avaliação das políticas educacionais instituídas nesses espaços.” (Parecer CNE/CEB nº13/2012, 

p. 31) 

Esse ponto enfatiza que a coordenação de todos os TEE pelo MEC seria fortalecida se 

houvesse uma instância política administrativa nacional em que todos os TEE estivessem 

representados. Essa comissão viabilizaria o objetivo de pactuar um regime de colaboração 

específico23 para a implementação da política de educação escolar indígena a partir das 

experiências dos TEE. Tal como as Comissões Gestoras de cada território, esta poderia ser 

composta por demais representantes indígenas em nível nacional.  

 

É importante salientar que a definição destas competências também implica na 
definição de corresponsabilidades. Assim, agindo de forma cooperativa e 
colaborativa, os diferentes atores envolvidos na criação e implementação dos 
territórios etnoeducacionais devem enfrentar em conjunto os desafios que se 
apresentam na relação entre políticas educacionais e os processos de territorialidades 
indígenas.” (Parecer CNE/CEB nº12/2012, p. 31, grifos nossos). 
 

 

                                                 
23 O regime de colaboração específico é instituído no atual Plano Nacional de Educação (PNE 2014 – 2024), Art. 
7º: “Haverá regime de colaboração específico para a implementação de modalidades de educação escolar que 
necessitem considerar territórios étnicoeducacionais e a utilização de estratégias que levem em conta as identidades 
e especificidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade envolvida, assegurada a consulta prévia e 
informada a essa comunidade.” PNE 2014 – 2024, Lei 13.005, artigo 7, inciso 4.  
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Percebe-se também que a CNE já identificava que para a efetiva implementação dos 

TEE, era imperativo que se estabelecessem mecanismos jurídico administrativos para viabilizar 

o financiamento do território enquanto unidade executora, sugerindo dois caminhos:  

 

Nesse sentido, os processos de colaboração e cooperação podem ser efetivados, por 
exemplo, mediante o modelo de arranjos de desenvolvimento da educação, em 
conformidade com o Parecer CNE/CEB nº 9/2011 e Resolução CNE/CEB nº 1/2012, 
ou ainda por meio da formação de consórcios públicos. (Lei nº 11.107/2005). (Parecer 
CNE/CEB nº12/2012, p. 31). 

 

Em 2013 é promulgada a Portaria Interministerial nº 1.062 de que institui o Programa 

Nacional de Territórios Etnoeducacionais que objetivava articular as ações relacionadas à 

educação escolar indígena em cada TEE, ações essas que contemplavam cinco eixos de 

abordagem: gestão e participação, pedagogias diferenciadas, memórias e materialidade, 

Educação de Jovens e Adultos técnica e profissionalizante e, ensino superior. Este decreto é 

considerado por Sousa (2016) como uma tentativa de retomada da política, que entretanto não 

se efetivou por características muito similiares àquelas que abordaremos a respeito do Decreto 

6.861/2009.  

Os pontos indicados pelo CNE não foram as únicas falhas da política. Os TEE 

apresentaram um problema de origem: apesar de propoem um modelo de gestão de política 

pública regional fundamentada na territorialidade e na participação indígena para que se 

“garantam e ampliem o protagonismo indígena em todas as instâncias propositivas e 

deliberativas” (Parecer CNE/CEB nº12/2012, p. 9), a sua formulação da política não seguiu a 

mesma prerrogativa.  

O Decreto nº. 6.861 foi promulgado antes da finalização do processo de consulta da I 

CONEEI. Isto gerou desconfiança e desconforto, pois foi percebido pelo movimento indígena 

e indigenista como uma decisão “de cima para baixo” e a proposta foi mal recebida 

(BERGAMASCHI; SOUSA 2015). Porém apesar do caráter impositivo que o decreto ganhou, 

a implementação da política que cria não pode ser considerada top down. Será evidenciado pelo 

presente estudo de caso que após dez anos, a implementação dos TEE – criação, pactuação e 

execução permanente –resulta mais da iniciativa dos agentes locais, sobretudo dos povos 

indígenas, do que do governo federal. A discussão mais aprofundada sobre esta política será a 

apresentada no capítulo 4, seção 4.1.  

Como dito no começo deste capítulo, as políticas de educação para povos indígenas 

revelam as limitações das políticas públicas brasileiras diante da diversidade. Grupioni (2011) 

critica a criação de mais um conjunto de unidades administrativas específicas para o 
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atendimento dos povos indígenas que não dialogam com outros dois já existentes, a saber, os 

34 DSEIs e as 36 Coordenações Regionais da Funai. Além disso as Terras Indígenas (TIs) 

também estão contempladas nos Territórios da Cidadania, outra política do governo federal que 

circunscrevia 120 áreas consideradas “de exclusão” para receber atendimento prioritário 

(LOTTA ;VAZ, 2015)24. Quer dizer, a fim de se desenhar políticas públicas capazes de adequar 

a diversidade territorial, política e cultural dos povos indígenas, cria-se várias políticas com esta 

prerrogrativa territorial, mas que se se sobrepõe e apresentam dificuldades de articulação.  

 

 A profusão de unidades em torno das quais se constituem nichos para o 
desenvolvimento de políticas indigenistas setoriais, cada qual com seus arranjos 
particulares, é reveladora tanto da dificuldade do Estado brasileiro em lidar 
administrativamente com a diversidade cultural e política representada pelos 
mais de 235 povos indígenas que vivem hoje no Brasil, quanto da incapacidade de 
realizar uma ação coordenada de sua política indigenista, tendo em vista que várias 
ações federais junto aos povos indígenas seguem sendo implementadas de forma 
autônoma e desarticulada por vários ministérios.  (GROUPIONI, 2016, grifos nossos).  
 

 

De modo geral, a literatura considera que a política dos Territórios Etnoeducacionais foi 

implementada de modo incompleto. Essa noção será fundamentada e discutida ao longo deste 

estudo de caso sobre o Território Etnoeducacional do Médio Xingu (TEEMEX).  

 

2.2.  Política de Infraestrutura e Política Ambiental: o licenciamento ambiental como 

adequação entre dois paradigmas 

 

2.2.1. O Licenciamento Ambiental e o debate em torno de grandes obras 

 

No Brasil o licenciamento ambiental de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras 

(PNMA, 1981; art. 9, § 4º) consiste em um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente 

(PNMA, Lei nº 6.938/1981) que objetiva a compatibilização do desenvolvimento econômico-

social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico (PNMA, 

1981; art. 9, § 4º, I). Dessa forma, a relação entre os impactos das grande obras de infraestrura 

                                                 
24 Os Territórios da Cidadania é uma das experiências de políticas públicas criadas pelo governo federal nos anos 
2000 estudadas pela literatura de arranjos institucionais com a qual a  presente dissertação dialoga (LOTTA, 
FAVARETO; 2016, ,2018)  como um arranjo institucional complexo.  
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com o meio ambiente e a sociedade a eles expostos passa a estar condicionada por “critérios e 

ciclos de projetos de engenharia.” (LEMOS, 1999, p. 61). 

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 006/87 estabelece 

três etapas do licenciamento ambiental: (1) realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

e a divulgação do seu conteúdo em uma linguagem para não especialistas na publicação do 

Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (RIMA),; (2) a elaboração de um programa de 

compensações (ou condicionantes) nomeado de Plano Básico Ambiental (PBA),; e a (3) 

contratação de empresas especialistas no escopo de cada tipo de projeto do PBA para a 

execução destes programas no tempo estabelecido. Após o cumprimento de cada uma dessas 

etapas, são atribuídas as três licenças25, respectivamente: Licença Prévia (LP 342/2010),,  

Licença de Instalação (LI 795/2011), ; e a Licença de Operação (LO 1317/2015).  

 

Art. 4º. Na hipótese dos empreendimentos de aproveitamento hidroelétrico, 
respeitadas as peculiaridades de cada caso, a Licença Prévia (LP) deverá ser requerida 
no início do estudo de viabilidade da Usina; a Licença de Instalação (LI) deverá ser 
obtida antes da realização da licitação para a construção do empreendimento e a 
Licença de Operação (LO) deverá ser obtida antes do fechamento da barragem.” 
(Resolução CONAMA 006/87).  
 

O processo decisório de grandes obras é marcado por três características que a 

diferenciam das demais políticas públicas: singularidade, temporalidade e distribuição 

desigual dos impactos. A singularidade das obras para as regiões onde se instalam gera um 

grande desconhecimento sobre os seus impactos, que tendem a ser conhecidos somente na fase 

de implementação. Isto se agrava devido aà temporalidade das grandes obras, caracterizada por 

longos períodos de planejamento, anteriores aos mecanismos institucionais de participação 

pública, e um processo de implementação que dificilmente permite mudar o que foi estabelecido 

previamente. A distribuição dos impactos e benefícios de um empreendimento é desigual e 

complexa de ser dimensionada (ABERS, 2016, p. 38). Esse cálculo é ainda agravado por um 

modus operandi de não se avaliar os impactos e os benefícios de modo comparado 

(FEARNSIDE, 2015) nem em termos quantitativos, a dimensão dos resultados, nem em termos 

qualitativos, ou seja, a quem são direcionados.  

O licenciamento ambiental é criado como um instrumento de caráter conciliatório, 

dedicado a avaliar tecnicamente a sustentabilidade de obras de grande vulto. Entretanto, é 

submetido a interferências políticas dos setores interessados em sua celeridade (FEARNSIDE, 

                                                 
25 Todos os documentos do licenciamento ambiental da usina de Belo Monte estão disponíveis no site do IBAMA. 
Disponível em: https://servicos.ibama.gov.br/licenciamento/consulta_empreendimentos.php . Acesso em: 18 
dez.2018. 
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2015), o que o torna lócus de um conflito pela apropriação do espaço e do controle do tempo 

(FLEURY, 2013, p.143). O licenciamento ambiental estaria ainda submetido ao paradigma da 

adequação ambiental que define o meio ambiente somente como um recurso material a ser 

explorado economicamente (ZHOURI, 2008, p. 101) e onde os impactos das obras são 

concebidos enquanto externalidades inevitáveis, que podem ser contornadas por medidas 

técnicas. Assim, o licenciamento ambiental se torna um instrumento que faz parte de um campo 

de disputa entre duas racionalidades sobre o que é ambiente. (ZHOURI;, LASCHEFSKI ; E 

PAIVA 2005; ,:2016).  

Bermann (2007), ao analisar os conflitos ambientais ocasionados pela instalação dos 

projetos hidrelétricos no Brasil, demonstra que os argumentos técnicos fazem parte de uma 

disputa por significados e lógicas associadas aos territórios onde estas se instalam.  As 

hidrelétricas e outras grandes obras de infraestrutura constituem-se enquanto enclaves, ou seja, 

projetos exógenos ao contexto onde se instalam, concebidos de modo apartado das populações 

locais e à revelia dos seus interesses e aptidões (BORTOLETO, 2001). Os territórios que se 

concentram sobretudo na Amazônia, por sua vez, são reduzidos ao potencial energético que 

possuem em detrimento dos demais potenciais.  (BERMANN, 2007). 

Há um entendimento generalizado de que os fóruns participativos atrasam o andamento 

das obras. Entretanto, uma pesquisa realizada em 2016 sobre o envolvimento da sociedade civil 

em seis obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) classificou os processos 

participativos como institucionalmente frágeis, uma vez que não permitem que a população 

influencie o processo decisório (ABERS, 2016, ; 2018). Ao ocorrerem após as decisões já terem 

sido encaminhadas, as audiências públicas, único mecanismo formal previsto para a 

participação no licenciamento, se tornam um “jogo de cena de procedimentos democráticos e 

participativos” (ZHOURI, 2008, p. 103). Para romperem o silenciamento, as populações 

impactadas precisam se mobilizar coletivamente (ABERS, 2016, p. 353) das formas mais 

diversas possíveis, desde negociações individuais e diretas com setores do governo e do 

empreendedor, até ocupando os canteiros de obra. Esse último recurso foi muito usado pelos 

povos indígenas da região do rio Xingu pois se mostrou bastante efetivo frente à construção da 

hidrelétrica de Belo Monte. A efetividade se refere ao fato que dado o alto prejuízo que um dia 

de paralização das obras acarreta ao empreendimento, a ocupação abria um canal de 

comunicação. 

 

2.2.2. Os percalços do Licenciamento Ambiental de Belo Monte, uma breve apresentação 
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Os estudos de potencial elétrico do Rio Xingu se iniciaram em 1975 e projetavam a 

construção de um conjunto de 79 usinas hidrelétricas para a bacia Amazônica (ELETROBRÁS, 

1987). Sua implantação, no entanto, foi autorizada três décadas depois, durante um governo 

democrático e à revelia de uma grande mobilização nacional e internacional contrária. Em 2015, 

a terceira e última licença ambiental do empreendimento foi emitida, apesar do Ministério 

Público Federal (MPF) e os movimentos sociais alegarem o não cumprimento das 

condicionantes. A Usina Hidrelétrica (UHE) de Belo Monte se tornou a principal obra do PAC 

que previa a construção de 30 hidrelétricas até o ano de 2020. (Brasil, MME, 2011, p. 285 apud 

FEARNSIDE, 2015). 

Ao longo de quatro décadas, é provável que o único consenso sobre a construção da 

Usina de Belo Monte são suas grandes proporções, seja em termos estruturais quanto em seus 

significados e efeitos. A maior parte das pesquisas existentes versam sobre as incongruências 

do procedimento de licenciamento ambiental da usina e como estes “inúmeros desvios de rota” 

(FEARNSIDE, 2015) se configuraram em um conflito entre duas coalizões – contrária e 

favorável -  que representam interesses e atributos de universos apartados (PEREIRA, 2014) 

relacionados aos territórios da Volta Grande do Rio Xingu em disputa, mas, sobretudo, para 

além destes. (FLEURY, 2013).   

Um desses significados é de que a mobilização contrária à sua construção foi 

protagonizada pelos povos indígenas, em fevereiro de 1989, durante o I Encontro dos Povos 

Indígenas de Altamira, hoje considerado um marco para o socioambientalismo (CARNEIRO 

da CUNHA; & ALMEIDA, 2009). A força e peculiaridade da mobilização política indígena 

contra obras de infraestrutura foi eternizada neste encontro na imagem de Tuíra Kayapó 

empunhando um facão junto ao no rosto de José Antônio Muniz Lopez, então diretor da 

Eletrobrás.  

Reunidos no Centro de Formação Bethânia da Prelazia do Xingu, mais de 3 mil pessoas 

entre indígenas, ambientalistas, movimentos sociais rurais e urbanos, sindicatos, partidos 

políticos – como o Partido dos Trabalhadores (PT) –, e inclusive os cantores estrangeiros Sting 

e Bono , se posicionaram contra a Usina de Belo Monte, até então nomeada de Kararaô. A 

repercussão internacional desse evento foi o resultado da articulação de redes internacionais 

feita principalmente por dois indígenas kayapó, Payakã e Kube-i, que um ano antes visitaram 

países da América do Norte e da Europa em encontros com organizações internacionais 

ambientalistas, políticos e bancos multilaterais (REIS, 2015; PEREIRA, 2014; SEVÁ FILHO, 

2005). Este encontro promoveu os povos indígenas “à linha de frente da modernidade [(...])”, 
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pois, ao se oporem a política de desenvolvimento via grandes obras associaram-se a uma agenda 

ambiental (CARNEIRO da CUNHA; e ALMEIDA, 2009), algo inédito no Brasil. 

Essa mobilização foi vitoriosa, pois fez com que o Banco Mundial negasse o 

financiamento da usina, o que naquele momento, inviabilizou a obra já que o governo brasileiro 

não tinha recursos suficientes para empreendê-la completamente (SEVÁ FILHO, 2005). 

Entretanto, posteriormente essa conquista ganhou um caráter parcial (PEREIRA, 2014), uma 

vez que o projeto não foi descontinuado, mas arquivado temporariamente.  

No ano de 1994, o setor elétrico se reúne em um grupo de trabalho e reestrutura o projeto 

da usina. Kararaô, a usina hidrelétrica tradicional que prescinde do represamento do rio e o 

alagamento de grandes áreas, se torna Belo Monte, uma hidrelétrica de vazão reduzida. Essa 

alteração diz menos sobre o interesse do setor elétrico em atender as demandas colocadas pelas 

populações indígenas e mais sobre criar uma estratégia que evitasse que mobilizações 

ressurgissem, pois no novo desenho a área de impacto ambiental direto não mais se sobreporia 

às Terras Indígenas. Em 1999, o Ministério de Minas e Energia (MME) autoriza a Eletrobrás a 

retomar os estudos de viabilidade do novo projeto (Estudos de Impacto Ambiental). No ano 

2000, às vésperas da “crise do apagão”, a nova usina a ser instalada na Volta Grande do Xingu 

é apresentada com indicativo para o início das obras para o ano de 2008.  

Porém, em 2001, os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) são paralisados pela primeira 

Ação Civil Pública (ACP) – de muitas26 – expedida pelo MPF. As duas exigências dessa ACP 

referem-se aos povos indígenas na área de abrangência da obra: (1) é de responsabilidade do 

órgão federal licenciar obras que impactem povos e Terras Indígenas,; (2) conforme a 

Convenção 169 da OIT, ratificada pelo Decreto nº 5.051/2004 que estabelece:  

 

[...] consultar os povos interessados, por meio de procedimentos adequados e, em 
particular, de suas instituições representativas, sempre que sejam previstas medidas 
legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente; [e] criar meios 
pelos quais esses povos possam participar livremente, ou pelo menos na mesma 
medida assegurada aos demais cidadãos, em todos os níveis decisórios de instituições 
eletivas ou órgãos administrativos responsáveis por políticas e programas que lhes 
afetem. (Convenção 169, Decreto nº5.501, 2004). 

 

Porém, mesmo paralisada, Belo Monte reaparece em 2002 no Plano Plurianual 2000-

2003 “Avança Brasil”, do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, como projeto 

estruturante do “eixo desenvolvimento Rio Madeira/Amazonas" (FLEURY, 2013; PEREIRA, 

2014).   

                                                 
26 Entre os anos de 2001 e 2016 são expedidas 27 ações judiciais relacionadas à hidrelétrica de Belo Monte 
(VILAÇA, 2017) 
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Em 2003, a cadeira da presidência será ocupada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e 

a “coexistência das pautas ambientalistas, participativas e desenvolvimentistas na era Lula se 

revelou como algo bastante complexo” (PEREIRA, 2014, p. 129). Apesar de ter feito parte da 

oposição à usina na década de 1980, é sob o governo do PT que a usina de Belo Monte é 

aprovada via Decreto Legislativo nº 788 de 2005, após tramitar quatro dias no Congresso 

Nacional.  Nesse momento, coube ao Supremo Tribunal Federal (STF) interromper o processo 

com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), que é seguida por diversas outras ações 

judiciais que criam intervalos no processo, mas não o interrompem27.   

 

Só uma outra vez eu havia testemunhado Antonia Melo [fundadora do Movimento 
dos Atingidos por Barragens - MAB] chorar. Ela narrava o dia, no início do primeiro 
mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, em que se encontrou com Dilma Rousseff, 
então ministra de Minas e Energia. Parte dos movimentos sociais da região tinha 
acabado de descobrir que fora atraiçoada pelo Partido dos Trabalhadores. A tenebrosa 
usina do Xingu, que nem a ditadura civil-militar havia conseguido tirar do papel, por 
conta da enormidade da resistência dos povos indígenas, ribeirinhos e pequenos 
agricultores, tinha sido colocada de novo em pauta. Antonia estava no grupo de 
lideranças que viajou até Brasília para se encontrar com Dilma Rousseff. Quando ela 
começou a expor suas preocupações, Dilma interrompeu-a com um murro na mesa. E 
um berro: “Belo Monte vai sair”. A ministra, que depois seria presidente, levantou-
se, deu as costas a todos e foi embora, deixando-os ali, atônitos. Era o primeiro sinal 
de que Belo Monte atropelaria todas as leis e marcaria a maior traição do PT à sua 
base social na Amazônia.28) 

 

A partir de 2007, o EIA é retomado e a complexidade das idas e vindas do processo 

dificultam inclusive sua compreensão.  Em 2009, ao mesmo tempo em que são feitas audiências 

públicas nos municípios afetados e com os povos indígenas, várias ações judiciais ora as 

suspendem, ora exigem que sejam feitas em outras localidades. A dificuldade em explicar 

cronologicamente os fatos que arbitraram este período do conflito em torno da usina não 

poderiam ser melhor retratados do que nas falas de dois burocratas do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e da Funai que, quando 

entrevistados por Lorena Fleury (2013), descrevem de modo sintético, mas potente, a dimensão 

de aceleração do tempo imposta pelo licenciamento ambiental da usina.  

O processo de licenciamento é uma mesa cheia de ampulhetas. E você vai virando 
ampulheta por ampulheta, mas você não tem condição de virar todas. E uma ali acaba, 
esgota...[...] é isso, é em cima de tempo que a gente trabalha. Exatamente (Trecho de 

                                                 
27 Ao analisar a ação do MPF na instalação da hidrelétrica de Belo Monte, Vilaça (2017) demonstra como a 
transformação da ação do órgão reflete o aprendizado sobre os efeitos políticos da alta judicialização obra, 
paralisando inclusive os programas de compensação ambiental.  

28  BRUM, Eliane. O dia em que a casa foi expulsa de casa. Acessado em 14.09.2018. El País,  Brasil, 14 
set.2015.  Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2015/09/14/opinion/1442235958_647873.html>). 
Acesso em: 14 set.2018.  
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entrevista: Diretor de Licenciamento Ambiental Ibama, Brasília, agosto/2011. apud 
FLEURY, 2013, p. 142). 
 
[...] a linha do tempo do licenciamento e do componente indígena: completamente 
deslocado. Você tem o processo andando e o componente indígena tentando pegar 
atalhos e brechas, e ao mesmo tempo levando toda a culpa por tudo. (Trecho de 
entrevista: Coordenadora Geral de Gestão Ambiental Funai, Brasília, agosto/2011. 
apud FLEURY, 2013, p. 142).  
 

É desse mesmo modo “atropelado” que as audiências públicas foram realizadas. Há 

grandes divergências em torno do caráter consultivo das audiências, o que subsidia os 

argumentos de que o licenciamento ambiental foi feito sem a escuta adequada dos povos 

indígenas. No Parecer Técnico Nº. 21/CMAM/CGPIMA/2009, a Funai registra que as oitivas 

foram realizadas pelo órgão, mas destaca que a demanda dos indígenas durante as oitivas era 

de que só reconheceriam o processo de consulta se ouvidos diretamente pelo Congresso 

Nacional, tal como firmado na Convenção 169 da OIT (FLEURY, 2013; PEREIRA, 2014; 

REIS, 2015). É nesse mesmo documento que o órgão indigenista estabelece as diretrizes para 

os estudos de impacto social e ambiental nas Terras Indígenas e faz ressalvas ao processo de 

licenciamento como um todo, destacando que a mitigação e controle dos impactos só seria 

possível mediante integração das condicionantes com políticas públicas:  

 

Apesar do EIA-RIMA apresentar uma extensa agenda de planos e programas, cujos 
objetivos são os de mitigar os impactos negativos do empreendimento sobre os povos 
e Terras Indígenas, a complexidade da situação, como foi retratada nesse parecer, 
baseado em informações colhidas pela Funai e no próprio EIA-RIMA, exige 
muito mais do que a implementação de um bom Plano Básico Ambiental (PBA). 
A situação atual da região, fortemente impactada por desmatamentos, atividade 
madeireira e garimpos, entre outros, com a presença insuficiente do Estado brasileiro, 
já contribui para o contexto de vulnerabilidade das Terras Indígenas. Nesse sentido, 
é imprescindível um conjunto de medidas (emergenciais e de longo prazo) de 
duas ordens: 1) aquelas ligadas ao poder Público; e 2) aquelas de 
responsabilidade do empreendedor. (FUNAI, 2009, p. 95 grifos nossos). 
 
 

O PBA é o documento no qual o empreendedor da obra licenciada apresenta o programa 

de medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos descritos no EIA/Rima. Tanto a Licença 

de Instalação quanto a Licença de Operação estão condicionadas à elaboração e execução das 

atividades descritas pelo PBA, mediante avaliação em última instância do Ibama e da Agência 

Nacional de Eenergia Elétrica (Aneel).  

Em 2010, a Licença Prévia foi é expedida pelo Ibama acompanhada de 40 

condicionantes que deveriam ser executadas em caráter emergencial antes do início das obras. 

Dois meses depois, o Consórcio da Norte Energia arremata o leilão e firma contrato de 
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concessão de uso público para geração de energia elétrica com a União (contrato nºo. 01- 2010- 

MME-UHE BM, cláusula segunda), por 35 anos.  

Em 2012, o Ibama emite a LI mediante a aprovação dos programas de compensação, 

sem que os projetos condicionantes emergenciais tivessem sido finalizados. Os programas de 

compensação relacionados a cada tipo de impacto descrito no EIA são agrupados no PBA, 

nomeado neste momento como o Plano Básico Ambiental – Componente Indígena - Programa 

Médio Xingu (PBA-CI/PMX).  

O PBA da UHE de Belo Monte consiste em 14 planos, 54 programas e 86 projetos para 

os 11 municípios na área de abrangência da obra e por ela impactados29 com cerca de 300 mil 

habitantes.  Devido às 11 Terras Indígenas localizadas no município de Altamira foi elaborado 

um segundo plano direcionado aos povos indígenas, o Plano Básico Ambiental – Componente 

Indígena (PBA-CI). Os custos para a execução desse extenso conjunto de projetos foram 

estimados em R$ 3,2 bilhões (ISA, 2015).  A principal especificidade do Componente Indígena 

é que o acompanhamento e avaliação do cumprimento das condicionantes é intermediado pela 

Funai.  

O PBA-CI é um documento dividido em 4 volumes com um pouco mais de 1200 páginas 

nas quais são apresentadas as diretrizes e princípios orientadores dos programas, bem como 

metodologia, projetos e cronograma de atividades.  Sua elaboração se baseou nos Estudos 

Etnoecológicos do EIA/Rima, no Parecer Técnico 21 da Funai, entre outros documentos, e foi 

feito por um conjunto de cerca de 100 especialistas, com experiência de trabalho com os povos 

indígenas da região, coordenado por três antropólogas com longa experiência de trabalho com 

os povos indígenas da região.  

 

O PBA-CI/PMX visa apresentar as soluções técnicas e ações para mitigar e/ou 
compensar impactos ambientais das obras de implantação e respectiva operação do 
Empreendimento, de acordo com o que determina a referida LP, Parecer Técnico 
Conclusivo nº. 001/2010/DILIC/IBAMA/MMA e Parecer Técnico nº. 
21/CMAM/CGPIMA-FUNAI [2009]. [(...]) Com base nas informações disponíveis 
nos estudos, no levantamento diagnóstico complementar, na experiência e 
contribuição dos coordenadores de programas e na contratação de 
mediadores/facilitadores, especialistas em metodologia participativa com população 
indígena, foram elaborados materiais e plano metodológico para a realização de 
oficinas participativas, com acompanhamento da FUNAI, voltadas para discussão e 
definição com as comunidades indígenas das ações contempladas no PMX. Foram 
realizadas oficinas participativas com representantes das comunidades indígenas de 
21 a 25 de fevereiro de 2011, no Centro de Formação em Política Indigenista/FUNAI, 
em Sobradinho-DF. Foram realizadas reuniões entre os coordenadores de cada 
programa do PMX, antropólogos coordenadores dos Estudos Etnoecológicos do 
EIA/RIMA do UHE Belo Monte e antropólogos pesquisadores dos povos indígenas 

                                                 
29 Os municípios localizados na área de abrangência da UHE Belo Monte são Altamira, Anapu, Brasil Novo, 
Gurupá, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu.  
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da Área de Influência, os quais também participaram das oficinas participativas para 
discussão e definição das ações do PMX.[(...]) Conforme acordado com as lideranças 
na Oficina Indígena citada, a Coordenação do PMX apresentou os programas, projetos 
e ações para discussão com as comunidades em todas as TIs, Altamira e VGX (Volta 
Grande do Xingu), de 25 de abril a 9 de maio de 2011, e as manifestações dos índios 
foram registradas pela FUNAI em Memórias de reuniões – PBA do Componente 
Indígena da Usina Hidroelétrica Belo Monte. (PBA, v. I, p. 52, 2011). 
 

Apesar dos primeiros dois anos de execução dos projetos estarem vinculados à emissão 

da Licença de Operação (LO), o horizonte temporal de todos os projetos do PBA-CI é de 35 

anos, conforme o prazo de concessão da usina para o consórcio construtor, mediante prazo 

máximo de outorga de direitos de uso de recursos hídricos estabelecido pela Política Nacional 

de Recursos Hídricos  (Lei nº9.433/97, Art.16). No PBA-CI os impactos socioambientais da 

usina foram organizados em 4 eixos – impactos relacionais, ambientais, socioeconômicos e 

territoriais – sob os quais foram estruturados 11 programas de compensação, sendo eles: (1) 

Plano de Gestão (PG), (2) Programa de Fortalecimento Institucional (PFI), (3) Programa de 

Comunicação para não-indígenas, (4) Programa de Atividades Produtivas PAP, (5) Programa 

de Gestão Territorial Indígena (PGTI), (6) Programa de Educação Escolar Indígena (PEEI), (7) 

Programa Integrado de Saúde Indígena (PISI), (8) Programa de Patrimônio Cultural Material e 

Imaterial dos Povos Indígenas (PPC), (9) Programa de Infraestrutura nas Aldeias, (10) 

Programa de Realocação e Reassentamento, (11) Programa de Supervisão Ambiental (PSA).  

 A amplitude dos programas do PBA e PBA-CI são o resultado da mobilização de uma 

parte da sociedade civil contrária à usina que, após emissão da LI, direcionou a sua atuação 

para a cobrança de medidas compensatórias adequadas, negociando diretamente com o Estado. 

Entretanto, o resultado desta mobilização foi a elaboração de estudos e projetos muito 

complexos que exigiram do Ibama, enquanto órgão licenciador, uma capacidade de articulação 

política incompatível com sua capacidade técnica (PEREIRA, 2014, 161). Este é um dos fatores 

explicativos da imprevisibilidade do licenciamento ambiental da UHE Belo Monte, um 

processo marcado por incertezas, criticado tanto pelo governo quanto pela sociedade civil 

(PEREIRA, 2014; RAMIRES, 2015; HOCHSTETLER, 2018). 

A complexidade do PBA-CI, em particular, foi evidenciada pelo Parecer nº 

01/CGGAM/2012, de 12 de junho de 2012 que destaca como problemática a confluência entre 

as responsabilidades do empreendedor e com o poder público:  

 

Geralmente os Planos Básicos Ambientais devem apresentar a distinção entre as 
ações de responsabilidade do empreendedor e as ações do Estado brasileiro, ainda 
que essas responsabilidades envolvam parcerias com instituições públicas e privadas, 
no entanto, o caso da UHE Belo Monte tem se mostrado exceção desde o início de 
seu Processo de Licenciamento. No caso das medidas de compensação, sua exceção 



67 
 

caracteriza-se por haver uma “mistura” naquilo que deve ser responsabilidade 
governamental e do empreendedor até por tais papéis estarem igualmente 
“misturados” na constituição de quem é o empreendedor. (FUNAI, Parecer nº 
01/CGGAM/2012, de 12 de junho de 2012, p. 38, grifos nossos).  
 

Na presente pesquisa, a execução dos programas de compensação do PBA-CI será 

entendida como a fase de implementação do licenciamento ambiental, ou seja, implementação 

da política de infraestrutura imbricada com a política ambiental (PEREIRA, 2014). A relação 

entre o Programa de Educação Escolar Indígena do Plano Básico Ambiental – Componente 

Indígena (PEEI/PBA-CI) com as ações de educação escolar indígena viabilizadas a partir de 

2012 pelo Território Etnoeducacional do Médio Xingu será compreendida como relação do tipo 

intersetorial entre duas políticas públicas. 
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CAPÍTULO 3: O território  

 

 Este capítulo objetiva caracterizar como as políticas de educação escolar indígena estão 

sendo implementadas no território do Médio Xingu, apresentando os elementos que 

caracterizam sua complexidade com múltiplos vetores de políticas públicas, camadas 

federativas, níveis hierárquicos, envolvendo organizações públicas e privadas, em um contexto 

de ampla contestação de uma pluralidade de grupos e interesses da sociedade civil.  

 Escolhemos fazer esta caracterização de um ponto de vista cronológico, no esforço de 

nos colocarmos na perspectiva do território que se vê exposto a múltiplos estímulos e 

informações, raramente coesos entre si. Sendo assim, é evidente que as categorias nos quais 

dividimos o capítulo anterior, entre as políticas de educação escolar indígena, ambiental e 

infraestrutura, aqui se mesclam.  

Para empreendermos esta tarefa, dividimos este período que se estende do anos 1980 a 

2018 em cinco etapas: (1) do atendimento da educação pela Funai até a descentralização para 

os municípios (anos 1980 a 2001); (2) os cinco anos da municipalização do atendimento (2005 

a 2010); (3) os antecedentes da chegada da usina de Belo Monte na região e o processo de 

consulta e pactuação do TEEMEX (2010 a 2013); (4) o início da implementação do PBA-CI e 

o primeiro ciclo de projetos (2013 a 2015); (5) finalização dos primeiros cinco anos do PBA-

CI e repactuação do TEEMEX (2016 a 2018).  

Neste capítulo abordaremos as três primeiras etapas. Finalizamos este capítulo 

descrevendo como na perspectiva dos agentes locais o início da implementação do PBA-CI 

através do PO em 2013, desestruturou as ações governamentais e gerando uma indefinição das 

responsabilidades. O período de 2013 a 2018, que corresponde às duas últimas etapas, não será 

tratado de modo cronológico, mas ao longo da análise do capítulo quatro.  

 

3.1. Educação escolar indígena no Médio Xingu: da Funai aos municípios 

 

A educação escolar indígena em Altamira, até o fim da década 1980, era de 

responsabilidade da Funai que contratava diretamente professores para trabalharem e residirem 

nas aldeias. Segundo Luciene, servidora da Funai que iniciou o seu trabalho como professora 

nas aldeias neste momento, a educação escolar não era uma atividade obrigatória: 
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E o trabalho da Funai não é o que hoje a educação cobra.  O trabalho da Funai era 
ter uma pessoa lá pra ficar disponível à boa vontade dos indígenas. Se eles 
sentissem vontade de ficar numa sala de aula estudando ou conversando [...] Era uma 
escola não tradicional, não era uma escola rural ou da cidade, era ao ar livre, ou ficava 
embaixo da árvore, ou em uma casa de reunião da aldeia. Quando, principalmente os 
adolescentes queriam aula tradicional do não indígena, eles pediam muito, português 
e matemática. Por quê? Era a maneira de quando eles forem fazer compra. Era como 
fazer contas e a maneira de conversar com o não indígena. Não era uma coisa 
forçada, você não era obrigada a ter um currículo de dar tantas horas de aula. 
As vezes eles iam para a roça, nesse intervalo eu ia conversando, nas pescarias, nos 
rituais a gente participava. A Funai não obrigava a gente dar uma educação 
tradicional. [...] a gente estaria lá disponível. Eu achava gostoso porque eles não 
eram forçados a estar na escola. [...] Naquela época a gente tinha liberdade de fazer 
educação diferente mesmo, respeitando os seus horários e suas línguas 
(LUCIENE, Funai, 2018, grifos nossos). 
 

Quando a educação escolar indígena passa a ser de responsabilidade do MEC em 1991, 

o estado do Pará assume a gestão das escolas indígenas da região e cria a Coordenação Estadual 

de Educação Indígena na cidade de Belém, em conformidade com o Decreto nº26/1991, 

apresentado no capítulo anterior. Luciene (FUNAI) relata que quase todos os professores que 

trabalhavam nas aldeias indígenas foram contratados pelo Estado, enquanto alguns, como ela, 

permaneceram como funcionários contratados pela Funai. Foi assim que assumiu a 

Coordenação de Educação na unidade regional de Altamira da Funai e se tornou responsável 

por fazer o acompanhamento de todas as ações relacionadas à educação.  

O modo como a Funai e o governo do estado do Pará se relacionavam nessa época é 

definido por Roberta (URE), hoje servidora da 10ª Unidade Regional do Estado (URE) do Pará, 

mas que na época trabalhava como professora nas aldeias, em entrevista concedida para esta 

pesquisa da seguinte forma: “era como se fosse um convênio, o Estado contratava e ficava sob 

responsabilidade da Funai indicar a contratação dos professores, encaminhar o material e 

merenda escolar para as aldeias e tudo mais”.  (ROBERTA, URE, 2018).  

Com exceção da oferta de algumas formações com antropólogos e linguistas da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), podemos inferir que as ações locais na pauta da 

educação ainda eram executadas pela Funai ao longo de toda a década de 1990, ou pelo menos 

eram assim percebidas, como pode ser visto no relato concedido pelo professor indígena da 

André (professor e liderança indígena):  

 

Em 1998 entrei na escola, a primeira vez que ouvi falar de educação. Até 98 nós não 
tínhamos nosso reconhecimento como aldeia30, a Funai não reconhecia a gente como 
aldeia. A partir de 98 foi que a gente brigou com a Funai e a escola foi pensada neste 
momento. Aí veio a primeira ideia de ter escola na aldeia com o primeiro objetivo era 
ensinar a ler e escrever. Em 98 educação era oferecida pela Funai. (ANDRÉ, professor 
e liderança indígena, 2018).  

                                                 
30 Como “reconhecimento como aldeia” o interlocutor se refere ao processo de demarcação da Terra Indígena.  
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Em 2001, o estado do Pará descentraliza o atendimento da educação escolar indígena 

para os sistemas de ensino municipais, medida que é definida pela servidora do MEC como 

autocrática pois não foi feita em diálogo com os municípios e os povos indígenas, o que ia 

contra a Resolução 03 do CNE que recomenda no parágrafo 1º do 9º artigo: 

 
§ 1º Os municípios poderão oferecer Educação Escolar Indígena, em regime de 
colaboração com os respectivos estados, desde que se tenham constituído em sistemas 
de educação próprios, disponham de condições técnicas e financeiras adequadas e 
contem com a anuência das comunidades indígenas interessadas.  (Resolução CNE 
03/1999).   
 
 

A “municipalização”, como este processo é conhecido, já era cogitada desde os anos 

2000, mas só foi realizada após a transição do governo estadual, segundo Roberta (URE):  

 

Houve a transição de governo, a educação municipalizou em 2001. Já havia uma 
discussão de municipalização em 2000. Ai eu ainda fiz uns questionamentos inclusive 
com a Funai: 
 "Como assim, ninguém consultou os indígenas, se queriam sair do Estado que era um 
direito que tinham?” 
“É, mas assim tá melhor porque o município ta aqui perto”. [resposta da Funai]   
E aí ficou por isso. Teve uma audiência e ninguém questionou.  Ninguém questionou 
sobre os indígenas serem consultados se queriam permanecer no estado.  (ROBERTA, 
URE, 2018, grifo nosso).  
 

Em Altamira as escolas indígenas passam a ser registradas como salas anexas a uma 

escola municipal da cidade e os professores têm o seu regime contratual novamente alterado, 

se tornando servidores do município. Em um primeiro momento estas alterações não 

proporcionaram mudanças significativas no atendimento nas aldeias. A liderança indígena 

evidencia que a precariedade do regime de contratação dos professores se manteve na prefeitura 

tal como no Estado. É visível que os povos indígenas ficavam vulneráveis às falhas da gestão: 

 

Um ano ia o professor, ele registrava matrículas e notas. Como não tinha controle 
mais certo, quando mudava de professor se perdia os históricos escolares, mas aí 
a gente que perdia. Por exemplo se a gente fazia o 1º ano, quando o professor 
chegava e não tinha registro de nota, de nada, tinha que voltar de novo tudo. Isso 
foi levando até meados de 2001, 2002. Ai em 2003 a SEMED [Secretaria Municipal 
de Educação – Altamira] começou a assumir a educação e mesmo assim, começou 
com esta falta de registro. Eu estudei até 2004, ainda repetimos o 3º ano, três vezes. 
Ai porque naquela época a prefeitura assumiu, mas assumia demais o salários dos 
professores.  Na minha aldeia chegou acontecer de professor descer com as notas 
tudinho, e quando chegava aqui não tinha recurso nenhum na conta deles, para se 
vingar também não lançava as notas da gente. Resultado pro próximo ano, a gente 
tinha que começar tudo do zero. Como não tinha como provar, tem que estudar de 
novo, repetia. [...] Fiquei 8 anos na aldeia repetindo ano para concluir até a 5ª série. – 
(ANDRÉ, professor e liderança indígena, 2018, grifos nossos).  
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Para André (professor e liderança indígena) foi só a partir do ano de 2004 que houveram 

mudanças significativas no funcionamento da escola em sua aldeia, resultado que atribui mais 

a presença da missão evangélica, ainda que identifique que as ações da prefeitura ganharam 

celeridade neste momento. As missões evangélicas e o Conselho Indigenista Missionário da 

Igreja Católica (CIMI) foram as principais organizações mencionados nas entrevistas como 

colaboradoras da educação para além dos agentes governamentais responsáveis. Porém, 

enquanto o objetivo do CIMI É executar uma ação laica de fortalecimento do movimento 

indígena31 e da política indigenista, as missões tem como objetivo a evangelização dos povos 

indígenas, o que viola a Constituição Federal de 1988.  Dado que a realização do objetivo das 

missões passa obrigatoriamente pela alfabetização, e que as políticas públicas de educação para 

povos indígenas têm grandes dificuldades de consolidação, é comum que grupos missionários32 

se apresentem aos povos indígenas como professores voluntários e ocupem a vacância do 

Estado. Estas pessoas passam a residir nas aldeias por muitos anos, construindo relações de 

amizade e confiança,   e acabam sendo contratadas pelas secretarias de educação por serem 

indicados pelos povos indígenas, e, em muitos casos, os únicos profissionais dispostos a 

assumirem o cargo.33 Segundo o professor indígena, até o ano de 2008 todas as escolas da região 

não haviam sido construídas pela Funai, e sim pelas missões.   

 

3.2. A municipalização de 2005 a 2010 

 

Em 2005, é criada em Altamira a Coordenação de Educação Indígena Municipal na 

Semed e, após 14 anos como professora, Teresa (SEMED) é indicada pelos indígenas a assumir 

a coordenação. Segundo Roberta (URE), que neste momento integra a equipe da coordenação 

municipal junto de outras três professoras, esta mudança que já era solicitada pelos professores 

e indígenas, só foi concretizada porque a nova prefeita eleita teve interesse em melhorar o 

atendimento da educação indígena. 

 

                                                 
31 O apoio da Igreja Católica ao movimento indígena em Altamira é emblemático, uma vez que a contribuição do 
bispo responsável pela Prelazia do Xingu, Don Erwin Kräutler, é considerada fundamental até hoje para a primeira 
mobilização dos povos indígenas de Altamira em 1988 contra a construção da barragem de Kararaô, como Belo 
Monte ainda era chamada.  
32 Segundo Santiago (2014) os missionários que atuam nesta região pertencem principalmente à ALEM – Aliança 
Libertadora Evangélica Missionária (p.67). O professor indígena relata em entrevista a ação do grupo missionário 
Novas Tribos do Brasil.  
33A dificuldade de contratação de professores será abordada posteriormente commais detalhes.  
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A gente teve a sorte de ter uma gestora [prefeita] que ajudou muito a educação escolar 
indígena, a ex-prefeita [nome]. A gente conseguiu implementar a Coordenação de 
Educação Escolar Indígena. [...] Muita coisa avançou e a nossa gestora [secretária] 
municipal, professora [nome]. E a gente conseguia fazer um diálogo, propor. Foi 
aí que conseguimos implementar todos os conselhos escolares, a gente fez as 
formações, levamos o programa Brasil Alfabetizado no Xingu [nas escolas das aldeias 
localizadas no rio Xingu]. Até então era apenas uma adaptação dos sistema formal a 
educação escolar indígena. Tinha até o sistema de avaliação que era o sistema Ayrton 
Senna. Mas a gente começou a receber o PDDE [Programa Dinheiro Direto na Escola] 
para equipar as escolas. Mas nunca chegava à verba para Altamira. E aí a gente 
começou a discussão do magistério, em 2009. (ROBERTA, URE, 2018, grifos 
nossos).  
 
 

Os termos “sorte” e “ajuda” demonstram que a relação entre os servidores vinculados à 

educação escolar indígena e os gestores municipais pode ser caracterizada pela barganha.  O 

desconhecimento sobre o repasse de verbas do governo federal não era somente da parte dos 

indígenas, mas também dos servidores responsáveis pela execução da política, o que revela que 

a apesar de ter sido criada uma coordenação específica, a educação escolar indígena ainda era 

uma pauta marginalizada na gestão municipal. Segundo Santiago (2014), que realizou uma 

etnografia na Coordenação de Educação Indígena entre  2010 e  2013, relata que o setor só 

tomou conhecimento de que as escolas das aldeias haviam sido registradas como  salas de aula 

de uma única escola indígena com sede na cidade no ano de 2012, quando a coordenadora foi  

informada pela servidora do MEC durante uma das reuniões de articulação para construção do 

Território Etnoeducacional do Médio Xingu34. Isto quer dizer que, o município de Altamira já 

estava recebendo os repasses específicos do governo federal para as escolas indígenas, porém 

estes não estavam sendo investidos adequadamente. A informação sobre quando ocorreu a 

mudança no registro não é informada por Santiago (2014) e nem foi obtida nas entrevistas 

realizadas para esta pesquisa. Além disso, os três interlocutores que fizeram parte da gestão 

municipal divergiram sobre este processo, o que nos leva a inferir sobre a parcialidade da 

circulação de informações entre a Coordenação de Educação Indígena da Semed e os gestores 

municipais.  

A respeito do Sistema Ayrton Senna, Roberta (URE) pondera em um outro momento da 

entrevista que apesar deste ter possibilitado a inclusão das escolas indígenas no sistema de 

gestão do ensino municipal, ele não possibilitava a efetivação da educação diferenciada e 

específica. O Instituto Ayrton Senna atuou junto ao setor público em uma parceria com o 

programa Acelera Brasil do governo Fernando Henrique que objetivava melhorar os índices 

educacionais do país em um curto período. Segundo Santiago (2014) esta parceria, que tinha 

                                                 
34 Estas reuniões serão detalhadas no próximo capítulo. 



73 
 

como mote “gestão eficiente para uma escola eficaz”, se revelava na prática como o 

preenchimento de muitas fichas de acompanhamento do desempenho dos alunos por parte do 

professor e da coordenadora com base em critérios inadequados para a realidade dos alunos 

indígenas35, gerando “uma quantidade enorme de dados que, no limite, serviam apenas para 

formar um quadro fictício da educação”  (SANTIAGO, 2014, p,125), e garantir a continuidade 

do financiamento do município.  

Conforme  Alice (executora 1), funcionária de uma das empresas executoras contratadas 

pela Norte Energia, os conceitos orientadores de uma educação indígena diferenciada tem se 

reduzido a chavões devido à dificuldade de ser efetivada por conta da   definição "de que  uma 

boa escola são os padrões de referência das escolas das cidades, um prédio aparelhado” e seus 

critérios de avaliação de competência e aprendizado. A atuação do Instituto Ayrton Senna é um 

exemplo da tensão entre os procedimentos padronizados de educação e o reconhecimento dos 

princípios de uma educação pluriétnica. Roberta (URE) evidencia a incompreensão sobre a 

especificidade do atendimento aos povos indígenas com o seguinte relato: 

 

 Em 2007 nós fomos muito penalizados quando teve a implementação deste sistema 
onde não podia mais haver reprovação [..] o sistema mudou, foi aplicado de maneira 
mais rígida, com as provas e houve um grande índice de reprovação. Como fazemos 
parte do IDEB do município, o IDEB [Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica] de Altamira teve a penalidade, caiu, e todo mundo falou que foi por conta. 
(ROBERTA, URE, 2018).  
 

 Em resumo, os relatos de indígenas e dos funcionários das escolas indígenas da região 

do Médio Xingu vão de encontro a avaliação da implementação da política de educação escolar 

indígena no país (GRUPIONI, 2017) mencionada no capítulo anterior. Localmente a mudança 

de atribuições da educação entre órgãos e entes, da Funai para o estado do Pará e depois para 

os municípios, não foi suficiente para resolver os problemas do atendimento.  

3.3. Às vésperas da chegada de Belo Monte 

 

 A servidora da Funai local entrevistada, Gabriela (FUNAI), menciona que dentre as 

pessoas selecionadas pelo primeiro concurso da Funai pós – reestruturação, foi uma das últimas 

a chegar na unidade de Altamira no princípio do ano de 2011. Sua primeira ação enquanto 

servidora da Funai foi em uma campanha de cadastramento dos povos indígenas para a emissão 

                                                 
35 Como por exemplo, a existência de uma idade máxima para a alfabetização. 
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de documentos, Certidão de Nascimento, RG, CPF, Carteira de Trabalho, e registro no Cadastro 

Único (CadUnico). Gabriela (FUNAI) comenta que o fato de os indígenas não terem 

documentos é um indicativo do grau de precariedade no acesso às políticas públicas na região 

até aquele momento. 

 

Para o cidadão existir tem que ter documento. Para ter uma ideia eu fui responsável 
para cadastrar 399 dos 400 Araweté que existiam da época. Como muitos alunos não 
existiam, a escola ficava como um favor! Um dos maiores problemas que temos são 
as escolas para eles [os indígenas] porque era um favor e eles não tinham documento 
e a prefeitura não conseguia arrecadar todo o dinheiro que ela precisava com o MEC 
pra poder chegar lá. Porque fazer as pessoas “existirem” significava trazer recurso.  
(GABRIELA, Funai, 2018, grifo nosso).  
 
 

Este “mutirão da cidadania nas aldeias”, como foi chamado pela servidora, foi realizado 

ao longo de um ano com financiamento específico da Presidência da República, o que para ela 

é um reflexo da chegada da usina de Belo Monte: “por causa de Belo Monte, o governo teve 

que olhar para Altamira e para aquela região e tinham coisas que o empreendedor tinha que 

fazer e tinham coisas que eram responsabilidade do governo.” (GABRIELA, Funai, 2018).  

No ano de 2011 a UHE Belo Monte já havia obtido as duas primeiras licenças, e o 

consórcio Norte Energia iniciava as negociações com a Funai e a contratação de técnicos para 

a definição de como o PBA-CI seria implementado. Uma consultoria foi contratada para a 

elaboração de um Planejamento Executivo Estratégico do PBA-CI com o objetivo de: “fazer a 

integração dos programas e a estruturação pensando na execução: perfis das equipes para cada 

programa, como se dividiriam, quais eram interfaces, orçamento e cronograma para execução.”  

(PEDRO, Executora 1, 2018).  

Este plano estratégico foi chamado de Programa Médio Xingu (PMX) e definia que 

fosse criada uma fundação ou instituto para executar os programas, gerido de modo paritário 

pelos povos indígenas, Funai e Norte Energia. Esta proposta, segundo o consultor, foi baseada 

no modelo de gestão de outros programas de projetos de compensação da Eletronorte para 

povos indígenas como o Programa Waimiri Artroari e do Programa Parakanã36. O consultor 

responsável pela elaboração deste plano estratégico relata que após a elaboração, que demorou 

seis meses, foi indicado para também ser responsável pela execução. Apesar do aceite ter sido 

unanime e imediato pelo o presidente e Diretor Socioambiental da Norte Energia e a Funai, o 

processo de negociação se extendeu ao longo de 1 ano e 4 meses até que sua empresa de 

                                                 
36 Programas de compensação ambiental aos povos indígenas Waimiri Atroari e Parkanã pelos impactos causados 
pelas Usinas Hidrelétricas de Balbina e Tucuruí, ambas no estado do Pará. O Programa Waimiri Atroari é de 1988 
e o Programa Parakanã é do ano de 1986.  
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consultoria fosse de fato contratada para a execução. Porém quando isto aconteceu já não era o 

plano estratégico elaborado por ele (denominado de Programa Médio Xingu), e sim o Plano 

Operativo do PBA-CI, ou simplesmente “o PO”. No trecho abaixo o consultor relata sua 

perspectiva sobre estas negociações, que ocorreram entre a emissão da LI em junho de 2011 e 

o início da execução dos programas do PBA-CI em 2013. 

 
Se fazia diferentes modelos de contrato: até um determinado valor o presidente tem 
autonomia para assinar o contrato, mais do que isso tem que ir para Conselho [da 
Norte Energia]’. ‘Ah, mas como é urgente faz um contrato de 6 meses para startar o 
processo’. Ai a Funai disse que tinha que repassar nas aldeias reapresentando o 
planejamento executivo e buscando consenso e aprovação, onde a Funai mesmo faria 
na aldeia. [...] Então agora faz logo para contrato de 2 anos [..] foi nessa que surgiu o 
Plano Operativo [PO]. Aí troca presidente da Funai, aí enrola, eles [indígenas] vão 
para cima, e conseguem empurrar a NE [Norte Energia] que fez sozinha o PO, porque 
conseguiu empurrar uma assinatura da [...] presidente da Funai na época, aí virou o 
PO. PO não era mais o Plano Executivo Estratégico que eu tinha feito. (PEDRO, 
Executora 1, 2018).  

 

A partir deste trecho da entrevista percebe-se que o processo decisório foi marcado por 

“idas e vindas”. O consultor não menciona se havia um protocolo orientando como ocorreria a 

transição entre o que estava planejado no PBA-CI e como em concreto os projetos seriam 

implementados localmente. Percebe-se que as regras internas às organizações também não 

estavam definidas, seja o empreendedor, seja o órgão indigenista. É importante destacar que 

isto não ocorre por acaso. A legislação federal que versa sobre o licenciamento ambiental 

somente normatiza o planejamento do PBA-CI até sua aprovação e publicação. Não se detalha 

o processo de execução, após de promulgado e aprovado. Logo, o modo como as compensações 

são executadas dependem basicamente de como o empreendedor, órgãos públicos locais e a 

sociedade diretamente impactada se relacionam. 

Não havia uma instância de participação institucionalizada neste momento. O consultor 

menciona tentativas de diálogo com os povos indígenas a respeito do planejamento estratégico, 

entretanto não informa em detalhes como este se sucedeu. É perceptível que o centro das 

negociações estava na relação entre empreendedor, órgão indigenista e empresa de consultoria, 

de modo que, os povos indígenas se relacionam marginalmente com o processo decisório.  

Durante os dois anos que se seguiram da emissão da Licença de Instalação (LI) da usina, 

a cidade de Altamira viveu o primeiro grande impacto da construção da hidrelétrica: uma grande 

onda migratória fez a população da cidade passar de 99 mil habitantes em 2010, para cerca 145 



76 
 

mil pessoas37 em 2012. Porém, enquanto estes impactos já geravam interferências significativas 

para o cotidiano do município, os projetos de compensação do PBA-CI localmente ainda não 

existiam. Concomitantemente às negociações relatadas pelo consultor, nos anos de 2011 e 2012, 

os povos indígenas se mobilizaram para dialogar diretamente com a Norte Energia, que havia 

recentemente instalado o Escritório de Assuntos Indígenas em Altamira.  

 

O Escritório de Assuntos Indígenas que fazia essa frente né, praticamente de 
negociação com os índios, basicamente. A equipe da Norte Energia na época eram 
duas pessoas. Em Altamira era só [o coordenador]. Dentro tinha o Diretor 
Socioambiental [...] e o Presidente da Norte Energia [...] que era da Eletrobrás. [..] Eu 
falei com todo mundo que tinha haver com questão indígena e implementação do PBA 
dentro da empresa. (PEDRO, Executora 1, 2018, grifo nosso). 

 

Nunca tive uma relação forte com ninguém da Norte Energia...Mesmo porque não 
tinha muita gente, era uma penumbra às vezes e depois a equipe foi aumentando e em 
relação aos indígenas, era um negócio à parte que ninguém tava nem aí até virar uma 
superintendência. [...]A Norte Energia cresceu porque aí virou uma banca de 
atendimento dos índios e eles foram contratando... e aí nesse contexto. (GABRIELA, 
Funai, 2018, grifo nosso).  
   
  

Segundo Reis (2015, p.37) “este cenário de um pretenso planejamento às avessas e de 

muitas incertezas abriu espaço para negociações entre empreendedor, setores públicos e 

sociedade”. No segundo semestre de 2011 a Funai passa a intermediar as negociações entre 

povos indígenas e o empreendedor. A formalização deste processo se deu através do Termo de 

Compromisso celebrado entre a Funai e a Eletrobrás em 15 de setembro de 2010 (REIS, 2015, 

p.37).38 Estas negociações entre povos indígenas e Norte Energia com a mediação da Funai, 

foram nomeadas de Plano Emergencial (PE). 

Estabeleceu-se então um "regime de compromisso e de cooperação mútua" entre o 

empreendedor e órgão indigenista com o objetivo de proporcionar o fortalecimento institucional 

e administrativo da Funai bem como ações emergenciais de etnodesenvolvimento e proteção 

                                                 
37 Em Altamira, número de trabalhadores aumenta movimento em casas de prostituição. Agência Brasil, Brasília, 
28 abr.  2012. Disponível em: <http://www.ebc.com.br/especiais/rio20/noticias/em-altamira-numero-de-
trabalhadores-aumenta-movimento-em-casas-de-prostituicao/.> Acesso em: 30 jan.2019.  
 
38 Este termo foi pactuado em em 2010 em conformidade com a recomendação da Funai via Parecer Técnico nº 
21/CMAM/CGPIMA-FUNAI [2009](p.  95 – 96) da Eletrobrás executar ações emergenciais enquanto se 
aguardava o leilão da usina. Este termo é retomado em 2011 para formalizar novas ações emergenciais enquanto 
se aguarda os tramites oficiais do procedimento de licenciamento ambiental. Neste momento o responsável pela 
obra já é o consórcio vencedor do leilão e o atraso se deve as negociações em torno do PBA-CI. Estas situações 
revelam duas duas características do procedimento de licenciamento ambiental. A primeira é que as etapas e o 
tempo previsto pelo procedimento formal não correspondem ao andamento concreto do processo. A segunda é que 
os impactos se acumulam antes mesmo dos procedimentos de compensação se iniciarem.  
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das TI já impactadas pela hidrelétrica. A coordenação local da Funai recebeu o aporte de 

funcionários contratados pelo empreendedor39 em um momento que estava lidando com uma 

alta demanda de trabalho devido aos processos desencadeados pela hidrelétrica e após um 

período de reestruturação do órgão que havia reduzido o corpo técnico40.Apesar disso, a relação 

entre o órgão indigenista e o empreendedor era muito conflituosa. 

Com os recursos provenientes do PE os povos indígenas da região puderam viabilizar 

uma necessidade antiga de se dividirem em mais aldeias, distribuindo sua área de ocupação ao 

longo das TIs. Entretanto, a cada nova aldeia que surgia a demanda por políticas públicas, que 

já não estava sendo atendida pelos órgãos públicos do município, aumentava: "acompanhei esse 

processo [de separação de aldeias] e cada um que chegava, queria uma escola e um posto de 

saúde na sua comunidade.   Eles batiam na prefeitura para conseguir isso e a Teresa (SEMED) 

não conseguia fazer isso acontecer.” (GABRIELA, Funai, 2018). A abertura de novas aldeias 

ocorreu independente do provimento destes serviços. O objetivo de executar ações de 

emergência nas aldeias diante do atraso do PBA-CI acabou se transformando na emissão de 

listas de mercadorias do empreendedor para as aldeias (CAUX, 2016).  

 

3.4. A pactuação do Território Etnoeducacional do Médio Xingu 

 

Em 2011 a demanda dos povos indígenas pela construção de novas escolas era pujante. 

É durante este período conturbado, às vésperas da instalação de Belo Monte, que a Funai 

local e a Coordenação de Educação Indígena da Semed se aproximam. O diagnóstico neste 

momento é que não havia condições para a criação de novas escolas, sendo uma das razões a 

subordinação deste setor à pasta de educação no campo. É neste contexto que as servidoras 

Gabriela (FUNAI), Teresa (SEMED), e  Roberta (URE)  recém alocada na 10ª URE, começam 

a conversar e encontram na política do Território Etnoeducacional uma possibilidade de 

reorganizar a gestão da educação escolar indígena e viabilizar o atendimento das demandas dos 

indígenas que se avolumavam há anos. 

 É notório que passados dois anos da promulgação da política do TEE pouco se sabia 

localmente a respeito dela. Gabriela (FUNAI) relata que apesar da Roberta (URE) ter 

participado da I CONEEI o funcionamento da política não tinha sido devidamente esclarecido. 

                                                 
39 Estes funcionários foram apelidados de Funesa, uma mistura de Funai com Norte Energia. 
40 Informações sobre reestruturação da FUNAI. Disponíveis em: 
<http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/2036-sobre-a-reestruturacao-da-funai>. Acesso em: 
20 dez.2018.  
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Além disso relata a insatisfação que percebia das servidoras da 10ª URE e da CEI-Semed com 

o MEC. Esta insatisfação permanece, como vemos no relato da servidora da URE: “O MEC 

não vem aqui para saber da educação. A gente fica cutucando o MEC o tempo todo”.  

(ROBERTA, URE, 2018).  

 Porém, apesar deste histórico, Gabriela (FUNAI) relata não ter tido dificuldades para 

localizar servidora Marcia (MEC), que “topou esta história com a gente” e fez parte das 

conversas de “bastidores”. Os constantes desentendimentos permitiram o compartilhamento de 

informações e percepções entre as representantes dos órgãos públicos, sedimentando os passos 

necessários para a criação de um TEE na região. A primeira etapa de consulta para a 

implementação da política dos TEE foi importante para a formação de todos os envolvidos, pois 

antes mesmo que os indígenas fossem informados sobre a política, ela suscitou a aproximação 

e o planejamento conjunto de ações entre o município e o governo federal. Esta articulação 

permitiu inclusive que a Secretaria Estadual de Educação do Pará (SEDUC-PA), que estava 

muito distante da região desde a municipalização em 2001, se aproximasse das suas demandas.  

Este processo será detalhado posteriormente no capítulo quatro, mas por ora é importante 

destacar que o processo de formulação do Teemex promoveu aprendizados para os indígenas e 

para as instituições. 

Entre os dias 28 de novembro a 02 de dezembro de 2011 foi realizado em Altamira o 1º 

Encontro de Educação Escolar Indígena do Médio Xingu que reuniu de um a dois representantes 

indígenas de todas as aldeias das 11 TIs e os representantes das seguintes instituições públicas: 

MEC representado pelo Coordenador Geral de Educação Escolar Indígena da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI); a Secretaria de Estado 

do Pará representada pela Diretora de Ensino para a Diversidade; as secretárias e servidoras das 

Secretarias Municipais de Altamira e Senador José Porfírio; a Funai estava representada pela 

Coordenação Geral de Educação da sede e por mais seis servidores; e coordenadores do curso 

de etnodesenvolvimento da Universidade Federal do Pará (UFPA) e da Licenciatura 

Intercultural da Universidade Estadual do Pará (UEPA).  

As conversas ocorreram no formato de plenárias ou em pequenos grupos e foram 

mediadas por três convidados, professores e lideranças indígenas. Custodio Baniwa, Anari 

Pataxó e Erenilson Souza Manchineri compartilharam as experiências de seus povos com as 

políticas de educação escolar indígena em suas regiões. É importante observar que apesar dos 

três povos serem muito distintos em termos étnico-linguísticos e de habitarem regiões também 

muito díspares geopoliticamente, em termos de políticas públicas educacionais relataram 
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problemáticas muito semelhantes, o que foi ressaltado nos debates temáticos que se seguiram e 

quando cada povo apresentou as suas demandas41.  

Esta reunião só pode ser chamada de consulta, em alusão aos temos da Convenção 16942 

da OIT, pois foi antecedida por uma primeira etapa de apresentação do escopo da política dos 

TEE às comunidades por equipes de servidores locais da Funai, da Coordenação de Educação 

Indígena da Secretaria de Educação de Altamira e da 10ª URE da Secretaria de Educação do 

estado do Pará (SEDUC), todas elas instituições locais. Conforme foi relatado em entrevistas, 

as visitas foram planejadas por este grupo em interlocução com a SECADI/MEC ao longo de 

quatro meses. O planejamento consistiu no desenvolvimento da metodologia da consulta, que 

envolvia a apresentação da política para os indígenas  e da coleta de dados para a elaboração 

do diagnóstico da região e das demandas educacionais, prerrogativas estabelecidas pelo decreto 

nº 6.861/09. O grupo de servidores públicos se dividiu em três equipes para consultarem as 11 

TIs que estão distribuídas nos três rios da região: Xingu, Iriri e Bacajá.  

O professor indígena comenta que quando a Semed e a Funai apresentaram a proposta 

do território nas aldeias, o entendimento dos povos indígenas era que o território seria um 

conselho mais amplo que o conselho escolar e tinha como objetivo de “cobrar de fato do órgão 

responsável pela educação, SEDUC e MEC”, e contextualiza que a proposta desta política 

aconteceu quando não havia canais de participação e acompanhamento da parte dos povos 

indígenas sobre as ações dos órgãos governamentais.  

 

A gente não tinha na época o mínimo diálogo com eles, sobre essa questão de 
apoio. Os recursos destinados para cá, como não tinha acompanhamento, em 
2007/2008, a SEDUC destinou um recurso de valor alto para região de Altamira para 
construção de 8 escolas. Recurso esse que a Secretaria de Altamira não tinha CNPJ 
ou algo assim. Só sei que este recurso foi cair na prefeitura de Brasil Novo. [...] até 
hoje não se sabe onde o recurso foi parar.” (ANDRÈ, liderança e professor indígena, 
2018, grifo nosso).    
 

 

As falas dos representantes indígenas na abertura do primeiro dia do seminário 

demonstram insatisfação e impaciência: “conseguir educação de qualidade, que não ficasse só 

no papel”; “que os problemas que enfrentam hoje, terminem em 2012”; “cumprir o que está na 

lei é o que os índios querem”. Nota-se que estavam distanciados dos processos decisórios e que 

suas demandas para a melhoria do atendimento não eram recentes.  

                                                 
41 As demandas serão apresentadas mais adiante.  
42 “Consulta livre, prévia e informada”, ou seja, garantir que os povos indígenas tenham condições e informações 
o suficientes para tomarem suas decisões.  
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O então Coordenador Geral de Educação Escolar Indígena da SECADI/MEC, Gersem 

Baniwa, apresentou a política dos Territórios Etnoeducacionais e tentou responder aos 

questionamentos dos indígenas sobre como ela poderia resolver os problemas. Enumerou uma 

série de ações que “podem ser feitas com a ajuda do MEC”, destacando a necessidade de 

verificar as condições específicas dos municípios, estados e universidades para a execução de 

cada uma delas. Quanto aos questionamentos a respeito do financiamento, o coordenador do 

MEC ressaltou a necessidade de estudos específicos para a região, uma vez que entre os anos 

de 2010 e 2012 o número de escolas aumentou. Após estas ressalvas, em nome do MEC, 

assumiu o compromisso de apoiar a formação de professores, a construção de escolas, e 

fornecer material didático.  

Após cinco dias de reflexões e trocas de experiências os povos indígenas decidiram que 

“se ficassem juntos, seriam mais fortes”. Decidiram pela criação de um único território 

etnoeducacional, pluriétnico, compreendendo nove etnias, Xikrin do Bacajá, Juruna, Arara, 

Kayapó, Asurini, Araweté, Parakanã, Xipaya e Kuruaya pertencentes a três troncos linguísticos, 

Jê, Karib e Tupi, que foi nomeado de Território Etnoeducacional do Médio Xingu. 

Apresentaram a relação dos representantes de todas as aldeias, 32 titulares e 32 suplentes, e a 

relação de instituições que gostariam de convidar a participar da reunião de pactuação do 

Território que ocorreu cinco meses depois.  

No ano de 2012, nos dias 18 a 20 de Maio, o Plano de Ação do TEEMEX foi firmado 

com a presença de coordenadores e duas secretarias do MEC, a SECADI e a Secretaria de 

Articulação dos Sistemas de Ensino ( SASE) , a coordenação da Funai local (CR Regional 

Belém/Altamira), a direção da 10ª Unidade Regional de Ensino do Estado do Pará  

representando   Secretaria de Educação do Estado do Pará (SEDUC/PA), as secretária de 

educação dos municípios de Altamira, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu, coordenadoras 

dos institutos públicos de pesquisa  (UFPA, UEPA e Instituto Federal do Pará -IFPA), o 

Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI), o Distrito de Saúde Especial Indígena-

Altamira (DSEI-Altamira). Nota-se que diferentemente do seminário de 2011, a Secretaria de 

Educação Estadual em Belém passa a ser oficialmente representada pela diretora da 10ª URE 

como membro titular da comissão e a Funai passa a ser representada somente pela coordenadora 

da unidade local de Altamira.  

O Plano de Ação (2012) está dividido em duas partes.  

Na primeira são apresentados os membros titulares permanentes governamentais – 

MEC, Funai, SEDUC/PA -, as instituições de ensino e pesquisa – UFPA, IFPA, UEPA – e 35 

representantes indígenas e são convidados a  participar da Comissão Gestora duas instituições 
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governamentais ,  o Ministério Público do Pará (MPF-PA), DSEI-Altamira, uma organização 

da sociedade civil atuante na região em prol dos direitos dos povo indígenas, Instituto 

Socioambiental (ISA),   e o empreendedor da UHE Belo Monte  Norte Energia S.A. As 

secretarias municipais de educação não são mencionadas na lista de membros permanentes, 

mas são mencionadas nas demais partes do documento. Fica definido que cinco representantes 

indígenas mais as instituições governamentais compõem a Comissão de Articulação do 

Teemex, uma comissão menor que se reunirá para tomar decisões mais pontuais.  

Na segunda seção as demandas são apresentadas no formato de 8 temas: infraestrutura 

das escolas; ampliação da oferta do ensino básico (anos finais do ensino fundamental e ensino 

médio); formação de professores e equipe escolar; produção, edição e publicação de material 

didático e paradidático adequado a cada povo indígena; alimentação escolar; oferta do ensino 

superior; e fortalecimento do sistema de ensino. Para cada uma dessas demandas serão 

identificadas as instituições responsáveis pela execução, pelo apoio técnico financeiro e pela 

colaboração, e o cronograma para a realização das ações.  

Ao analisar o documento percebemos que as demandas são tematicamente amplas ao 

abordarem todas as dimensões das políticas de educação escolar. Em cada demanda há uma 

lista de objetivos gerais, escritos com verbos no infinitivos como transportar adequadamente, 

garantir remuneração/transporte, promover mudanças na legislação, desburocratizar a 

documentação, conhecer experiências, flexibilizar normatizações, reconhecer a legislação 

específica, ofertar especializações, entre outros. Algumas demandas são detalhadas, como por 

exemplo, a demanda por infraestrutura (quantidade de salas de aula por escola, por exemplo) e 

a demanda de transporte (especificando a quantidade de pessoas e os trajetos). Entretanto, não 

são apresentadas as atividades que deveriam ser realizadas a fim de suprir cada demanda. 

Quanto ao financiamento, quase todas as ações atribuem esta responsabilidade ao Ministério da 

Educação via Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ou PAR, em alguns 

casos com o apoio de outras instituições. Não havia a atribuição de responsabilidades para a 

Norte Energia neste tópico, apesar do seminário de 2011 e a reunião de pactuação do Território 

Etnoeducacional do Médio Xingu em 2012 terem sido financiadas parcialmente por ela em 

conformidade com o termo de cooperação já mencionado, assinado durante a vigência do Plano 

Emergencial.  Ao fim, o item “cronograma” consiste em um prazo para o cumprimento de tais 

demandas, que em todos os casos são muito imediatas, de um a dois anos (2012 ou 2013).  
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3.5. Onde fica a educação com o início do PBA-CI? 

 

O Plano de Ação do Território Etnoeducacional do Médio Xingu (TEEMEX) 

formalizou a criação daquilo que é considerado um marco para educação escolar indígena da 

região pois mobilizou a presença de gestores públicos que até então estavam muito distantes da 

pauta indígena para a educação.  Percebe-se que apesar dos Território Etnoeducacionais terem 

sido propostos pelo MEC como um novo modelo de gestão para a educação escolar indígena, 

no contexto do Médio Xingu - de baixa institucionalização da participação pública dos povos 

indígenas e de alto grau de conflito acentuado pela a instalação da Usina Hidrelétrica de Belo 

Monte - foi visto como uma instância de participação pública por indígenas, servidores e 

gestores. O TEEMEX contribuiria para a consolidação da participação pública dos povos 

indígenas na região ao possibilitar que sistematizassem coletivamente suas demandas por 

políticas de educação na região, em um fórum participativo com as instituições governamentais 

representadas. 

A partir de 2008 começou a ser feita esta discussão. É preciso fazer um conselho a 
donde onde ele acompanhe, primeiro delibere, e cobre, tanto recursos como 
implementação das ações. 2012 foi efetivado o conselho [...] aí começou a 
engatinhar.  (ANDRÉ, professor e liderança índigena, 2018, grifo nosso).   

 

[A] discussão do território, que é uma discussão de grupo, que você se sente, que 
mesmo que depois ninguém vai te acompanhar…Ah, ninguém vai tá te 
acompanhando mesmo como instituição, mas aquele momento que tu viveu ali, 
do seminário, do encontro, você se sente fortalecido pelo Ministério Público, pela 
própria SEDUC, pelo Estado, pelas reivindicações indígenas, você consegue se 
aproximar deles, você tira um pouco dos preconceitos de quem nunca foi a uma 
aldeia e dizer que é possível né, dialogar...Existe sim uma linha de reivindicações 
muito coerente, e nós aqui na parte do executivo que precisa garantir. Muitas vezes a 
gente não sabe como fazer essa aproximação e o Território permite a aproximação. 
(SONIA, SEMED Vitória do Xingu, 2018, grifos nossos).  

 

A expectativa expressa pela servidora da Funai era que a instituição do TEEMEX 

garantisse mais condições para os povos indígenas participarem da implementação do PBA-CI 

quando ele iniciasse, sem entretanto saber quando isto seria. Porém, ela interpreta que ao invés 

disso, o início das atividades do PBA-CI foi responsável por desestruturar o processo de 

construção do Território Etnoeducacional entre os agentes públicos e na organização dos povos 

indígenas em relação a educação, segundo Gabriela (FUNAI). 

 

A nossa intenção era que quando viesse a discussão do PBA sobre educação, já 
estivesse pronto e construído coletivamente o que tinha que ser executado, porque os 
índios já tinham falado o que eles queriam. Então essa foi a minha maior frustração 
em relação ao programa de educação, não ter conseguido resgatar isso junto com a 
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Norte Energia, porque em algum momento essa discussão se perdeu, porque 
durante muito tempo, conseguimos levar essa discussão com a Norte Energia. 
(GABRIELA, Funai, 2018, grifos nossos) 

 

O professor e liderança indígena André, que acompanha a pauta das políticas de 

educação escolar indígena desde antes da chegada da servidora no início de 2011, compartilha 

uma perspectiva um pouco diferente. Para ele a primeira desestruturação das ações 

governamentais locais ocorreu com a “chegada” da Usina de Belo Monte no ano de 201043.  

Para ele o processo de construção do Teemex já seria expressão de uma reconstrução de 

reivindicações por parte do movimento indígena para os entes governamentais: 

 

Em 2010 quando começou a discussão do PBA e em 2011 com o Plano Emergencial 
todas as ações governamentais relacionada a saúde e educação ficou praticamente 
voando como um balão cheio no ar, ficou solto, a gente não entendeu direito de quem 
de fato era a obrigação. A gente começou a criar um movimento dadonde a gente 
sabia que a obrigação era do governo federal, estadual e municipal.   (ANDRÉ, 
professor e liderança indígena, 2018, grifos nossos).  

 

 O início da implementação do PBA-CI causou a interrupção deste movimento pela 

segunda vez: 

 

E aí de uma hora para a outra uma bomba estourou. puuumm!!!Ahh!! Agora 
ninguém sabe mais quem atende por conta dessa divisão política que se criaram.  
E nós, ficamos no meio, voando!! 
Ai primeira demanda que foi colocada no Teemex de 2012: a construção das escolas. 
Quem vai executar? E aí? Porque lá na primeira reunião [2011] o MEC assumiu o 
compromisso. Como as aldeias não tinham escola eles iam fazer a implementação 
emergencial com escolas pré-moldadas, material PVC, simples, enquanto se 
executava uma proposta melhorada. Aí isso se perdeu? Porque já tinha o Plano 
Emergencial e começaram as discussões sobre a implementação do PBA. Aí isso se 
perdeu no meio destas discussões.” (ANDRÉ, Professor e liderança indígen, 2018, 
grifos nossos).   

 

A “indefinição política” a que André (professor e liderança indígena) se refere diz 

respeito a indefinição de responsabilidades do poder público que o início da implementação do 

PBA-CI gerou e que a Norte Energia tentou resolver com a elaboração do PO.  

Na primeira seção do documento do PO é definido como um instrumento de gestão para 

o planejamento da implementação das ações dos cinco primeiros anos do PBA-CI: 

 

O Plano Operativo é um documento que reflete as ações a serem implementadas, os 
produtos a serem entregues por cada um dos Planos, Programas e Projetos 

                                                 
43 Relembrando que foi no ano de 2010 que foram emitidas as duas primeiras licenças – LI e LO - e a usina de 
Belo Monte foi leiloada para o consórcio vencedor, Norte Energia S. A. 
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componentes do PBA-CI, em determinado horizonte de tempo (cronograma), os 
meios para sua implantação, bem como a atuação dos diferentes atores envolvidos. 
Ou seja, trata-se da materialização do planejamento de curto e médio prazo que 
abarca a totalidade do conteúdo do PBA-CI, na versão aprovada pela FUNAI em 
02/07/2012, o qual visa apresentar as soluções técnicas e ações para mitigar e/ou 
compensar impactos ambientais das obras de implantação e respectiva operação do 
Empreendimento UHE Belo Monte. Assim, considera-se o Plano Operativo um 
instrumento de gestão de projetos e, igualmente, integrará o Termo de 
Compromisso a ser celebrado entre a Norte Energia e a FUNAI para implementação 
do PBA-CI, e que pactua as ações, cronograma, metodologia, recursos e 
responsabilidades. (PLANO OPERATIVO, 2013 p. 2, grifos nossos).  

 

É através do Plano Operativo que a Norte Energia estabelece que a sua atribuição é 

implementar ações que visem estritamente a mitigação dos impactos tais como descritos no 

EIA/RIMA e demais documentos relacionados ao licenciamento ambiental. É no que PO que o 

empreendedor define sua atuação como complementar à ação estatal e retifica o escopo do 

PBA-CI, que em sua perspectiva haveria incorporado responsabilidades estatais.   

 

Dessa maneira, tendo sido o PBA-CI concebido abarcando diversas ações de 
competência do Estado, poderá servir aos órgãos executores como instrumento 
norteador de suas políticas, com o apoio do empreendedor no que couber à mitigação 
e compensação dos impactos. Assim, caberá ao empreendedor, por meio das ações 
estabelecidas neste Plano Operativo, apoiar as ações que complementem e fortaleçam 
as atribuições do Estado junto às comunidades indígenas sem, no entanto, assumir as 
suas responsabilidades ou substituí-lo, visto que, a jurisdição de Instituições como 
FUNAI, do Ministério da Saúde, e das Secretarias Municipais de Educação e o MEC, 
coincide com a abrangência do PBA-CI. Dessa forma, as ações de mitigação e 
compensação apresentadas neste Plano Operativo, e identificadas no PBA-CI, 
correspondem aos impactos verificados e, serão estruturadas de forma complementar 
à competência e responsabilidade do Estado. (PLANO OPERATIVO, 2013, p. 2). 
 
 

Todavia, este documento gerou uma grande controvérsia entre empreendedor, órgãos 

ambientais, indigenistas e os povos indígenas. Primeiro por não estar previsto pela Política 

Nacional de Meio Ambiente (PNMA), que, contudo, não define quaisquer outras orientações 

relativas à implementação do PBA-CI. Segundo por reduzir significativamente o número de 

condicionantes. E, em terceiro lugar, por atribuir à Funai a responsabilidade por tais mudanças, 

devido a recomendação feita pelo órgão no Parecer nº 01/CGGAM/2012 de se distinguir com 

maior clareza as responsabilidades do empreendor das ações do Estado.  

Ao compararmos a quantidade de projetos do Programa de Educação Escolar Indígena 

(PEEI) no PBA-CI e no PO, constata-se a redução do escopo, passando de 50 atividades, para 

16. Em termos qualitativos, o modo como o objetivo do PEEI está redigido nos dois planos 

evidencia o redirecionamento de escopo empreendido. Enquanto no PBA-CI o objetivo do PEEI 

é “criar e apoiar a implementação de uma política regional de educação escolar indígena para 

os povos e TIs da região do médio  Xingu - Pará” no PO o objetivo é reduzido para “apoiar a 
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criação de uma política regional indígena para os povos e TIs da área de influência do 

empreendimento”: 

 

Criar e apoiar a implementação de uma política regional de educação escolar 
indígena para os povos e TIs da região do médio rio Xingu - Pará. Essa política deverá 
ser composta de projetos e ações que serão discutidos anteriormente com os órgãos 
afetos à educação escolar: as Secretarias municipais, em especial a de Altamira, a 
Secretaria Estadual de Educação, a FUNAI e outros órgãos e instituições que estão 
trabalhando com esse tema. Tais projetos visam a aceleração da implementação de 
escolas voltadas aos princípios da educação indígena constantes na legislação 
brasileira dos últimos 20 anos, priorizando a rápida criação da segunda parte do 
ensino Fundamental, bem como o ensino Médio técnico profissionalizante. É 
prioridade desse programa, a criação de uma sistemática de gestão 
compartilhada da educação indígena, para viabilizar uma intensa e efetiva 
colaboração inter-institucional e participação das comunidades, lideranças e 
organizações indígenas nessa gestão das escolas. 
(PBA do Componente Indígena da Usina Hidroelétrica Belo Monte.  Programa Médio 
Xingu.  v.1, 2011 p.283, grifos nossos).   
 
Apoiar a criação de uma política regional de educação escolar indígena para os povos 
e TIs da área de influência do empreendimento, em articulação com os órgãos afetos 
à educação escolar: as secretarias municipais, em especial a de Altamira, a Secretaria 
Estadual de Educação, a FUNAI e outros órgãos e instituições que estão trabalhando 
com esse tema. (PLANO OPERATIVO, 2013, pp. 44, grifos nossos).  

 

 Quanto à  organização interna do Programa de Educação Escolar Indígena, ambos os 

planos mantêm a divisão em três projetos: (1) Projeto de Estabelecimento de Política de 

Educação Escolar Indígena para a Região do Médio Xingu,  (2) Projeto de Estruturação das 

escolas indígenas de Ensino Básico, que incluem ensino Fundamental e Médio, e contribuição 

com os cursos de formação em nível superior e técnico,  (3) Projeto de formação de professores 

indígenas, elaboração de materiais didáticos e estruturação de projetos demonstrativos.  

Estes três projetos referiam-se ao atendimento de quatro áreas prioritárias identificadas 

a partir do diagnóstico da oferta de políticas públicas educacionais aos povos indígenas da 

região até o ano de 201144 pela equipe de consultoras responsável pela elaboração do Programa 

de Educação Escolar Indígena do PBA-CI, composta por uma antropóloga e duas demógrafas:  

(1) formação de professores indígenas, (2) elaboração de materiais didáticos diferenciados para 

cada etnia, (3) melhoria da infraestrutura das escolas – que quando existiam eram construções 

antigas, construídas pelos próprios indígenas ou missionários que moravam nas aldeias – (4) e 

melhora da qualidade e distribuição das merendas.  

Como não é o objetivo desta pesquisa fazer uma análise comparativa dos dois 

documentos, além de serem documentos muito extensos e complexos, apresentaremos o 

                                                 
44 Tabela original na seção de anexos. 
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exemplo de uma ação que não foi incluída no Plano Operativo e que foi central na relação entre 

o empreendedor e os órgãos públicos no funcionamento do TEEMEX.  

As duas primeiras atividades do Projeto de Estabelecimento de Política de Educação 

Escolar Indígena para a Região do Médio Xingu eram a (1) Realização de Seminários Regionais 

de Educação Escolar Indígena no Médio Xingu e (2) Realização de Oficinas de Formação em 

Gestão Compartilhada. Os seminários regionais seriam realizados anualmente e tinham como 

principal objetivo “criar uma cultura de gestão compartilhada entre as diversas instituições no 

âmbito da educação escolar indígena na região” (PBA-CI, 2011, p. 291), enquanto o segundo 

seriam oficinas que promoveriam “a formação, consolidação e funcionamento do Comitê 

Gestor do Território Etnoeducacional do Médio Xingu”(PBA-CI, 2011, p. 292). O PO manteve 

somente a primeira atividade e retirou todas as menções ao Território Etnoeducacional do 

Médio Xingu, o que gerou alta contestação por parte dos povos indígenas e dos órgãos públicos.  

Esta alteração também gerou um novo foco de conflito entre a Norte Energia e a 

Coordenação Regional da Funai em Altamira. A servidora Gabriela (FUNAI) relata em 

entrevista que não compreendeu esta mudança de postura do empreendedor uma vez que este 

havia financiado grande parte das despesas do seminário de consulta em 2011 e a reunião de 

pactuação do Teemex em 2012. Esta servidora disse que esta alteração no PEEI foi algo que 

gerou grande frustração pessoal e que prejudicou a relação entre as duas organizações.  

Verifica-se que apesar desta determinação, a Norte Energia apoiou a realização das 

reuniões da Comissão Gestora do TEEMEX nos anos de 2014, 2017 e 2018. Isto aconteceu por 

ter sido objeto de contestação dos povos indígenas, das secretarias municipais e da Funai. 

Conforme relatado nas entrevistas, o PO foi objeto de negociação entre povos indígenas, 

organizações públicas e o empreendedor, intermediadas pelos técnicos das empresas de 

consultoria que são contratadas nos anos de 2013 e 2014 para a execução dos programas de 

compensação. É nesta interação conflitiva que as interpretações sobre o PO são negociadas e 

reformuladas. As reuniões do TEEMEX se tornaram o “seminário regional” cujo apoio era uma 

atividade prevista, porém esta atividade não é realizada pois durante os três primeiros de 

implementação do PBA-CI não são realizadas as reuniões do TEEMEX.  

 O modo como ocorreu a interação entre as instituições públicas, privadas e os povos 

indígenas ao mesmo tempo apresenta alto grau de conflito, permite que sejam estabelecidos 

acordos e mecanismos de coordenação. O próximo capítulo consiste na análise destas 

interações.  
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CAPÍTULO 4. O arranjo institucional: organizações, agentes e mecanismos de 

coordenação 

 

As teorias institucionalistas e neoinstitucionalistas apresentam diferentes respostas à 

pergunta de como as instituições afetam os indivíduos. E como, a partir destas estruturas, regras, 

procedimentos e valores institucionais os indivíduos agem e compõem, ou não, com o que está 

convencionado. De modo geral o institucionalismo acrescenta uma série de nuances às 

instituições, observando elementos como as escolhas, intencionalidades, modificações dos 

hábitos e práticas, interpretações, significados e conflitos nas interações dos indivíduos. A partir 

desta perspectiva as instituições se tornam menos delimitadas e estáticas temporalmente ou 

contextualmente como, em um primeiro momento aparentam ser (HALL; TAYLOR, 2003).  

A abordagem dos arranjos institucionais se alinha com as teorias institucionalistas que 

tomam as ações dos indivíduos como um componente relevante para a análise institucional. É 

por isso que o conceito de arranjos institucionais versa sobre o processo interativo em que os 

atores institucionais específicos do locus de implementação da política pública em pauta criam 

regras e procedimentos específicos que orientam como irão se coordenar.  

Neste capítulo discutiremos sobre como as características do arranjo institucional 

complexo do Território Etnoeducacional do Médio Xingu (TEEMEX) promoveram ou não 

relações de coordenação na implementação das políticas de educação escolar indígena no 

Médio Xingu.  

Este estudo está fundamentado no modelo teórico de Lotta e Favareto (2016, 2018). 

Nele os autores analisam os arranjos institucionais a partir das quatro dimensões que 

identificam que lhes são constitutivas, sendo elas, (1) relações federativas, (2) 

intersetorialidade, (3) participação social e (4) territorialidade. Este capítulo está sistematizado 

conforme estas quatro dimensões. 

Primeiramente (4.1) analisaremos as relações federativas entre os órgãos de governo 

dos entes federais, estaduais e municipais, seus recursos e mecanismos de coordenação do tipo 

intergovernamentais.  
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Na seção 4.2 trataremos das relações de caráter intersetorial entre órgãos públicos e 

instituições privadas relacionadas as políticas educacional, de infraestrutura/ambiental e 

indigenista45.  

A terceira seção (4.3) que corresponde a dimensão da participação social aborda a 

relação dos povos indígenas com atores e agentes dos três vetores de políticas públicas que o 

compõe.   

Por fim, na seção 4.4, argumentaremos que a Reunião Extraordinária do TEEMEX e a 

Audiência Pública realizadas no mês de outubro de 2018 expressam uma iniciativa de 

reordenamento do arranjo institucional a partir da dimensão territorial. Chamamos este 

processo de “repactuação do TEEMEX”.  

  

Dimensão Lócus de Coordenação 

SUBSIDIARIEDADE entre os entes federativos 

INTERSETORIAL entre setores de políticas públicas 

PARTICIPATIVA com os grupos sociais em espaços institucionalizados 
de participação pública 

TERRITORIAL forças sociais e projetos presentes no território 

Quadro 10 - Quatro Dimensões dos Arranjos Institucionais 
Fonte: LOTTA, FAVARETO (2016, 2018) 
 

Apresentaremos cada dimensão do arranjo institucional a partir da estrutura analítica de 

Pires e Gomide (2014), apresentado anteriromente no Quadro 9, identificando os objetivos da 

política pública que implementa, as instituições, agentes e dinâmicas que o compõe, a existência 

e funcionamento dos mecanismos de coordenação e os resultados que obtém.  

As instituições serão caracterizadas em termos de seus recursos a partir das informações 

existentes na literatura e nas entrevistas, ponderando a cerca da existência e disponibilidade de 

recursos técnicos adequados, e explorando como ocorre as interações entre os agentes políticos, 

burocratas e sociedade civil, isto é, os recursos políticos (PIRES, GOMIDE, 2014). Não é 

objetivo deste trabalho caracterizar todas as organizações do arranjo em relação a todos estes 

                                                 
45 Os órgãos públicos são aqueles responsáveis pela pasta da educação em todos os níveis de governo, a saber, 
Ministério da Educação, secretarias de educação estadual e municipais. As instituições privadas são aquelas 
relacionadas com a usina hidrelétrica de Belo Monte: o consórcio construtor da usina, Norte Energia S.A., e as 
empresas terceirizadas contratadas por ela para a execução dos programas de compensação do Plano Básico 
Ambiental-Componente Indígena. As relações intersetoriais da política indigenista, executada pela Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI), com os atores e agentes relacionados aos setores de educação, infraestrutura e meio 
ambiente será tratada de modo complementar.  
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aspectos, mas delinear quais aspectos são mais relevantes na atuação das instituições e nas 

relações de coordenação que estabelecem. 

Para a análise dos recursos políticos caracterizaremos os agentes e suas interações. Nos 

apoiaremos em alguns dos critérios que Leite (2014) enumera como relevantes para análise dos 

agentes nas instituições como o nível de especialização, o grau de formalismo (em que nível 

regras e procedimentos são formalizados) e de impessoalidade (nível de autoridade nos cargos 

e atribuições), e a existência ou não de plano de carreira, formação continuada e incentivos 

financeiros. No que concerne a interação dos agentes observaremos os seguintes fatores: como 

estes agentes enxergam a organização que fazem parte; como sentem que a organização os 

enxerga; como veem a própria atuação na organização (sua capacidade de mediação; como 

constrói confiança; interesse por atividades colaborativas); e como são suas rotinas de trabalho 

(LEITE, 2014). A partir destas informações dois aspectos que se destacam neste arranjo 

institucional serão debatidos em maior detalhe: (1) a centralidade dos agentes na definição da 

ação institucional e a (2) a circulação destes agentes entre as instituições componentes do 

arranjo. 

 
 

RECURSOS TÉCNICOS RECURSOS POLÍTICOS 

- Nível de especialização (da instituição); 

- Grau de formalismo (em que nível regras e 

procedimentos são formalizados); 

- Impessoalidade (nível de autoridade dos cargos, 

e não das pessoas que os ocupam); 

- Plano de carreira; 

- Formação continuada;  

- Incentivos financeiros; 

- Interação das burocracias entre si, com o sistema 

político e com a sociedade; 

 

- Como enxergam a própria instituição; 

- Como sentem que a instituição os enxerga; 

- Como são suas rotinas de trabalho; 

Quadro 11 – Categorias de análise de Leite (2014) 
Fonte: Elaboração da autora com base em Leite (2014)  
 

 

Após caracterizarmos os recursos técnico administrativos e políticos, analisaremos 

como se constituem as relações de coordenação em cada uma das dimensões do arranjo 

institucional através da tipologia de lógicas e mecanismos de coordenação. Conforme exposto 

no capítulo 1, esta tipologia permite correlacionar processos, padrões de interação e recursos 

de coordenação em cada organização, como por exemplo, autoridade e poder, competição e 
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regulamentação, confiança e reciprocidade (BOUCKAERT; PETERS; VERHOEST, 2010; 

PETERS 1998, 2018).  

 

4.1. A dimensão federativa do arranjo institucional: a implementação do Território 

Etnoeducacional do Médio Xingu 

 

4.1.1. O governo federal: a atuação do Ministério de Educação  

 

A pactuação do TEEMEX ocorreu em 20 de maio de 2012 entre povos indígenas e 

instituições públicas responsáveis pelas políticas de educação escolar indígena. Nomeadamente 

estavam presentes 35 representantes dos povos indígenas do Médio Xingu e os representantes 

da pasta de educação dos três entes federados - Ministério da Educação , a 10ª Unidade Regional 

de Ensino do estado do Pará46 representando a Secretaria Estadual de Educação , as secretarias 

municipais responsáveis pelo atendimento escolar das TIs da região (municípios de Altamira, 

Senador José Porfírio e Vitória do Xingu) -  e as universidades públicas – Universidade Estadual 

do Pará, Universidade Federal do Pará, e Instituto Federal do Pará– que são todos membros 

governamentais permanentes.   

A secretaria do Ministério da Educação responsável pela educação escolar indígena é a 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI-MEC)47. 

A SECADI foi criada em 200348 com o objetivo de promover a equidade, valorização da 

diversidade e a inclusão de modo transversal a todos os sistemas e níveis de ensino ao elaborar 

políticas públicas voltadas ao reconhecimento das diversidades e especificidades educacionais. 

(MEC, 2018).  

 

A atuação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 
Inclusão (SECADI/MEC), transversal às demais unidades do Ministério da Educação, 
promove a articulação e convergência das agendas para garantir o direito de todos à 
educação, com qualidade e equidade. Para orientar políticas públicas educacionais que 
articulem a diversidade humana e social aos processos educacionais desenvolvidos 
nos espaços formais dos sistemas públicos de ensino, devem ser consideradas as 
questões de raça, cor, etnia, origem, posição econômica e social, gênero, orientação 
sexual, deficiências, condição geracional e outras que possam ser identificadas como 

                                                 
 
47 Também esteve presente o diretor da Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino (SASE) criada no ano 
de 2011, tendo como objetivo aprimorar o regime de colaboração entre os entes federados, de modo a fomentar o 
processo de consolidação de um Sistema Nacional de Educação.  
48 Em 2003 a secretaria foi criada com o nome de Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade 
(SECAD) e era vinculada diretamente à Secretaria de Ensino Fundamental. O termo Inclusão foi inserido 
posteriormente. (GRUPIONI, 2011). 
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sendo condições existenciais favorecedoras da exclusão social. Jovens que se 
encontram fora da escola, adultos não alfabetizados, comunidades indígenas, 
comunidades quilombolas, pessoas com deficiência, estudantes em situação de 
vulnerabilidade social, são apenas alguns exemplos de grupos historicamente 
excluídos da escolarização. A elaboração de políticas públicas criadas a partir do 
reconhecimento da diversidade, tem o objetivo de possibilitar a inclusão de 
segmentos da população que precisam de atendimento a suas especificidades 
educacionais, mostra-se como avanço democrático que possibilita alcançar mais 
justiça social ao promover a equidade. (Portal do MEC, grifos nossos. Disponível 
em: http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-continuada-alfabetizacao-
diversidade-e-inclusao/apresentacao. Acesso: 22 dez. 2018) 

 

A educação escolar indígena é uma modalidade de ensino sob responsabilidade da 

Coordenação Nacional de Educação Escolar Indígena da SECADI-MEC49, juntamente da 

educação especial, educação de jovens e adultos, educação do campo, educação escolar 

quilombola e com as temáticas de educação para as relações étnico-raciais e em direitos 

humanos. Apesar da criação da SECADI ter demonstrado que a diversidade na educação era 

um item na agenda do governo federal, a baixa capacidade técnica e administrativa que a 

caracterizou dificultou a execução das políticas públicas sob sua coordenação.  (GRUPIONI, 

2011). 

Com poucos técnicos, baixa capacidade operacional, desprovida de mecanismos de 
execução orçamentária direta e com ações circunscritas às políticas educacionais mais 
gerais, a Coordenação [Nacional de Educação Escolar Indígena] não logrou construir 
uma agenda positiva e propositiva para dar conta das inúmeras questões que se 
avolumaram sobre a mesa com a expansão de escolas e aumento do número de 
estudantes indígenas em todas as aldeias do país. (GRUPIONI, 2011, p.102). 

 

O PAR Indígena, mencionado no capítulo 3, instituiu uma linha de financiamento entre 

o governo federal e as secretarias educação estaduais, entre os anos de 2008 e 2011, com o 

objetivo de promover ações estruturantes de educação escolar indígena via coordenação 

federativa. Até então a SECADI financiava via editais, em parceria com organismos 

internacionais, projetos piloto de educação escolar indígena desenvolvidos por organizações da 

sociedade-civil indigenistas e associações indígenas. Todos estes editais foram interrompidos 

com a criação do PAR Indígena.  

Esta mudança de direcionamento do MEC é qualificada como uma ação “brusca” pela 

funcionária de uma das executoras do PBA-CI em entrevista. Alice (executora 1), que atua em 

organizações indigenistas da sociedade civil desde a década de 1980, afirma que esta medida 

gerou um hiato do atendimento nas localidades. Com o corte nas linhas de fomento, os projetos-

piloto em curso pararam, sem que os estados tivessem iniciado a execução da política pública, 

seja porque ainda não tinham conhecimento, capacidades técnicas e políticas. Este hiato pode 

                                                 
49 A SECADI foi extinta no dia 02 de janeiro de 2019 como primeiro ato da nova Presidência da República.  
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ser ilustrado pelo fato que parte dos recursos designados pelo governo federal para o PAR 

Indígena não foram solicitados pelos estados. (GRUPIONI, 2011).  

 

Desde a década de 1970 há experiencias com educação escolar indígena. Essas 
experiencias foram muito fortes nesta época e vão sedimentar e vão dar certos nortes 
para Constituição (de 1988). Acontece eram projetos de educação eram voltados para 
a realidade de cada determinado povo no qual se estava assessorando. Eram micro-
políticas” pode-se dizer assim, dentro de um patamar comum, um horizonte comum, 
compartilhado com diferentes encaminhamentos e estratégias. Conforme as 
secretarias de educação vao se apossando vai ficando cada vez mais dificil porque 
acontece uma especie de competição. MEC tira os financiamentos possíveis e vai 
retirando e jogando para as secretarias estado. Ao mesmo tempo a Cooperação 
Internacional corta os investimentos em educação sob a orientação que a educação 
indígena já estava sendo encaminhada [como] uma responsabilidade de estado. Isso 
criou um certo vazio, que possibilitou as secretarias estaduais darem sequência aos 
absurdos que fizeram depois, este vazio das organizações indigenistas por não terem 
condição de trabalho nessa área.  (ALICE, Executora 1, 2018).  
 

 

A proposição dos Territórios Etnoeducacionais, como arranjos institucionais para a 

gestão regional da educação escolar indígena com o território como referência de coordenação, 

foi uma estratégia do governo federal para incentivar o regime de colaboração entre os entes 

federados. Em outras palavras, os TEE foram desenhados como uma forma do governo induzir 

a coordenação federativa diante da baixa capacidade dos estados e municípios em implementar 

a política. (ARRETCHE, 2000; ABRUCIO, 2005). Para isso ser feito o governo federal 

prescindia de capacidades que, entretanto, não foram criadas. Grupioni (2011) enumera três 

fatores para isso. 

O primeiro fator se refere ao PAR, não somente pelas falhas na alocação de recursos do 

governo federal mas por ter sido o único mecanismo de atribuição orçamentária do governo 

federal para os entes subnacionais. As dificuldades de coordenação federativa, decorrente da 

falta de mecanismos de atribuição orçamentária por parte do MEC ficam evidentes em um 

trecho da entrevista da servidora do MEC que estava presente nas reuniões de pactuação do 

TEEMEX.  

 

A partir de um determinado momento internamente ficou frágil que o MEC por não 
ter uma atuação na ponta, atua pelas secretarias. O MEC não tem mecanismos de 
gestão administrativa para comprar combustivel. Passava recurso para FUNAI fazer 
a logistica para os representantes. O recurso não estava discriminado desta forma, mas 
acordamos isso. (MÁRCIA, MEC, 2018, grifo nosso).   
 

Por esta fala é possível perceber que a coordenação intersetorial entre o MEC e a FUNAI 

era de caráter pessoal e não estava formalizada em um mecanismo de repasse de recursos, e sim 

por um acordo feito entre as burocracias. A fragilidade deste mecanismo de coordenação 



93 
 

interesetorial se expressou no TEEMEX. Marcia (MEC) relata que a transferência de recursos 

para a Funai permitiu que o MEC financiasse parcialmente o 1º Seminário de Consulta do 

TEEMEX em 2011 e a Pactuação do TEEMEX em 2012. Porém com a alteração da presidência 

da FUNAI, o acordo entre os órgãos foi interrompido. 

O segundo fator que impossibilitou o incremento de capacidades técnicas do governo 

federal foi a não contratação de novos servidores para a SECADI-MEC apesar da nova 

atribuição de coordenar os 25 TEE pactuados entre os anos de 2009 e 201650. Sem um acréscimo 

de recursos humanos também não foi possível criar uma instância específica para esta função, 

sendo este o terceiro fator. 

A ausência de capacidades da SECADI - MEC dificulta o governo federal em assumir 

a sua atribuição de coordenar os territórios pois não possui os meios nem recursos necessários 

para tomar a iniciativa pressuposta de convocar as reuniões semestrais das Comissões Gestoras 

dos TEE.  

 

O MEC não vem aqui para saber da educação, a gente fica cutucando o MEC o tempo 
todo! Foi a partir desta provocação que a [servidora do MEC presente] disse mesmo 
o único que tá funcionando mesmo é o daqui. ([..] O MEC tem a responsabilidade de 
criar mecanismos, contratar gente, seja consultor para acompanhar estes territórios se 
se criou a política. Como a gente colocou, a política não é ruim, ela não está sendo 
executada e nem gerida. É falta de gestão. Foi dito que seriam retomados os territórios 
logo após a Conferencia Nacional de 2018. Vamos ver em 2019.  (ROBERTA, URE, 
2018).  

 

As informações que temos sobre a SECADI são insuficientes para traçarmos análises 

sobre o grau de formalismo e a existência de incentivo financeiro, plano de carreira e formação 

continuada. Entretanto podemos concluir que a SECADI é uma secretaria do MEC com baixa 

especialização e baixos recursos técnicos para a execução de políticas transversais com 

caraterísticas muito específicas e diferentes entre si como, por exemplo, a educação escolar 

indígena e a educação especial.  (LEITE, 2014).  

Em termos de recursos políticos, também podemos afirmar que a SECADI apresenta 

baixos níveis. Uma evidência disso é a antiga demanda dos povos indígenas para que a educação 

escolar indígena deixasse de ser somente um coordenação dentro da SECADI, para se tornar 

uma secretaria em separado, responsável por um sistema de atendimento específico51.  

                                                 
50 Foram pactuados 21 TEE entre 2009 e 2011 e 4 TEE entre 2012 e 2014.   
51 Entretanto, as mudanças em curso indicam um cenário oposto. O fechamento da SECADI no princípio de 2019 
como primeiro ato do governo do novo presidente Jair Messias Bolsonaro indica um enfraquecimento ainda maior 
dos recursos políticos da educação escolar indígena, junto com as demais temáticas voltadas às especificidades 
educacionais que se relacionavam de modo transversal a todos os níveis de ensino. As informações disponíveis 
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Para Ladeira (2004) a relação do Estado Nacional com os povos indígenas não poderia 

ser pautada somente pelo reconhecimento da diversidade linguística e cultural ou na promoção 

de inclusão social como se fossem grupos minoritários e marginalizados do povo brasileiro, e 

sim, fundamentalmente, em “termos políticos”. Em outras palavras, o Estado brasileiro deveria 

tratar a relação com os povos indígenas como uma relação diplomática.  

 

4.1.2. O governo estadual: a atuação da Secretaria de Educação do Estado do Pará 

 

Com a descentralização da educação escolar indígena em 2001 o estado do Pará cria a 

Coordenação Estadual de Educação Indígena na Secretaria Estadual de Educação. Apesar de 

ser indígena, o atual coordenador só esteve presente na última Reunião Extraordinária do 

TEEMEX realizada em outubro de 2018 às vésperas da Audiência Pública convocada pelo 

MPF-PA. No Seminário de 2011 e nas reuniões da Comissão Gestora realizadas em 2014 e 

2017 outras duas servidoras da SEDUC.  

Devido à grande extensão geográfica do Pará52, a Secretaria de Educação do Estado 

criou Unidades Regionais de Educação, as UREs como estratégia de gestão. Na Seção II do 

Plano Estadual de Educação do Estado do Pará (2001), estipula-se que devem ser criadas 

coordenadorias regionais de educação escolar indígena em todas estas unidades. Porém, 

passados 18 anos de elaboração do plano estadual, esta coordenação ainda não foi criada na 10ª 

URE sediada no município de Altamira, jurisdição de 11 Terras Indígena.  

Apesar da ausência desta instância, a 10ª URE é uma das organizações mais atuantes 

em todas as reuniões do TEEMEX e no diálogo com o MEC e com a Norte Energia. Em todas 

estas atividades a 10ªURE está representada por uma funcionária indígena da secretaria 

estadual, servidora concursada como assistente administrativa de nível médio. Ao nos relatar 

sua trajetória de vida, Roberta (URE) discorre sobre todas as fase de atendimento da educação 

escolar indígena na região, o que evidenciou seu envolvimento e seu protagonismo na pauta, 

seja como indígena, funcionária pública municipal, estadual e/ou da Funai.  

                                                 
até o momento de publicação desta dissertação (março de 2019) é que a temática ficará sob responsabilidade da 
Coordenadoria-Geral de Educação Indígena, Quilombola e do Campo, dentro da Diretoria de Políticas para 
Modalidades Especializadas de Educação e Tradições Culturais Brasileiras, vinculada a Secretaria de 
Alfabetização.  
 
52No Anexo III está a tabela que apresenta a relação de todas as UREs como consta no Plano de Formação do 
Docente do Estado do Pará de 2009. No princípio deste ano o número de UREs aumentou para 22 com a criação 
de duas novas UREs, a de Paraupebas e Xinguara. Disponível em:  
http://agenciapara.com.br/Noticia/161365/novas-unidades-regionais-de-educacao-fortalecem-atendimento-
escolar-nos-municipios. Acesso em: 25 jan. 2019 
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 Como indígena que morava na cidade de Altamira, Roberta (URE) cursou o ensino 

básico regular nas escolas urbanas de Altamira e tinha pouco envolvimento com outras pessoas 

da sua etnia. Ao participar de uma pesquisa sobre a língua da sua etnia no ano de 1995, se 

aproximou do movimento indígena e conheceu outras pessoas da sua etnia, que até o momento 

não era reconhecida pela Funai e não tinha Terra Indígena demarcada. No ano seguinte 

começou a trabalhar como professora nas aldeias indígenas, a convite da Funai local, que apesar 

de não ter mais a atribuição pela educação desde o ano de 1991, ainda era responsável por 

executar o atendimento, mantendo uma diálogo com as instâncias responsáveis da SEDUC na 

capital do estado.  

Sua atuação como professora durou até o ano de 2005, quando foi convidada a ser uma 

das gestoras da equipe da Coordenação de Educação Indígena da Secretaria Municipal de 

Altamira (CEI/SEMED-Altamira), que foi composta por professoras atuantes na rede e que já 

se conheciam. Foi neste momento que Roberta (URE) foi selecionada no concurso de assistente 

administrativo de uma escola estadual. Ambos os cargos eram de meio período.  

Quando a SEDUC iniciou a execução do curso de Magistério Indígena em 2009, Roberta 

(URE) solicitou que fosse transferida da escola estadual para o escritório da 10ª URE, o que lhe 

permitiu atuar localmente no planejamento e execução deste programa e posteriormente do 

programa Saberes Indígena na Escola de responsabilidade da SEDUC. O Magistério Indígena 

objetivava ser uma alternativa ao Ensino Médio regular, mas foi iniciado no Médio Xingu em 

2009 com a pretensão de terminar a formação dos indígenas nos anos finais do ensino 

fundamental de modo intensivo em etapas presenciais na cidade de Altamira. O programa 

Saberes Indígenas na Escola é uma ação criada em 201353 pela SECADI-MEC para a formação 

continuada de professores indígenas através do custeamento de bolsas e a parceria com a UEPA. 

Durante o período de vigência do projeto, Roberta (URE) coordenou as atividades do projeto 

com o apoio de duas professoras que haviam sido contratadas pela UEPA para realizar as 

formações nas aldeias, mas como estavam grávidas a auxiliaram trabalhando na sede.  

Apesar do recurso para a execução do Magistério Indígena e do Saberes Indígena na 

Escola serem provenientes do governo federal, a gestão era da SEDUC. Estas duas atividades 

foram as únicas ações realizadas com os povos indígenas do Médio Xingu organizadas pelo 

estado do Pará desde a descentralização em 2001. Segundo a servidora da 10ª URE a SEDUC 

entende que a sua única responsabilidade é o atendimento do ensino médio e estes dois 

programas federais são formas alternativas para a oferta deste nível de ensino.  

                                                 
53 A ação dos Saberes Indígenas fez parte do conjunto de iniciativas propostas com a Portaria Interministerial nº 
1.062/2013 que institui o Programa Nacional de Territórios Etnoeducacionais. 
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Onde tem atendimento do Estado, não é porque tá perto, existe sei lá, um 
compromisso. Também a questão do Ensino Básico ficar com a prefeitura, e o Estado 
ter que assumir mesmo o 6º ao 9º e o EM. Os dois anos de saberes não foi fácil não, 
ficava aqui na ponta segurando tudo, ligava para Belém, fazia não sei o que, 
porque só queria fazer do jeito deles mas a pessoa não tá aqui para saber. Ah, 
porque ela não tem obrigação de assumir.  Elas entendem que não tem obrigação. 
Entender que se é só EM e não tem (demanda para EM). (ROBERTA, URE, 2018, 
grifos nossos).  

 

Apesar da servidora da 10ª URE identificar que a SEDUC considera que a oferta do 

ensino fundamental é de responsabilidade dos municípios, no Art. 109 do capítulo X da 

Resolução de 2010 do Conselho Estadual de Educação determina que a atribuição é do Estado 

do Pará em regime de colaboração com os municípios.  

 

Art. 109. A educação indígena, no Sistema Estadual de Ensino do Pará, é de 
competência do Estado, podendo ser desenvolvida pelos Municípios em regime de 
colaboração, cabendo, ainda, ao primeiro as seguintes atribuições: ... Parágrafo único. 
As escolas indígenas, atualmente mantidas por municípios que não satisfaçam as 
exigências mínimas qualitativas passarão, no prazo máximo de 3 (três) anos, à 
responsabilidade dos Estados, ouvidas as comunidades interessadas. (RESOLUÇÃO 
do CEE/Pará, 2010).  
 
 

Apesar da atuação da servidora nestes dois programas, o seu cargo na 10ª URE 

permaneceu como auxiliar administrativa. Sua atuação na articulação local da política de 

educação escolar indígena é autorizada pela dirigência da 10ª URE que a conhece desde quando 

era o diretor da escola estadual em que Roberta (URE) começou a trabalhar em 2005. Porém as 

atividades que desempenha não são atribuídas ao seu cargo, mesmo   sendo a sala em que 

trabalha no escritório da regional identificada como Coordenação de Educação Escolar 

Indígena, setor que oficialmente não existe. Em outros momentos do seu relato, demonstra que 

os servidores da unidade desconhecem a realidade da educação escolar indígena e das 

atividades que desempenha.  

 

Quando teve o TEEMEX teve até uma confusão. Me disseram que não era para eu 
representar a SEDUC.  O diretor tava em uma reunião em Belem, aí foi uma colega 
daqui [...]que é do ensino médio. Aí, ela viu a realidade da educação indígena e falou: 
‘gente, a gente precisa ajudar a Roberta porque, olha, não é fácil! Não sabia que 
educação indígena era assim. (ROBERTA, URE, 2018).    
  
 

Mesmo atuando de modo reconhecido pela SEDUC-PA e pela diretoria da 10ª URE, e 

afirmar que tem uma boa relação com o secretário estadual de educação, a servidora afirma que 

não consegue formalizar suas atribuições com a educação escolar indígena:  



97 
 

 
Eu tenho uma relação saudável com o prof. [secretário estadual de de educação], no 
que ele me manda os processos, no que ele pode me ajudar. E não depende dele. [...] 
Com ele eu tenho uma boa conversa sempre vou ao gabinete dele em Belém, acessível, 
mas ele não vem. [...] Meu cargo é assistente administrativo, do concurso médio. Eu 
ganho meu salário seco de assistente administrativo nível médio e ponto. Pedimos 
uma função gratificada, mas todos os processos foram indeferidos porque pelo 
concurso este cargo não tem flexibilidade.  Aí tiraram as GTI, Gratificação por Tempo 
Integral, mas não tiraram para os interiores, só nas capitais. Aí pediram uma carga 
ampliada para mim, também não podia. Então, não poderia porque chegava o parecer 
da SEJU [Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos] e da SEAD [Secretaria 
de Estado de Administração].  Aí teve um secretário que me disse para eu pedir o 
máximo de horas extras, até a gente resolver sua situação. Se eles quisessem me dar 
um DAS, [...], não deu porque não quis.” (ROBERTA, URE, 2018). 
 
 

Nota-se a falta de respaldo institucional quando ela relata que somente se encontra 

pessoalmente com os responsáveis da CEI/SEDUC-PA quando viaja a Belém para comparecer 

às atividades de uma organização do movimento indígena paraense, da qual que é membro. Ou 

seja, através do apoio financeiro de atividades do movimento indígena, Roberta (URE) 

desempenha funções e atividades como burocrata: “eu marco [a viagem] sempre uma semana 

a mais só para ir na SEDUC. Como tinha o Saberes então eu ia muito. Toda vez que eu ia eu já 

aproveitava a viagem, já ficava até 15 dias em Belém, aí ia cedinho para a SEDUC e 

encaminhava tudo por lá.” (ROBERTA, URE, 2018). 

Para a servidora do MEC a atuação de uma única servidora não deve ser qualificada 

como a atuação oficial do Estado perante a política de educação escolar indígena, e destaca que 

o pouco que é feito é o resultado do compromisso individual de uma servidora com a temática. 

  

O estado do Pará é absolutamente omisso! O que o estado do Pará tem? Ele tem as 
UREs, que são muitas. Você tem uma URE em Altamira, que tem uma indígena em 
frente a Educação Escolar Indígena, onde ela se vira do avesso para tentar sair da 
omissão pra aquela realidade aí. E consegue pouquíssimo. É uma pessoa de muito 
dinamismo, com boas intenções, mas, na minha opinião, [...]a ação do estado do Pará 
vai muito além de ter uma indígena a frente da gestão. Ela acaba tomando a frente, 
fazendo um papel que não tem respaldo institucional da secretaria de educação. 
(MARCIA, MEC, 2018). 

 

  A servidora de Altamira também enfatiza que a atuação da servidora da URE se difere 

da SEDUC-PA: “A SEDUC não. A Roberta (URE) sim, é diferente. A SEDUC ta lá, em Belém.  

Nem ela mesmo consegue. As ações dela, ela manda daqui para lá. E inserir, é muito dificil 

para ela mesmo."(TERESA, SEMED, 2018). 

Podemos concluir que a ação do estado do Pará na região do Médio Xingu é precária. 

No que se refere aos recursos técnicos, a ação da servidora da unidade regional é marcada por 

um baixo grau de formalismo e de impessoalidade. Não há incentivo financeiro, especialização, 
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plano de carreira e formação continuada (LEITE, 2014). Todavia, mesmo com esta baixa 

institucionalização, suas atividades são o único canal de atuação do governo estadual na 

educação escolar indígena na região. Podemos concluir que o estado do Pará não possui 

recursos técnicos para cumprir as suas obrigações legais na implementação da política de 

educação escolar indígena.  

Da mesma forma os recursos políticos também são insuficientes. Conforme o relato da 

servidora, a sua rotina de trabalho é marcada pela dificuldade de tornar a educação escolar 

indígena uma prioridade. Na sua perspectiva, a SEDUC só assumiria suas responsabilidades se 

estas fossem atribuições exclusivas do estado, o que se refere como “estadualização”: 

 
Todas as reuniões referentes a Educação Escolar Indígena... eu faço e-mail, 
encaminho pra regional, aviso ali. “Roberta, vou ter uma reunião”. “Roberta, você 
representa e depois você só me passa.” Nunca diz assim: “eu vou tá!” Falou de povo 
indígena...Por isso que eu gostaria muito que esta Educação estadualizasse, toda, 
sabia, eu queria. (ROBERTA, URE, 2018).   

 

4.1.3. Os governos locais: a atuação das secretarias municipais de educação 

 

 As três secretarias de educação municipal que fazem parte do TEEMEX correspondem 

a municípios localizados na zona de influência direta da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. O 

atendimento por parte dos municípios de Altamira, Vitória do Xingu e Senador José Porfírio 

apresentam características e demandas muito diferentes. Historicamente o município de 

Altamira assumiu as atividades relacionadas à educação escolar indígena, uma vez que a sede 

local da Funai está situada no município. Foi somente durante o seminário de 2011 e a reunião 

de pactuação do TEEMEX em 2012 que alguns povos indígenas passaram a ser atendidos por 

Vitória do Xingu e Senador José Porfírio. 

Dada a centralidade da pasta de educação indígena no município de Altamira, 

pretendíamos somente qualificar os recursos deste município. Porém, devido a 

particulariedades da pesquisa de campo, detalhada na seção metodológica da introdução, 

também foi possível entrevistar pessoas relacionadas à secretaria municipal de Vitória do 

Xingu. As perspectivas sobre o atendimento dos municípios de Altamira e Vitória do Xingu 

serão apresentadas de maneira comparada somente com o objetivo de apresentar um panorama 

geral sobre os recursos disponíveis em nível municipal de governo.  

Primeiramente é importante explicar a razão pela qual houve a transferência do 

atendimento das escolas indígenas dos povos Juruna e Arara da Volta Grande em 2011 e 2012 
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para os municípios de Vitória do Xingu e Senador José Porfírio. Esta ação foi de iniciativa da 

Sonia (SEMED Vitória do Xingu) quando foi secretaria dos dois municípios. Apesar de ter sido 

responsável por esta transferência no município de Senador José Porfírio, sua atuação foi mais 

duradoura e marcante no município de Vitória do Xingu. Em 2018 a rede municipal de Vitória 

do Xingu atendia 2 escolas indígenas, a de Senador José Porfírio atendia 2 escolas indígenas e 

a Altamira era responsável por 29 escolas54.  

Para além da gritante diferença em termos quantitativos, as escolas dos dois primeiros 

municípios estão localizadas em área urbana, há uma distância de uma hora de carro da sede 

das secretarias. Já as escolas de Altamira estão todas localizadas em área rural, distribuídas ao 

longo da extensão dos rios Xingu, Iriri e Bacajá, em regiões muito distantes o que impõe um 

custo alto para a logística das equipes. Esta diferença geográfica afeta as condições de 

atendimento e os custos, como por exemplo, o transporte dos professores não indígenas e a 

distribuição da alimentação escolar. Somente por estes fatores contextuais é razoável afirmar 

que não é possível utilizar a mesma métrica ao analisar os resultados dos atendimentos dos dois 

municípios. Os desafios são parecidos, mas a dimensão de complexidade, não.  

 Em Altamira a Coordenação de Educação Escolar Indígena é subordinada à Divisão de 

Educação do Campo, junto com mais 11 divisões de ensino da Coordenadoria de Políticas 

Educacionais da Secretaria. Já em Vitória do Xingu a educação escolar indígena corresponde a 

uma coordenação vinculada à diretoria de ensino, diretamente ao gabinete da secretaria. 

Para a responsável pela Coordenação de Educação Escolar Indígena, Teresa - SEMED, 

a autonomia da coordenação é restringida ao estar subordinada à Divisão de Educação do 

Campo, distanciando a burocracia do setor do processo decisório do município. Teresa 

(SEMED) não possui vínculo direto com a Coordenadoria de Políticas Educacionais e com o 

secretário de educação do município. Todas as decisões referentes à pasta precisam ser 

articuladas pela diretora da Educação do Campo, que não se relaciona cotidianamente com as 

especificidades do atendimento dos povos indígenas. O desajuste dessa situação ficou expressa 

durante a Audiência Pública sobre educação escolar indígena e ribeirinha que ocorreu em 

outubro de 2018. A diretora representou o município na audiência, entretanto Teresa (SEMED) 

se dirigia à mesa para lhe prestar auxílio com grande frequência ao longo dos dois dias de 

reunião.  

 
A gente não é autônomo. A gente não tem autonomia nenhuma para tomar as 
decisões necessárias. Nós somos só a coordenação, tem a nossa chefia o nosso 
secretário e o nosso prefeito. Então quem toma a decisão é o secretário e acho 

                                                 
54 A relação completa das escolas encontra-se na seção de anexos desta dissertação.  
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que não precisa falar do prefeito. [...] porque ninguém tinha compromisso mesmo, 
não assinava compromisso. A gente ficava, só a gente conversando e quem mandava 
não assinava. Não tinha nenhum compromisso de cooperação. Sem esse compromisso 
ninguém vai. Tá tudo certinho, ta todo mundo la na reunião: “não isso aqui eu faço”, 
mas depois vão esquecendo (TERESA, SEMED, 2018). 

 

  No município de Vitória do Xingu a educação indígena está situada no mesmo nível 

hierárquico que a da educação infantil pois ambas são igualmente modalidades de ensino, 

segundo a ex-servidora do município, Erica (executora 2). 

As duas entrevistadas atribuíram relevância para a informação sobre o local que as 

pastas ocupam no organograma das secretarias e na relação da secretaria de educação com as 

escolas. Em Vitória do Xingu a secretária de educação se responsabilizou pessoalmente pelo 

atendimento aos povos indígenas enquanto em Altamira nunca houve a participação de qualquer 

secretário ou prefeito na reunião do TEEMEX55. Se por um lado o primeiro aspecto não é 

determinante do grau de importância que a temática que possui na agenda governamental, o 

segundo é.  

Em termos de estrutura de atendimento, o município de Altamira apresenta maior 

complexidade em termos de número de escolas, distribuição geográfica e diversidade 

linguística e cultural dos povos indígenas entre si. A pactuação do TEEMEX permitiu expandir 

a gestão municipal para além do escritório da CEI/SEMED para viabilizar o atendimento de 

escolas tão distantes da sede do município. Foram criadas três instâncias intermediárias de 

gestão, os três polos de atendimento - Xingu, Iriri e Bacajá – responsáveis pelas escolas 

localizadas ao longo dos três rios da Bacia do Médio Xingu: Rio Xingu, Rio Iriri e Rio Bacajá. 

Há um polo por rio, ou rota de atendimento.  

Cada polo possui equipes fixas nas aldeias compostas por diretor, secretário, professor- 

coordenador responsável pelo acompanhamento pedagógico dos professores indígenas. Este 

último cargo foi criado especialmente para manter o vínculo dos professores não indígenas que 

atuam nas escolas das aldeias há muitos anos em função da contratação dos professores 

indígenas pela SEMED-ATM após a conclusão do Magistério Indígena em 2013. Cada 

coordenador deve acompanhar o trabalho dos professores de todas as salas de aula, localizadas 

em aldeias diferentes de um mesmo povo. Os professores indígenas são responsáveis pelo 

ensino do 1º ao 5º ano, apesar de que nem todos os professores formados conseguem assumir 

integralmente as aulas, devido às falhas de formação no curso de Magistério. 

                                                 
55 Inclusive na audiência pública convocada pelo Ministerio Público do Pará que foi  realizada no Centro de 
Convenções da Prefeitura de Altamira. 
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Para o atendimento do 6º ao 9º, a SEMED/ATM se vale do sistema modular de ensino 

estruturado em um sistema de rodízio de professores não-indígenas especialistas por área de 

conhecimento entre as escolas. Para que cada professor permanecesse pelo menos 50 dias 

letivos por escola, cada polo necessitaria de 5 a 10 professores, o que é algo bem desafiador em 

termos de recursos financeiros disponibilizados pela prefeitura para isso e pela dificuldade de 

encontrar professores dispostos a trabalhar nas aldeias indígenas por uma remuneração  

considerada "não atrativa" pelo fato da  carga horária ser baixa, não compensando o desgaste e 

o deslocamento.  

Para Teresa (SEMED) a única alternativa para o atendimento do segundo ciclo de 

fundamental deixar de ser precário é com a formação de professores indígenas no ensino 

superior em Pedagogia. Somente assim é possível de fato elaborar um Projeto Político 

Pedagógico (PPP) e um currículo diferenciado específico para os anos finais do ensino 

fundamental e ensino médio, e ofertá-los nas aldeias.  

Quando questionada o que motivou a criação dos polos, Teresa - SEMED afirma que 

era uma demanda antiga dos professores de aproximar a gestão dos professores e alunos.  

 

Porque ficava muito longe né de tudo, para eles virem pegar uma declaração, eles 
tinham que sair da aldeia e vir para cá e parte de acompanhamento pedagógico, 
melhorou muito por causa da criação dos polos. A coordenação é só uma. Só a gente 
tem a assessoria das meninas. No polo tem a equipe técnica, tem o coordenador, o 
diretor. Tem os professores responsáveis, tem o secretário.  (TERESA, SEMED, 
2018). 

 

A criação dos polos foi um reflexo do processo de formalização e registro das escolas 

indígenas no MEC com números do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP) que ficou pendente por muitos anos por falta de aprovação do Conselho de Educação 

Estadual do Pará, e que ocorreu devido a pactuação do TEEMEX. O registro das escolas foi 

feito por etnia e Terra Indígena, onde as escolas das aldeias são contabilizadas como salas de 

aula desta mesma escola.   

Apesar dos polos terem viabilizado mais canais de atendimento, também o tornaram 

mais complexo. Em 2018 a Coordenação de Educação Escolar Indígena da SEMED-Altamira 

possuía por 105 funcionários em regime de contrato temporário de 10 meses, renovados 

anualmente, com exceção das dirigentes. A maior parte destes funcionários é composta por 

professores indígenas, que reivindicam um concurso público específico e formação continuada.  

Em Vitória do Xingu, também não há concursos públicos, mas as duas entrevistadas 

relatam que no período que fizeram parte da gestão, entre os anos de 2013 e 2015, foram 
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firmadas parcerias com dois institutos privados de educação para formação dos professores e 

dos gestores que promoviam formação continuada. A ex-secretária Sonia (SEMED Vitória do 

Xingu) explica que a formação foi uma prioridade pois tinha clareza de que toda a equipe, a 

começar por ela, não tinha clareza de como fazer o atendimento diferenciado.  

Embora haja diferença de recursos técnicos e políticos entre os dois municípios é notório 

que a ação governamental se caracteriza fortemente pelos valores e escolhas dos agentes 

institucionais. Tanto Teresa (SEMED), que é servidora, como Sonia (SEMED Vitória do 

Xingu) que foi gestora, atribuem o seu comprometimento com os direitos educacionais 

indígenas à sua relação pessoal com eles.  

Em sua entrevista, Teresa (SEMED) relata que a sua primeira “ida à aldeia” como 

professora foi em 1993 à convite do bispo Dom Ewer da Prelazia do Xingu uma vez que seu 

pai é funcionário da Funai e por atuar como professora na cidade. Entretanto, seu envolvimento 

com os povos indígenas era anterior a isso pois havia trabalhado como auxiliar de enfermagem 

em aldeias. O vínculo que possui com os povos indígenas é central em seu trabalho, uma vez 

que quando questionada sobre pessoas que marcaram seu processo de formação ela foi 

categórica e respondeu sem pensar duas vezes:  

 

Ah! Os indígenas. Meu primeiro choque. [Tudo] que eu aprendi foi com o cacique 
onça. Foi com ele e com a família dele, que me acolheu como a família dele. Foi fogo, 
cozinhar, caçar, andar no mato, fazer roça, foi tudo com ele. Porque assim, naquele 
tempo, a gente ia muito [pra roça] quando era tempo de roça. Aí a gente tinha que ir 
pra roça, a gnt acampava mesmo na roça, derrubava queimava, plantava a gente, 
ficava a escola ia para a roça, e ia todo mundo. As crianças iam. [A aula] acontecia ali 
mesmo, no campo. (TERESA, SEMED, 2018)  

 

A nomeação de Teresa (SEMED) para a coordenação municipal foi feita por indicação 

dos povos indígenas após 12 anos de trabalho como professora nas aldeias. Santiago (2014), ao 

realizar uma etnografia desta coordenadoria, conclui que a relação dos povos indígenas com a 

coordenadora é “pouco caracterizada pela institucionalidade [...] era na figura da Teresa- 

SEMED que eles enxergavam a educação escolar, e não na SEMED” (SANTIAGO, 2014, 

p.12).  

Sonia (SEMED Vitória do Xingu) comenta que o que motivou o seu envolvimento com 

a educação escolar indígena, ao ponto de criar esta nova linha de atuação no município, foi o 

contato com os indígenas e as reuniões referentes ao Teemex (2011 e 2012). Relata que 

conforme foi participando foi se interessando e se engajando. Comenta que apesar de ser 

pedagoga, não tinha tido qualquer orientação ou formação específica sobre a especificidade 

deste atendimento até então.  
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O contato com eles, o envolvimento, do momento que comecei a participar das 
reuniões e comecei a querer entender, antes de fazer a aceitação, de pregar a 
rede, como que eu iria fazer.. A hora que você se dispõe...Eu fui à aldeia da Volta 
Grande e comecei a verificar quais eram as demandas - eles falam a língua 
[portuguesa] o que foi uma facilidade - e aí de fato eu encontrei um déficit, 
independente de ser indígena, um déficit educacional de cidadãos brasileiros, o que 
realmente estavam há muito tempo naquele lugar isolado, só tinham uma educação da 
primeira ao quinto ano, a educação era muito seriada, era rural, não tinha sala de aula 
adequada...a escolinha que tinha ali foi construída por uma ong  internacional. Ou 
seja, o poder público nunca havia construído nem um espaço pra eles, os livros, a 
cozinha, o material disponível era um negócio que...do outro mundo. Então aquilo me 
chocou.  (SONIA, SEMED Vitória do Xingu, 2018, grifos nossos).    
 

 

Apesar da relação pessoal ser um fator importante, o grau de impacto destas ações na 

implementação da política varia também conforme o respaldo institucional que cada ator possui 

e o quanto consegue influir no processo decisório. Sonia (SEMED Vitória do Xingu) como 

gestora teve autonomia para mobilizar transformações no atendimento durante a sua gestão.  

 

A gente ampliou a oferta de, não só do primeiro ao quinto ano como do sexto ao nono 
ano porque havia demanda, a possibilidade realmente de jovens e conseguimos levar 
um laboratório de informática, os 5  computadores que a gente remanejou do que tinha 
do próprio programa federal, do PROINFA [Programa de Incentivo Às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica]...na época eram cinco computadores conjugados e a 
gente conseguiu com a Norte Energia construir uma sala adaptada pra essa segunda 
turminha, distribuiu eles, contratou uma ajudante indígena - naquela época não tinha 
ninguém com formação e achamos importante que valorizasse eles contratando uma 
pessoa de apoio e fomos reestruturando...mas ainda sem saber né.  (SONIA, SEMED 
Vitória do Xingu, 2018). 

 

Todavia, estas inovações da parte da gestão da secretária entrevistada não refletem a 

atual realidade do atendimento no município, como ficou evidente ao fim do primeiro dia de 

reunião da audiência pública de outubro de 2018, quando os professores indígenas da etnia 

Juruna discordaram do posicionamento da atual secretária do município de Vitória do Xingu. 

Durante a audiência fomos informados que a penúltima gestão municipal do município, após a 

gestão da professora Sonia (SEMED Vitória do Xingu) e a atual, foi caracterizada por um 

significativo retrocesso, pois acordos que haviam sido firmados foram interrompidos.  

Em conformidade com o que foi exposto, podemos concluir que os municípios da região 

do Médio Xingu possuem mais recursos técnicos à disposição para o atendimento educacional 

dos povos indígenas do que o estado do Pará. Porém estes recursos ainda se mostram 

inadequados frente a alta demanda. Alguns indicadores disso é o fato dos professores indígenas 

e não indígenas de ambas as redes serem contratados de modo temporário, sem gozarem de 

direitos trabalhistas apesar de alguns atuarem na rede há mais de dez anos. Outro ponto é a falta 

de cursos de formação continuada. No que se refere aos recursos políticos, em Altamira há 
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entraves na relação entre a burocracia e os dirigentes dificultando o encaminhamento de 

soluções para o atendimento dos indígenas. Já em Vitória do Xingu houve envolvimento direto 

da secretária, mas isto não foi suficiente para estruturar o atendimento a longo prazo. 

Comparativamente ao estado, os municípios têm um maior grau de formalização dos cargos, 

com melhor definição de suas atribuições na hierarquia do órgão. Por conseguinte, há um maior 

grau de impessoalidade na ação dos burocratas, se comparadaa ação da servidora do estado, 

entretanto a política de educação escolar indígena em Altamira é centrada na pessoa de Teresa 

- SEMED, à frente da Coordenação de Educação Escolar Indígena tanto para os indígenas 

quanto para os demais entes públicos e privados.  

 

4.1.4.  A relação entre os entes federados: conflitos e mecanismos de coordenação vertical 

 

A relação entre o governo federal, o estado do Pará e os municípios da região do Médio 

Xingu retrata a dificuldade de compatibilizar os valores de autonomia e interdependência no 

federalismo brasileiro (ABRUCIO ;  FRANZESE, 2007; SOUZA, 2018). Percebe-se que as 

burocracias responsáveis pela educação escolar indígena apresentam poucos recursos 

administrativos e baixo grau de interação com o sistema político em todos os seus níveis. Esta 

baixa interação entre a burocracia e a classe política é um obstáculo para a relação de 

coordenação vertical.  

A aproximação entre as burocracias da secretaria estadual e municipais se baseia no 

vínculo pessoal dos servidores que, em sua maioria, são os mesmos desde o início do 

atendimento das escolas pela Funai, quando iniciaram como professores ou auxiliares nas 

aldeias indígenas. A coordenação federativa no nível local está alicerçada pelo 

compartilhamento de valores e experiências entre as burocratas. (BOUCKAERT; PETERS ;  

VERHOEST, 2010). 

Teresa (SEMED caracteriza esta relação como um “ajuste” que é feito diante da 

ausência dos gestores. Isto se explica também por um aspecto do ambiente político institucional 

paraense, o governador do Pará e o prefeito de Altamira eram de partidos de oposição rivais até 

2018 (PIRES ; GOMIDE, 2014).  

 

Os convênios são feitos entre as coordenadoras, não secretárias. É um “ajuste” que a 
gente faz, tanto eu, como a  Roberta [URE]e a menina de Vitória [do Xingu]. A gente 
faz conversa mesmo, vê como que a gente faz para facilitar a vida, né, a educação. 
Mas assim, convênio fechado com o pessoal que manda tipo, secretario, prefeito, 
governador e secretário de estado, não tem isso não. Eu acho que agora que vai 
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acontecer. Com essa [ação] dos indígenas e com essa audiência pública.  (TERESA – 
SEMED, 2018) 
 
 

A descentralização da educação do governo federal para os estados no início dos anos 

2000 sem ter sido acompanhada de capacitação destes entes gerou um déficit de atendimento 

da política de educação para povos indígenas. Em muitos estados a atribuição foi repassada 

integralmente para os municípios, que sozinhos têm grandes dificuldades em implementar uma 

política de educação que atenda de modo universal às especificidades dos povos indígenas. Um 

exemplo emblemático é a produção de materiais didáticos na língua, pois requer a contratação 

de especialistas para cada etnia, como antropólogos, linguistas, pedagogos que na maior parte 

das vezes estão distantes da realidade das secretariais municipais. Sonia (SEMED Vitória do 

Xingu) critica a legislação da educação escolar indígena dizendo que ela não versa sobre os 

desafios que os gestores enfrentam para a sua implementação, e argumenta sobre a necessidade 

de precisar instrumentos administrativos para viabilizar este atendimento diferenciado.  

 
Acho que na LDB não está claro como que deve ser feito esse atendimento, exceto 
falar do calendário alternativo, mas não fala, por exemplo, que os profissionais que 
serão atuando têm que ser de nível superior. E aí tem caso de profissionais lá na aldeia, 
que são os anciãos que não tem formação... Isso não está descrito, tecnicamente. Se 
não está descrito em lei, o serviço público não pode operar, o serviço público só pode 
operar o que é lei.  (SONIA, SEMED Vitória do Xingu, 2018) 

 

A política dos TEE foi uma estratégia do governo federal para a induzir a coordenação 

vertical. Entretanto, dado a falta de mecanismos de gestão contínuos e a insuficiência de 

recursos financeiros federais, a coordenação federativa pretendida não foi alcançada56.  

Consequentemente, as responsabilidades do governo federal, estadual e municipal sobre 

a educação escolar indígena permaneceram as mesmas desde antes do decreto de 2009. 

Nomeadamente, a atribuição do governo federal é coordenar a educação escolar indígena, 

fomentando programas e linhas de financiamento específicas para o atendimento em nível 

subnacional. Já quando estes programas objetivam o atendimento no nível superior de ensino, 

o governo federal é executor, como por exemplo a oferta de cursos de licenciatura e pedagogia 

interculturais. Os estados têm como atribuição executar a educação básica, ensino fundamental 

e médio, em regime de colaboração com os municípios que assim quiserem e puderem 

participar57.  

                                                 
56 Como dito na seção sobre a atuação do governo federal (4.1.1), parte dos recursos nem foram solicitados pelo 
estados (GRUPIONI, 2011). 
57 O processo de descentralização das competências foi detalhado no capítulo 2.  
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A autonomia dos entes federados está condicionada ao funcionamento efetivo da 

coordenação federativa. Em outras palavras, para que haja atendimento escolar a nível 

municipal é necessário que os estados e o governo federal estejam atuando em colaboração. 

Porém, como discutido, há uma série de desafios políticos e administrativos para que tal 

coordenação se estabeleça em longo prazo.  

 

Sei que Altamira tá muito cansada de ter todos estes povos sob sua jurisdição.  Com 
uma demanda muito grande. Também por Belo Monte, não tem um aparato próprio 
para dar conta desta demanda tão complexa. Se criou um ‘cavalo de troia’ que 
ninguém quer. Secretarias receberam e não sabem muito bem o que fazer para 
devolver. (ALICE, Executora 1, 2018) 
 

 

 No Médio Xingu, a pactuação do TEEMEX ocorreu no mesmo período que a instalação 

da UHE Belo Monte (2010 a 2012). Essas duas ações do governo federal concederam 

visibilidade para a região, atraindo a atenção dos gestores estaduais. A SEDUC até então 

distante, participou da reunião de pactuação do TEEMEX, o Conselho Estadual de Educação 

(PA) regularizou as escolas e os gestores municipais de Vitória do Xingu e Senador José 

Porfírio se responsabilizaram por parte do atendimento.  O TEEMEX promoveu o encontro 

entre as três instâncias de governo, que em diálogo criaram algumas soluções coordenadas para 

problemas antigos.  

 

Eu acho que só foi possível levar e se encorajar de levar as aldeias para o município 
por causa da discussão do território, que é uma discussão de grupo, que você se sente. 
Mesmo que depois ninguém vai te acompanhar como instituição, aquele 
momento que tu viveu ali, do seminário, do encontro, você se sente fortalecido 
pelo Ministério Público, pela própria SEDUC, pelo Estado, pelas reivindicações 
indígenas. Você consegue se aproximar deles, você tira um pouco dos preconceitos 
de quem nunca foi a uma aldeia e dizer que é possível né, dialogar...Existe sim uma 
linha de reivindicações muito coerente e nós aqui na parte do executivo que precisa 
garantir...e muitas vezes a gente não sabe como fazer essa aproximação. O território 
permite a aproximação. (SONIA, SEMED Vitória do Xingu, 2018, grifos nossos). 
 
 

Através do relato de Sonia (SEMED Vitória do Xingu) percebemos que o TEEMEX 

ganhou um significado maior como instância participativa, que será detalhado na penúltima 

seção deste capítulo (4.4).  As reuniões da Comissão Gestora promoveram a abertura para a 

coordenação entre os entes e destes com os indígenas, segundo ela. Entretanto, estas relações 

não se materializaram em mecanismos para além destes encontros.  

 Gerir a quantidade de escolas indígenas que a região do Médio Xingu possui somente 

com a estrutura que os municípios possuem é um desafio muito grande, segundo a servidora do 

MEC, que conhece a região de Altamira desde o ano 2000. Porém, discorda que designar à 
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secretaria estadual de educação do Pará a responsabilidade exclusiva pela educação escolar de 

todas as 64 Terras Indígenas do segundo maior estado em extensão territorial do país, seria 

tampouco uma solução. Para ela a saída para este impasse é o regime de colaboração.  

 

Eu conversei com os indígenas no final do ano passado em Altamira (TEEMEX, 2017), 
que estavam na barca da estadualização. Eu ponderei isto para eles, <vocês realmente 
acham que a secretaria estadual do Pará tem condições técnicas e logísticas de cuidar 
de um sistema de escolas indígenas, daqui, de Marabá [..]. Tem uma questão geopolítica 
também. No Brasil quando se trata de definir parâmetros nacionais sempre fica uma 
pergunta, se é adequado uma diretriz nacional para um país com a diversidade tão 
grande como o Brasil". Estadualizar para o contexto do Para eu considero a mais 
absurda loucura. O que você pode fazer dentro de uma gestão organizada é fazer 
um regime de colaboração, meeesmo!. Onde o estado da assessoria tecnica, da 
assessoria para os seus munícipios gerirem os seus sistemas de ensino. No estado Pará 
e do Amazonas se fortalecem em termos de assessoria tecnica, para os seus municípios 
organizarem os próprios sistemas de ensino. (MARCIA, MEC, 2018, grifos nossos) 

 

Enquanto o regime de colaboração não se torna uma realidade e o governo federal não 

possui condições para convocar as reuniões das Comissões Gestoras, a demanda recai em larga 

medida sobre os entes subnacionais que estão próximos da população que as demandam58.  

No caso do TEEMEX, os indígenas demandam das secretarias municipais. Porém, os 

municípios não possuem autonomia financeira e decisória para tanto e recorrem ao Estado 

através 10ª Unidade Regional de Educação. Apesar de estados e municípios compartilharem a 

responsabilidade pelo atendimento da educação escolar indígena, o diálogo entre a unidade 

regional e a sede da secretaria estadual apresenta problemas: a SEDUC é distante da discussão 

da educação escolar indígena na região desde 2001 quando a municipalizou o atendimento sem 

consulta prévia aos municípios e indígenas. Como a esfera estatal oferece poucas alternativas 

para a realização da Comissão Gestora, as servidoras dos municípios e da unidade regional 

solicitam o apoio do empreendedor da usina hidrelétrica de Belo Monte através do programa 

de compensações relacionado à educação, o PEEI/PBA-CI.  

Discutiremos a relação intersetorial, entre política de infraestrutura/ambiental e de 

educação, envolvendo entes públicos e privados será abordada em detalhes na segunda seção 

deste capítulo. Mas, neste momento, é relevante destacar como a dificuldade de se estabelecer 

mecanismos de coordenação federativa mobiliza servidores públicos a costurar relações para 

fora da rede estatal.  

A atuação das servidoras Roberta (URE) e Teresa (SEMED) está diretamente 

relacionada com a coordenação do arranjo institucional do TEEMEX em todas as suas 

                                                 
58 Podemos inferir que este é um dos fatores que faz com que grande parte do recurso do PAR Indígena não tenha 
sido nem empenhado pelos estados e municípios. (GRUPIONI, 2011). 
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dimensões: (1) a coordenação federativa com a secretaria estadual, MEC e as secretarias 

municipais de Altamira, Vitória do Xingu e Senador José Porfírio,  (2) a coordenação 

intersetorial com a Norte Energia e as empresas, (3) coordenação com os beneficiários da 

política pública, os povos indígenas, que as requisitam permanentemente a regularização do 

atendimento. Isto significa que apesar das limitações estruturais, as servidoras de dentro Estado 

conseguem articular recursos, instituições e pessoas a partir de “vínculos que cruzam as 

fronteiras entre Estado e sociedade. Em alguns casos, esses vínculos geram ativismo em prol 

dos movimentos sociais a partir do próprio Estado.” (ABBERS; BÜLLOW, 2017, p.54). São 

reconhecidas por indígenas, servidores públicos e funcionários das instituições privadas 

participantes do TEEMEX por desempenharem um papel importante para construção de ações 

coordenadas, ainda que haja divergências entre estes agentes sobre o que seria esta 

coordenação, em termos de lógicas, recursos e mecanismos.59   

 Ficou evidente que a maior parte da dedicação da servidora da URE não é para a 

implementação de ações do estado, uma vez que estas são escassas, e sim com ações de 

articulação para viabilizar a coordenação do arranjo institucional do TEEMEX em todas as suas 

dimensões. A baixa institucionalização a desfavorece pessoalmente de diversas formas, como 

o não reconhecimento da sua função e a carga horária que executa, e são um reflexo do grau de 

relevância que a temática da educação escolar indígena possui para o estado do Pará. Entretanto, 

podemos argumentar que, a baixa institucionalização também possibilita maior autonomia e 

espaço para agir de modo discricionário, o que no caso desta servidora, harmoniza-se com o 

seu compromisso com a demanda por políticas públicas de educação escolar para os povos 

indígenas da região.   

Um dos aspectos que possibilitam o estabelecimento dessas redes que atravessam as 

fronteiras do Estado é o fato que há alta circulação dos agentes entre as instituições 

componentes deste arranjo. Roberta (URE) e Teresa (SEMED) faziam parte do grupo de 

professores que permaneceram trabalhando nas aldeias por muitos anos apesar de terem sido 

contratados por entes governamentais diferentes ao longo deles. Erica (executora 2) que 

começou atuando como professora indígena na rede municipal de Altamira, se tornou servidora 

na rede municipal de Vitória do Xingu e em 2015 passou a trabalhar no Programa de Educação 

Escolar Indígena (PEEI) de uma das empresas executoras do PBA-CI contratadas pela Norte 

Energia. Como já vimos nesta seção, estes vínculos favorecem o estabelecimento de relações 

de coordenação, mas são frágeis no longo prazo.  

                                                 
59 Aprofundaremos esta discussão ao longo deste capítulo. 



109 
 

Abordaremos como se constitui esta relação intersetorial, entre política de 

infraestrutura/ambiental e de educação envolvendo entes públicos e privados próxima seção 

deste capítulo.  

 

4.2. A dimensão intersetorial do arranjo institucional: o Território Etnoeducacional do 

Médio Xingu e a hidrelétrica de Belo Monte  

  

No capítulo 3 elaboramos uma cronologia do território do Médio Xingu no que se refere 

a temática da educação. Neste capítulo retomaremos a cronologia do capítulo 3 a partir do 

momento em que se inicia a implementação do PBA-CI, em 2013, até a finalização do primeiro 

ciclo de atividades, em 2018. Nosso objetivo aqui é analisar a relação intersetorial entre os 

órgãos públicos responsáveis pela política de educação escolar indígena e as instituições 

privadas relacionadas à implementação da política de infraestrutura/ambiental.   

A análise será feita em duas partes.  

Na primeira apresentaremos de modo sintetizado os quatro “perfis” que caracterizam a 

atuação do empreendedor da usina de Belo Monte, a Norte Energia, em cinco anos. Propomos 

estas categorias a partir do cruzamento das diferentes interpretações dos nossos interlocutores 

a respeito da instituição privada.  

Na segunda parte, discutiremos teoricamente as particularidades de como se estabeleceu 

a coordenação intersetorial no arranjo institucional do TEEMEX.  

  

4.2.1 Norte Energia e as várias faces do empreendedor 

 

Em 2011 o consórcio vencedor do leilão da UHE Belo Monte, Norte Energia S.A, 

estabelece um escritório em Altamira para a área socioambiental da empresa. O Escritório de 

Assuntos Indígenas (EAI-NE) é composto inicialmente por cinco pessoas, sob responsabilidade 

do Coordenador de Assuntos Indígenas.  

Como já relatado no capítulo 3, neste primeiro momento a Norte Energia é caracterizada 

como uma “frente de negociação” e “uma banca de atendimento” dos indígenas, mediada 

diretamente por este coordenador. Foi esta relação de negociação direta que a Funai intermediou 

e formalizou, criando o Plano Emergencial. Estas atividades duraram de 2011 a 2013.  
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Com o início da implementação do PBA-CI, o perfil da Norte Energia mudou. Da ação 

pessoal caracterizada pelo diálogo direto do dirigente local com os povos indígenas, Funai e 

outras organizações, para uma ação gerencial de uma equipe de funcionários alinhados com os 

valores do empreendimento e com dificuldades de lidar com as consequências dos seus 

impactos: 

Eram momentos bem difíceis porque era uma equipe muito desconfiada, para usar 
bem a palavra, uma equipe muito jovem que tomava muita porrada de ONG, 
Ministério Público, de índio, de político, de governo de todo mundo, de tudo quanto 
é lado. E se fechavam num mundo deles próprio e tinham orgulho do 
empreendimento, de levar desenvolvimento e o resto é tudo inimigo. Se fecham 
neste mundo porque também tinha poder político né!? Sabiam que iriam tomar 
porrada, então vai tocando. (PEDRO, executora 1, 2018, grifos nossos).  

 

O Plano Operativo é a expressão dessa lógica de insulamento técnico. 

Comparativamente ao PBA-CI, o PO é um plano suscinto, restrito a definição das atividades, 

indicadores e prazos. O PO representou um marco nesta mudança de linguagem da Norte 

Energia para com os povos indígenas e pode ser exemplificado pela fala da liderança indígena:  

 

O que incomodava era esse engessamento, cristalização da forma, do método e do 
próprio projeto...isso me incomodava. Aí pra completar, tinha um discurso: “olha, o 
contrato prevê isso, não é meu papel, não é minha responsabilidade”. Então gera esse 
estresse, conflito entre indígenas e instituições, do papel, da competência, da 
responsabilidade. (FRANCISCO, liderança indígena, 2018, grifo nosso). 
 
 

 Esta rigidez do PO não está presente só na relação com os povos indígenas, mas também 

pauta a relação do empreendedor com as empresas executoras dos projetos de compensação, 

mediada pela apresentação de relatórios de atividades para a “prestação de contas” com o 

empreendedor. A partir dos relatórios de atividades das várias empresas terceirizadas, a Norte 

Energia elabora o Relatório Consolidado Semestral (RCS), principal instrumento de 

monitoramento do cumprimento das condicionantes do licenciamento ambiental da hidrelétrica 

pelos órgãos licenciadores, Funai e Ibama.  

 Para além dos problemas relativos ao conteúdo e forma, o PO delimitou uma mudança 

na atuação do empreendedor e que foi interpretada pelos indígenas como estratégia do 

empreendedor de não os atender.  A Norte Energia do Plano Operativo contrastou com a Norte 

Energia do Plano Emergencial que era caracterizada pela relação próxima e pessoal estabelecida 

pelo primeiro dirigente. 

 

Como a gente começou a entender que a proposta da Norte Energia era um enrolation. 
As equipes iam para as aldeias fazia levantamento mas, quando ia para execução, 
muito se perdia. Como a gente começou a ter uma comunicação direta com a 
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Superintendencia, e eles com medo que começaram a ver o movimento indígena. Eles 
não vão aceitar. A gente tentou se organizar internamente, pegava quem de fato tem 
poder de nos auxiliar com a educação, e era a [SEMED], Roberta [URE] , Teresa 
[SEMED], Funai. Fazia reunião fechada. SEMED falava que não tinha recurso. Ai ao 
invés de ir na terceirizada, a gente ia direto na Superintendência com a demanda. 
Aí eles autorizavam a terceirizada executar. Elas não tinham autonomia no Termo 
de Referência, mas como vinha de cima a autorização eles passavam. Por trás desta 
discussão todinha a gente fazia uma briga por fora. (ANDRÉ, professor e liderança 
indígena, 2018, grifo nosso)  
 

Percebe-se que os indígenas conseguiam ser atendidos pela equipe da Norte Energia 

através pressão política do movimento indígena. Esta era a única forma de interferirem no 

processo decisório. Este aspecto será aprofundado na seção 4.4.  

O período de vigência do Plano Operativo foi de 2 anos. Entre 2013 e 2015 só havia 

uma única empresa contratada do empreendedor para a execução das atividades do PEEI em 

todas as 36 aldeias. Ao fim deste período, por solicitação dos indígenas, foi feito um novo 

processo de licitação de empresas. Esta seleção demorou cerca de oito meses, período em que 

as atividades do PBA-CI ficaram paralisadas e os indígenas não sabiam ao certo se elas seriam 

retomadas, uma vez que em agosto de 2015 é concedida a última licença para a Usina de Belo 

Monte, a Licença de Operação (LO).  

No início do ano de 2016 se reinicia um segundo ciclo da execução do PBA-CI e três 

empresas são contratadas para a execução do PEEI. Esta mudança afetou o processo de 

coordenação em dois aspectos. Primeiro, multiplicou a quantidade de pessoas com as quais as 

secretarias municipais precisariam dialogar e, segundo, foram firmados contratos em momentos 

e com escopos diferentes. Isso pode ser visto nas falas da servidora da SEMED e da Funai local.  

 

Porque era mais fácil trabalhar com a [executora 1] porque era só ela que atendia todo 
mundo. Agora não, tem 3 empresas! Aí fica uma loucura, todo mundo quer fazer. E 
ainda tem um porém. Quando renova de uma empresa, não renova de outra, e, a 
empresa que ficou por último, quer fazer toda a ação, tudo de uma vez. (TERESA, 
SEMED, 2018). 

 

Entendo que a separação das empresas fatiou os direitos. Separa temas, separa 
pessoas, enfraquece. Ações diferentes... Que dá como exemplo a feira que a 
[executora 3] fez que as outras empresas não fizeram; não sabe dizer o porquê. E foi 
uma ação que ela achou importante porque trabalha a relação dos indígenas na cidade 
e entre eles, que "se encontram só em contexto de briga", a feira é um contexto 
diferente. (GABRIELA, Funai, 2018).     
                                          

O processo de transição entre as empresas é falho. Segundo a liderança indígena, 

atividades que haviam sido pactuadas com a primeira empresa não foram integradas no plano 
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de atividades da subsequente: “inclusive o nosso PPP60 [...] no final do contrato da [primeira 

empresa] a gente tinha colocado [sua] reformulação, mas que não constava no contrato da 

[segunda empresa]. Aí conseguimos jogar para dentro...partiu para negociação.” (ANDRÉ, 

professor e liderança indígena, 2018).  

 Segundo Pedro (executora 1) a fonte mais confiável de informações sobre o que foi feito 

anteriormente, além dos RCS, são os indígenas: 

 

Esta passagem ocorre muito com base no depoimento e na participação dos índios [..] 
Não têm, fora os RCS [Relatório Consolidado Semestral] que estão no site do Ibama, 
não rola. Não dá para dizer que começa do zero porque como tem seres humanos 
falando o que faz e o que não faz. Mesmo porque, o Termo de Referência vai para as 
empresas elaborarem propostas para contratação com base nele. Este Termo de 
Referência já incorpora de alguma forma o aprendizado de tempos. (PEDRO, 
executora 1, 2018).  

 

Para os agentes públicos que acompanharam todo o processo relacionado às 

compensações do empreendimento, a troca de empresas e funcionários foi muito grande e 

revelam que as instabilidades que acompanham as trocas são cansativas e desafiavam a 

manutenção dos processos em longo prazo: “muito confusas, mudanças são sempre confusas 

porque elas são abruptas. Hoje é uma pessoa, amanhã é outra, e não é assim, a gente constrói 

uma relação. Chega uma hora que eu já estava de saco cheio de conhecer pessoas novas.” 

(GABRIELA, Funai, 2018).     

 Esta rotatividade pode ser evidenciada pela fala do professor indígena, que afirma que 

embora seja alta, não alterou o caráter pessoal da relação dos indígenas com os dirigentes da 

Norte Energia, inclusive os nomeia em sequência desde a instalação do Escritório de Assuntos 

Indígenas.  

 

Houve muita dança de cadeiras [...] Desde o Plano Emergencial, era o seu [dirigente 
1]. Quando mudou passou assumir o [dirigente 2] por um bom tempo até 2015. E aí 
depois mudou para o [dirigente 3] e agora 2016 para cá entrou vários... (ANDRÉ, 
professor e liderança indígena, 2018)   

 

No ano de 2017 o perfil dos funcionários do Escritório de Assuntos Indígenas mudou 

novamente, o que significa tanto uma mudança de valores como de práticas da instituição frente 

à implementação do PBA-CI, como está explicitado no trecho abaixo: 

 

A Norte Energia foi mudando bastante, várias pessoas foram passando.  
De um momento de tentar fazer o mínimo possível porque já tinha muitos 

                                                 
60 Projeto Político Pedagógico 
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acordos. Para redução de acordos e tentar fazer mais por via do PBA e tal. 
Apanharam muito e chegaram em um modelo novo. E o modelo novo era contratar 
antropólogos com experiencia na questão indígena para ver se diminuíam os conflitos. 
Acho que foram por esta linha e acho que tem funcionado bastante. Os índios elogiam. 
Tem a questão financeira também, de ter secado um pouco a fonte, tão gastando menos 
e está numa etapa mais avançada da obra, tem um freio natural de se gastar menos, 
ordens que vem lá de cima. Uma equipe bem mais indigenista, de todas que já teve 
dentro da Norte Energia. (PEDRO, executora 1, 2018, grifos nossos) 

 

A funcionária de uma das empresas executoras vê a contratação de uma antropóloga 

para o cargo mais alto da área socioambiental como um indicador de que haverá maior 

compreensão sobre a complexidade da educação escolar indígena:  

 

Parece que a Norte Energia, a nova gestão, começa a ver a questão da educação como 
uma questão mais complicada do que somente a construção dos prédios. Parece que 
vai dedicar um esforço maior e um recurso maior, mas para isso precisa ter equipes 
próprias percorrendo as escolas. Para fazer um trabalho de longo prazo de 
educação não uma coordenação, não uma pessoa, um consultor que contrata 
para dar opinião. Precisava de uma equipe que andasse pelas aldeias, 
organizando as escolas. Principalmente quem [povos indígenas] tá vinculado a 
Altamira, que tem pouco tempo de contato. (ALICE, Executora 1, 2018). 
 
 

A atual dirigente do Escritório de Assuntos Indígenas tem longa experiência de trabalho 

em ONGs, setor público e privado e quando questionada sobre a razão pelo qual se interessou 

em assumir este cargo, enfatiza a importância da  perspectiva de um antropóloga  ocupar um 

cargo de alto escalão em um empreendimento do porte da Hidrelétrica de Belo Monte , apesar 

das críticas dos seus pares: 

 

Importante e fundamental ter gente da antropologia nesses lugares. Nossa categoria 
tem uma resistência muito grande e temos críticas muito duras e se temos essas 
críticas, também temos como colaborar em como deve ser feito esse trabalho. É um 
grande desafio e falo muito isso dentro da empresa, mas pra fazer um trabalho com 
fauna eles contratam biólogo, agora pra fazer trabalho com a população você contrata 
qualquer um? Não, existem pessoas que tem informação específica pra isso e não é 
porque é um cargo de gestão dentro de uma empresa privada, que essas pessoas são 
consideradas menos importantes. Acho que: (1) há um déficit gerencial; (2) tem 
que ter antropólogo para trabalhar com indígena; (3) tendo dentro, colocar nossa 
visão, ver a visão do outro e é tentando achar um caminho que possa ser diferente 
do caminho feito até agora. Muitas coisas foram feitas mas muitas críticas também 
foram feitas por conta dos problemas que aconteceram ao longo do processo. Acho 
um equívoco achar que pra trabalhar com componente indígena que um engenheiro 
ou biólogo conduzem bem. (MONICA, empreendedor, 2018, grifos nossos).  

 

4.2.2. Início do PBA-CI e a I Reunião da Comissão Gestora do TEEMEX: a coordenação 

intersetorial entre políticas públicas e programas de compensação ambiental 
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A primeira reunião da Comissão Gestora do TEEMEX ocorreu nos dias 19 e 20 de 

março de 2014, vinte e dois meses após a sua pactuação em 20 de maio de 2012, apesar do 

decreto de criação da política dos Territórios Etnoeducacionais estabelecer que deveriam 

acontecer semestralmente. A pauta principal da reunião foi a construção das escolas nas aldeias 

indígenas.  

No Plano de Ação do Teemex pactuado em maio de 2012 o MEC assumiu a 

responsabilidade pela construção das escolas. Em 2013 esta se torna uma atividade do PBA-CI 

tanto no Programa de Educação Escolar Indígena (PEEI) como no Programa de Infraestrutura. 

Logo, a pauta principal da reunião se tornou a discussão sobre de quem era a responsabilidade 

pela execução e financiamento da construção das escolas, MEC ou Norte Energia. O alto grau 

de conflito desta reunião demonstrou como as responsabilidades dos entes públicos ficaram 

opacas diante da presença do empreendedor.  

Em um determinado momento da reunião a servidora da SECADI/MEC criticou o 

modelo de escola apresentado pela Norte Energia, alegando não estar em conformidade com os 

parâmetros estabelecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)61  

Diante do desconhecimento do empreendedor e dos indígenas sobre estes parâmetros de 

prédio escolar, a servidora do MEC apresentou um catálogo de modelos de escolas previamente 

pensados pelo MEC para os interesses de cada povo indígena, e indicou que os engenheiros da 

Norte Energia deveriam visitar as aldeias para adequar os modelos arquitetônicos em diálogo 

com cada etnia. Esta intervenção gerou descontentamento dos representantes indígenas 

presentes. Para eles a preocupação com o modelo da escola atrasaria o início da construção, e 

ressaltaram a servidora federal de que estas responsabilidades haviam sido assumidas e não 

cumpridas pelo MEC. Marcia (MEC) relata como foi questionada: 

 

Eu fui questionada em uma reunião muito tensa que teve em 2014 na sequência de 
uma reunião do Comitê Gestor do PBA, que eu fui antes para sentir a temperatura do 
ambiente. Foi muito tensa a reunião com a Funai, houve risco de agressão. Eu fui 
questionada na reunião da Comissão Gestora, por um indígena: “o MEC nunca fez 
nada pela região, como agora obriga Belo Monte a construir escolas?! Ele me 
interpelou e saiu! (MARCIA, MEC, 2018) 
 

Logo, os indígenas decidiram coletivamente por dispensar esta etapa de planejamento 

nas aldeias, e escolheram naquele momento o modelo de escola que queriam. Cada etnia 

                                                 
61 Para mais informações consultar o portal do FNDE. <Disponível em: 
http://www.fnde.gov.br/programas/par/eixos-de-atuacao/infraestrutura-fisica-escolar>. Acesso em: 02 de abr. 
2019.  
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escolheu o modelo básico da escola, variando somente o número de salas de aula (duas ou 

quatro).  

André (professor e liderança indígena) explica que agiram deste jeito pois havia uma 

grande urgência e incerteza se as escolas seriam construídas de fato, já que era uma demanda 

muito antiga na região, como relatado no capítulo 3.  

 

A educação foi um dos processos que ficou praticamente parado, mas não ficou 
parado, foi quase. Uma das coisas que deixava muita gente inseguro era que como a 
gente não tinha um diálogo aberto com a Norte Energia nem mesmo de segurança 
de implementação destas ações do PBA o que o governo fez?  (ANDRÉ, Professor 
e liderança indígena, 2018) 

 

Marcia (MEC) enfatizou ao indígena que a questionou que a construção das escolas se 

tornou responsabilidade da Norte Energia durante o processo de formulação do PBA-CI, que 

ocorreu concomitante o período de consulta e pactuação do TEEMEX: “Eu fui atrás dele 

respondendo. Pera aí depois destas reuniões todas, você não sabe ainda por que a Norte Energia 

vai fazer a construção das escolas, você não sabe isso?” (MARCIA, MEC, 2018) 

Era claro para o MEC que parte dos recursos do empreendimento eram provenientes do 

governo federal e que, portanto, e que os recursos financeiros relacionadas à política de 

educação estavam sendo executadas via política de infraestrutura. Esta não era a percepção dos 

indígenas e dos atores públicos locais, uma vez que não participaram do processo de formulação 

do PBA-CI. Apesar das responsabilidades quanto ao financiamento da política de educação 

escolar indígena na região estarem explícitas, no que se refere à execução, o MEC avalia que o 

PBA-CI é impreciso na definição dos papéis dos agentes privados e públicos.  

Não foi só com relação a construção de escolas que a ambiguidade (MATLAND, 1995) 

das políticas de infraestrutura e educação gerou problemas. Teresa (SEMED) relata que desde 

o início da vigência do PBA-CI a requisição para o município de outras linhas de financiamento 

do MEC era negada com a justificativa de duplicidade do recurso.  

O processo de licenciamento ambiental da UHE Belo Monte só envolveu órgãos 

governamentais relacionados às políticas ambientais e de infraestrutura62. Logo, em nível 

federal, não foram criados mecanismos de coordenação intersetorial com a política de educação, 

marginalizando o MEC63 durante a formulação. O MEC somente se envolveu com o PBA-CI 

                                                 
62 A participação da Funai no processo de licenciamento ambiental ocorre através da CGLIC e não há envolvimento 
da Coordenação de Educação.  
63 O funcionário de uma das empresas executoras do PBA-CI relata que a implementação das ações do Programa 
Integrado de Saúde Indígena (PISI) do PBA-CI ocorreu em interface com o Distrito Sanitário Especial de Saúde 
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através TEEMEX. A inexistência de mecanismos de coordenação em nível federal e na etapa 

de formulação entre as políticas de infraestrutura e de educação escolar indígena gerou um alto 

grau de ambiguidade (MATLAND, 1995) quanto ao financiamento e execução das atividades 

durante a etapa de implementação do PEEI/PBA-CI (SOUZA, 2018).  

O acirramento do debate sobre as responsabilidades públicas e privadas sobre a política 

de educação escolar indígena presente nesta 1ª Reunião da Comissão Gestora do TEEMEX 

realizada em 2014, revela que apesar de suscinto, o PO não havia logrado em resolver as 

ambiguidades presentes no PBA-CI. Define-se o objetivo do programa de compensações para 

a área de educação (PEEI) no PO como apoio aos órgãos públicos responsáveis pelo 

atendimento dos povos indígenas impactados pela UHE Belo Monte, no que concerne à 

educação escolar : 

Apoiar a criação de uma política regional de educação escolar indígena para os povos 
e TIs da área de influência do empreendimento, em articulação com os órgãos afetos 
à educação escolar: as Secretarias municipais, em especial a de Altamira, a Secretaria 
Estadual de Educação, a FUNAI e outros órgãos e instituições que estão trabalhando 
com esse tema. (PLANO OPERATIVO, 2013, p. 44).  

 

 O documento caracteriza esta articulação pelos termos “em parceria” e “baseado no 

diálogo” e define que os instrumentos pelos quais ela será firmada serão “reuniões de 

acompanhamento da atuação das equipes do Programa, dos órgãos afetos e da FUNAI” que 

terão como objetivo “potencializar o desempenho do PEEI”.  

 

O desempenho deste Programa será potencializado através de reuniões de 
acompanhamento da atuação das equipes do Programa, dos órgãos afetos e da 
FUNAI, no que lhe couber. Além dos avanços deve ser objeto dessas reuniões entre 
o empreendedor e os órgãos da área de educação, eventuais dificuldades 
encontradas, necessidades de apoio junto ao poder público. 
[...] 
O trabalho será realizado em parceria com os órgãos governamentais de educação, 
baseado no diálogo, nas bases legais da educação indígena, assim como nas 
experiências inovadoras e que tiveram sucesso para melhorar a qualidade da 
educação escolar na região. A sua concretização se dará por meio de parcerias entre a 
Norte Energia e os órgãos de educação envolvidos. – (PLANO OPERATIVO, 2013, 
p.45, grifos nossos) 

 

Percebe-se que não são especificadas como estas reuniões aconteceriam, com qual 

frequência, em que localidade nem qual instituição seria responsável por convocá-las . Como a 

finalidade destas reuniões estão relacionadas  somente ao acompanhamento das atividades do 

                                                 
Indígena, unidade local de atendimento, pois o Ministério da Saúde (MS) não reconheceu o PBA-CI por não ter 
participado da sua formulação. Portanto, não é exclusivo da  política de educação escolar indígena a falta de 
coordenação intersetorial em  nível federal durante a formulação do PBA-CI. Todas as políticas setoriais  
relacionadas aos programas de compensação não foram envolvidas no procedimento de licenciamento ambiental.  
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PEEI, não está explícito se haverá a possibilidade de inclusão de demandas por parte dos entes 

públicos.  

Na perspectiva da SEMED o papel da Norte Energia e das empresas executoras com 

relação à política de educação escolar indígena é de apoio as ações da secretaria. Entretanto, na 

sua avaliação o papel que desempenham é outro. Para Teresa (SEMED) a secretaria não é 

envolvida no planejamento das ações que ocorrem entre as empresas e os povos indígenas. A 

secretaria é consultada se gostaria de acompanhar a realização da atividade somente após a ação 

ter sido pactuada, o que na maior parte dos casos não é possível pois os recursos humanos da 

secretaria são insuficientes para acompanhar as atividades que acontecem simultaneamente em 

diversas aldeias. Quando questionada sobre como esta reunião poderia atender as necessidades 

e interesses da secretaria, Teresa (SEMED) explicita que gostaria que o planejamento e o 

processo decisório das ações também a envolvesse.  

 

Eu pensei que seria assessoria mesmo. Assessorar a SEMED, a URE. Nunca pensei 
que ia chegar a tanto, né. Porque a gente percebe que eles fazem um papel da educação 
mesmo, eles tão a frente mesmo. Tanto que o menino da Funai diz não entende por 
que que as empresas tomam isso pra si, da SEMED. Porque era pra ser diferente, era 
para secretaria pedir para Norte Energia e para as empresas assessorarem alguma 
coisa. Mas eles já chegam com a agenda pronta e só pedem para a gente 
acompanhar que não é bem assim.  
[...] 
Eles vão assim, tipo, vão fazer o PPP. Eles primeiro não chegam aqui, empreendedor, 
empresa, e falam assim: vamos fazer isso, isso e isso, no meu contrato tem isso aqui 
para fazer, vamos ver como a gente faz isso? vamos ver como a gente vai fazer isso? 
Não, eles primeiro fazem com os indígenas, tá entendendo? Faz tudo, aí vem para 
nós. ‘Olha, já conversamos com os indígenas, nós marcamos a reunião para cá, 
esse dia, tal’ ...e poxa como a gente vai funcionar?! Porque a gente tem ação 
também lá, os menino tem, do jeito que eles colocaram o PPP eles têm que trabalhar 
em sala de aula, campo, festa, eles tem que cumprir. Como eles vão cumprir se toda 
hora chega uma coisa diferente. Se fosse feito junto, facilitava para todo mundo.  
[...] 
Eu acho que a gente poderia conversar junto, fazer junto, a agenda montar tudo 
certinho. Porque a gente tem uma ação, a educação. E é muito muito desgastante para 
nós, tanto para nós SEMED como URE. É muito desgastante a empresa chegar com 
a data certa, já negocia com o indígena tal. A gente sempre vai perder né pro 
empreendedor! (TERESA, SEMED, 2018, grifos nossos)  

 

A Norte Energia e as empresas, por sua vez, relatam que conversam com as secretarias 

com o objetivo de pactuar as atividades. Foram entrevistadas as responsáveis pelo PEEI no 

Escritório de Assuntos Indígenas da Norte Energia e de uma das empresas executoras, Juliana 

(empreendedor) e Erica (executora 2).  

Juliana (empreendedor) faz parte da nova equipe da Norte Energia desde 2017 e enfatiza 

que o seu contato com a SEMED e a 10ª URE é cotidiano e que todas as ações são decididas 

em conjunto. 
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Com a secretaria tem contato direto, quase diário. Uma ótima relação foi 
construída. Não sei como era antes. Preciso de alguma coisa da Teresa [SEMED], 
informação...É uma troca super bacana, em conjunto com eles. 
[...] 
Teve um momento que os indígenas [etnia] pediram apoio [para uma atividade] mas 
quem tocou foi a SEMED. Eles escolhem o apoio técnico. Não sei como era antes, 
mas nesse um ano que estou aqui é construído em conjunto. (JULIANA, 
empreendedor, 2018) 
 

Erica (executora 2) é responsável pelo PEEI em uma das executoras a partir de 2015, 

com o segundo ciclo de contratos em. Sua trajetória na educação escolar indígena começou 

como professora das escolas sob responsabilidade da SEMED e depois como coordenadora da 

SEMED do município de Vitória do Xingu, quando este município se tornou responsável pelo 

atendimento das escolas do povo Juruna. Erica (Executora 2) conta que a sua proximidade 

pessoal com a Teresa (SEMED) e outros funcionários da secretaria facilitou esta aproximação. 

Além disso relata que quando estavam planejando o início das atividades a empresa em que 

trabalha recebeu um documento com as prioridades da SEMED.  

 

Eu sabia o que estava ‘rolando’, como as secretarias estavam se sentindo no processo 
de que elas não eram convidadas a participar das ações. Naquele momento eu fui 
entender enquanto executora qual é o nosso papel, como ia mediar e executar estas 
ações. E num primeiro momento ficamos um semestre no escritório. Recebemos o 
projeto da secretaria de Altamira, de capacitação dos professores, e começou a 
dialogar com a secretaria. Não tinha formação de professores no meu contrato 
aquele momento, mas tinha material didático. A gente foi casando as ações, 
primeira oficina foi com os [etnia], seguindo as diretrizes da secretaria, desde o 
planejamento, a metodologia, a construir juntos para as ações acontecerem do jeito 
esperado, tanto para os indígenas quanto para a secretaria. Através do diálogo, 
reuniões de planejamento - “olha eu tenho essa ação prevista, qual a disponibilidade? 
Quando que é possível a secretaria? Quando é possível para os indígenas?” - Eu ouvia 
os indígenas, via a agenda , a agenda da SEMED, discutia o material didático. 
Com a Tesesa [SEMED] eu já tenho um relacionamento profissional e pessoal 
bom, a gente conseguiu construir, pelo menos na minha visão, foi muito tranquilo. 
(ERICA, executora 2, 2018) 

 

A partir dos trechos acima percebemos que as secretarias de educação, o empreendedor 

e as empresas qualificam de formas diferentes as conversas de articulação, pois atribuem 

objetivos diferentes.  

Na perspectiva do primeiro grupo, o papel do empreendedor e das empresas é auxiliar a 

SEMED a implementar a política de educação escolar indígena. Abaixo apresentamos 

novamente o trecho da entrevista da Teresa (SEMED) onde ela define o papel dos agentes 

privados como “assessoria”. 
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Eu pensei que seria assessoria mesmo. Assessorar a SEMED, a URE. Nunca pensei 
que ia chegar a tanto, né. Porque a gente percebe que eles fazem um papel da educação 
mesmo, eles tão a frente mesmo. Tanto que o menino da Funai diz não entende por 
que que as empresas tomam isso pra si, da SEMED. Porque era pra ser diferente, era 
para secretaria pedir para Norte Energia e para as empresas assessorarem alguma 
coisa. Mas eles já chegam com a agenda pronta e só pedem para a gente 
acompanhar que não é bem assim. (TERESA, SEMED, 2018, grifos nossos). 
 

 No entanto, a SEMED infere que as terceirizadas e o empreendedor se tornam os atores 

centrais na implementação da política. Ou seja, apesar da SEMED ter a responsabilidade formal 

de execução da política de educação, neste contexto, os agentes privados relacionados à política 

de infraestrutura/ambiental possuem autonomia financeira e recursos técnicos para executá-la 

(ARRETCHE, 2012)64.  

 A ex-secretária de educação do município de Vitória do Xingu compartilha da 

perspectiva da servidora de Altamira e caracteriza o papel de assessoria do empreendedor não 

só como auxílio à execução das políticas públicas, mas também de qualificação técnica dos 

servidores da secretaria.  

 

O empreendimento gasta milhões fazendo proposta pedagógica, quando na verdade 
isso é uma tarefa que a secretaria poderia ter sido qualificada. Acho que o papel 
do ensino era da secretaria de educação e penso que era  possível ter pensado numa 
política permanente, criando multiplicadores…Esses técnicos, antropólogos, 
linguistas, poderiam ter preparado as secretarias efetivas de educação com servidores 
concursados e esses servidores terem capacidade permanente de serem 
multiplicadores capacitados de dentro das aldeias.  
Não desmerecendo o trabalho que foi feito, foi muito bacana por sinal...e aí poderia 
ter feito esse dos multiplicadores e esses poderiam ir junto das empresas para dentro 
das aldeias entregar o produto. O que foi que aconteceu; foi feito uma direto nas 
aldeias com baixa participação da secretaria da educação, o empreendimento sai, 
os resultados deles vão ser levados, entreguei a proposta pedagógica, entreguei o 
material didático elaborado, cursos de linguista, mas aqui a gente não tem 
ninguém de novo sabendo como fazer essa educação diferenciada? (SONIA, 
SEMED Vitória do Xingu, 2018) 

 

Já na perspectiva do empreendedor e das empresas o resultado esperado das reuniões de 

articulação para as empresas é acordar a participação das secretarias nas atividades estipuladas 

no PEEI.  

Todas as ações sempre temos a secretaria participando de todas as ações de fato, desde 
as etapas até as idas às aldeias. Não teve uma entrada da educação que não teve 
participação da secretaria, seja a coordenadora local ou diretor com coordenação. 
Sempre envolvendo os professores indígenas e não indígenas e a comunicação sempre 
dessas também.  (ERICA, Executora 2, 2018).     

                                                 
64 Arretche (2012) ao discutir a descentralização de autoridade entre os entes federados para coordenação vertical 
de políticas públicas, distingue duas dimensões do conceito de autoridade: responsabilidade formal e autonomia 
decisória. Apesar de ela aplicar estes conceitos para a análise da coordenação entre entes federativo, eles também 
são elucidativos do conflito entre lógicas de coordenação nas relações intersetoriais.  



120 
 

Os agentes públicos e privados compreendem as reuniões de articulação de modo 

divergente porque possuem diferentes lógicas de coordenação. 

A lógica de coordenação das secretarias é hierárquica (BOUCKAERT; PETERS; 

VERHOEST 2010; SOUZA, 2018), ou seja, supõe que a relação entre as partes está baseada 

em uma “atuação verticalizada em uma cadeia de comando” (LOTTA ;  FAVARETO,  2018, 

p. 257), com “obediência a uma instância superior” (SOUZA, 2018, p.18) pautada em recursos 

de “domínio e autoridade como o principal sistema de controle sobre o outro” (BOUCKAERT,  

PETERS;  VERHOEST,  2010, p.35, tradução nossa ). A lógica hierárquica está presente no 

discurso das três agentes públicas entrevistadas e é melhor exemplificada pela fala da servidora 

da 10ª URE, abaixo citada:  

 

Mas a SEMED tem uma questão de confusão muito grande de cronograma com as 
executoras. As executoras não querem respeitar as secretarias, ai fica parecendo para 
os indígenas - que pareceu na última reunião do Território, não nessa, que quem tava 
fazendo educação era as empresas. Porque as empresas entram nas aldeias sozinhas 
sem ninguém das secretarias. Aí por exemplo na discussão do PPP ela trata com os 
indígenas e não trata com a secretaria isso é errado. Já falei para a Teresa [SEMED], 
faça um PIT, um Plano Interno de Trabalho e entrega para Norte Enetgia. ‘Esse 
é cronograma anual da SEMED, repasse para as suas executoras que vão 
trabalhar no PEEI conosco. Estas são as nossas datas se tiver alguma alteração 
a gente vai mandar (...) Porque se tu faz PEEI não tem que ir direto com os 
indígenas, vc tem que discutir com quem vem fazendo as ações. (ROBERTA, 
URE, 2018, grifos nossos) 

 

A lógica de coordenação presente no discurso e prática dos agentes privados é a do 

mercado, onde a coordenação se estabelece pelas trocas entre os participantes independentes e 

em condições de igualdade. No setor público estas trocas podem ser formalizadas através de 

contratos (PETERS, 1998). O PBA-CI é um instrumento de regulação via contrato entre o 

empreendedor da obra de infraestrutura e o governo, onde o interesse do primeiro é a obtenção 

das licenças e do segundo a compensação dos impactos ambientais e sociais.  

Neste sentido é através das trocas que todos os agentes em relação atingem os seus 

objetivos particulares. Este sentido de igualdade nas trocas pode ser percebido pelo modo como 

Erica (Executora 2) define a relação de coordenação como “compartilhamento”: “o PBA diz 

que tem que fortalecer a secretaria, a educação tem que ser compartilhada. Aí fui buscar um 

caminho para que o PBA fosse participativo.” (ERICA, Executora 2, 2018, grifo nosso). 

Estas duas lógicas entram em conflito pois os mecanismos de coordenação hierárquicos 

e de mercado divergem quanto a atribuição de autonomia das partes, como discutido por Fiani 

(2018): 
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Em uma hierarquia, os agentes responsáveis por cada etapa da transação não possuem 
autonomia, estando submetidos a um controle centralizado; ao contrário do mercado, 
em que os agentes envolvidos dispõem de autonomia de decisão com relação à 
transação. (FIANI, 2018, p.119).  

 

Assim sendo, os agentes públicos não reconhecem a autonomia da Norte Energia e das 

empresas na execução das atividades relacionadas às políticas públicas. As empresas, por sua 

vez, atribuem sua autonomia ao contrato (PBA-CI) pactuado com o governo através do 

procedimento de licenciamento ambiental.  

Além disso há duas lógicas de políticas públicas. Os entes estaduais têm como objetivo 

final a implementação de uma política de educação enquanto que os entes privados estão em 

uma lógica de política de licenciamento ambiental, onde o objetivo é a execução das ações que 

viabilizem o empreendimento. PBA em tese é uma ferramenta de indução de políticas públicas, 

mas sem mecanismos de coordenação, as políticas públicas e desenvolvimento que objetivam 

deixam de ser o fim/objetivo e são reduzidos a serem o meio para obtenção de uma licença, ou 

seja, são reduzidos a uma condicionalidade.  

Esse conflito entre secretarias e empreendedor é o processo interativo de estabelecimento 

do arranjo institucional, onde os atores estão disputando e negociando quais são as regras 

específicas que irão orientar as relações e trocas (PIRES; GOMIDE, 2014, p.13) para a 

implementação da política de educação escolar indígena.  

Segundo Pires e Gomide (2014) um dos componentes que influenciam este processo são 

os recursos técnicos: há recursos adequados e a disposição? Neste trabalho consideramos os 

recursos humanos e financeiros.  

 Como demonstrado na seção anterior (4.1), a quantidade de servidores e de recursos 

financeiros para a execução da educação escolar indígena é insuficiente para atender as 

demandas dos indígenas na região. Por sua vez, os agentes privados possuem os recursos 

técnicos e financeiros e as suas atividades são ações estruturantes da política de educação, como 

por exemplo a elaboração de materiais didáticos, construção de escolas, elaboração dos projetos 

políticos pedagógicos, entre outros.  

Diante desta disparidade de recursos, o PEEI se torna mais relevante do que a política 

pública de educação escolar indígena. Segundo a servidora da Funai, com o início da 

implementação do PBA-CI o TEEMEX enfraqueceu politicamente enquanto espaço de tomada 

de decisões quando foi criado, em 2014, o Comitê Gestor Indígena de Acompanhamento do 

PBA-CI (CGI), mecanismo de controle social participativo.  
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Naquele momento, o território, perdeu a importância política dele porque foi 
numa reunião do território que inventaram a história do Comitê Gestor, eu acho, 
quase certeza… E aí começaram a querer juntar as coisas para acelerar o 
processo de decisão, e nós, técnicos ficamos tentando frear. Nesse momento rolou 
um racha bizarro nas ações todas porque, foi nesse exato momento que o governo e 
o empreendedor precisavam acelerar para conseguir licença e a gente tava com 
o corpo inteiro escorado tipo “NÃÃÃÃÃÃO”.  E conseguiu juntar todas as 
discussões numa coisa só. (GABRIELA, Funai, 2018).   
 

A criação do CGI era uma das obrigações do empreendedor no Programa de Fortalecimento 

Institucional (PFI/PBA-CI), para ser a instância participativa dos povos indígenas.  

 

Ainda, no mesmo Parecer 21, a FUNAI recomenda criar um Comitê Gestor Indígena 
para controle e monitoramento das ações referentes aos Programas, que inclua 
mecanismos de acompanhamento, preferencialmente nas TIs, além de treinamento e 
capacitação, com ampla participação das comunidades” (PBA do Componente 
Indígena da Usina Hidroelétrica Belo Monte - Programa Médio Xingu v.1 , 2011, 
p.86).  

 

Entretanto seu escopo extrapolou, incorporando marginalmente a deliberação de todas 

as políticas públicas relacionadas aos povos indígenas da região, incluindo a de educação.  

 

O CGI era o único ambiente que a gente ia no Ministério Público e chamava o 
IBAMA, Funai, Norte Energia e esses atores estavam todos juntos sentando com os 
indígenas discutindo. Teve uma reunião que [...] [teve] que suspender que já tava 
muito tenso antes mesmo da reunião acontecer. (FRANCISCO, liderança indígena, 
2018)  

 

 A centralidade do CGI indica a importância que os indígenas atribuíram ao PBA-CI.  

 

A gente sempre vai perder pro empreendedor, né. Não tem dúvida. Porque eles 
[os indígenas] preferem o empreendedor. Tudo que disser a Norte Energia é mais. Pra 
eles é melhor do que educação, saúde, do que tudo. (TERESA, SEMED, 2018, grifos 
nossos).   

 

Com o destaque que os projetos de compensação tiveram frente às ações do poder 

público, o PEEI “ofuscou” o TEEMEX de tal forma que a dimensão setorial da política de 

infraestrutura/ambiental sobressaiu-se à dimensão federativa do arranjo institucional. Apesar 

do protagonismo do CGI, este não se firmou como um mecanismo de coordenação intersetorial.  

 

4.2.3. O papel dos técnicos do PBA-CI na coordenação intersetorial 

Dada a importância que a coordenação intersetorial assumiu neste arranjo institucional 

é importante compreender em mais detalhes o papel que os técnicos das empresas executoras 

do PBA-CI contratadas pela Norte Energia desempenharam.  
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A literatura de implementação passou de um entendimento de que a implementação se 

efetiva pela execução de planos, onde se espera que a execução dos agentes implementadores 

siga com precisão o que está planejado à priori, para um entendimento de que os 

implementadores formulam a política no momento que a executam, na realidade contextual da 

implementação. Essa nova perspectiva relaciona a efetividade dos resultados das políticas 

públicas com melhores condições para os agentes implementadores fazerem as adaptações 

necessárias à implementação. 

No caso estudado, apesar do processo de formulação do PBA-CI ter envolvido a 

consulta dos povos indígenas, após a aprovação dos programas ele se torna um instrumento de 

implementação top down. Um exemplo disso são as atividades para a elaboração do material 

didático.  

No documento final do PBA-CI as oficinas de elaboração de material didático foram 

planejadas com o objetivo de suscitar a reflexão sobre como eles gostariam de construir uma 

educação diferenciada, onde as oficinas de confecção do material seriam uma oportunidade 

para refletirem sobre como gostariam que os seus conhecimentos dialogariam com aos da 

sociedade não indígena. A atividade de elaboração de materiais didáticos seria traria subsídios 

para a elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas.  

Já no Plano Operativo essas ações são apresentadas de forma desconectada perdendo o 

entendimento que todas elas compunham um processo reflexivo fundamental para a execução 

da política de educação escolar indígena de modo integrado. Isto ocorre porque quando o 

escopo e o número de atividades do PBA são reduzidos na formulação do PO, perde-se o 

encadeamento das atividades e as que sobram parecem ações soltas que não se conectam entre 

si.  

Esse “engessamento” dos planos pode ser visto na fala de André (professor e liderança 

indígena) ao dizer que os indígenas não reconheceram as suas demandas nos projeto do PO 

quando os técnicos o apresentaram pela primeira vez: “a gente tinha colocado formação de 

professores, implementação do Ensino Médio. Ai quando caiu para dentro do TR [Termo de 

Referência] das empresas era só apoio a formação de professores continuada.”  (ANDRÉ, 

professor e liderança indígena, 2018). 
Quando se inicia a execução do PBA-CI, alguns anos depois da consulta, muitas das 

atividades tal como estavam estabelecidas no PO não eram mais compatíveis com a realidade 

e demandas apresentadas. A falta de mecanismos institucionais que possibilitassem adaptar e 

reformular dos planos pelos agentes implementadores fazem com que o PBA-CI, na fase de 

implementação, se apresente como um instrumento de implementação top-down.  
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Porém, mesmo sem a predefinição de mecanismos de reformulação das atividades 

observa-se que a discricionariedade dos técnicos das empresas possibilitou adequações dos 

projetos no decorrer da implementação. Como consta no PBA-CI o perfil dos técnicos 

contratados pelas empresas deveria ser adequado ao escopo dos programas, logo, para a 

execução do programa de educação recomendava-se que fossem contratados cientistas sociais, 

antropólogos e pedagogos. As pessoas contratadas pelas empresas em sua grande maioria não 

participaram do processo de formulação e consulta do PBA-CI, e quando chegaram nas aldeias 

para apresentar as atividades que teriam que executar se depararam com o questionamento e 

cobrança por parte dos indígenas a respeito do que havia sido pactuado previamente.  

Ao longo de processo de implementação estes técnicos interagem com os indígenas e a 

partir do reconhecimento da realidade, das demandas e de seus interesses, reinterpretam as 

atividades do PO à luz dos seus conhecimentos e valores sobre a temática da educação escolar 

indígena. A ação dos técnicos das empresas se assemelha a dos burocratas de nível de rua 

(ZHANG; KORNOV; CHRISTENSEN, 2018) que interpretam a partir dos seus valores e 

perspectivas o contexto, as demandas e os interesses dos beneficiários   para decidirem como a 

política deve ser implementada. Dado que os valores e interesses dos técnicos variam, suas 

interpretações sobre a realidade e sobre o plano também, assim como serão variadas as 

interações que irão acontecer entre eles e os povos indígenas.  A literatura de burocracia de 

nível de rua dá relevância a ação de formulação da política por esse tipo de burocratas  no 

momento da interação com os beneficiários durante a sua implementação, mas enfatiza que é 

necessário compreender como ocorre este fenômeno, quais são os padrões e estilos que 

orientam esta interação (LOTTA, 2010), de modo a ver como é possível viabilizar um grau de 

convergência nas ações individuais dos agentes efetivando a política.  

A ação discricionária dos técnicos não acontece sem conflitos. Uma das dimensões do 

conflito ocorre entre a discricionariedade dos técnicos e a rigidez dos planos, PBA-CI e PO. As 

atividades pactuadas por estes técnicos com os indígenas extrapolavam o escopo estrito da ação 

prevista pelo plano e dialogava com outros interesses para além dos do empreendedor, centrada 

em justificar e contabilizar as atividades executadas para os órgãos licenciadores, atestando o 

cumprimento das condicionantes do licenciamento. É possível ver isso no processo de 

elaboração do PPP das escolas indígenas. Segundo o PO deveriam ser feitas 3 oficinas para a 

discussão e elaboração do PPP em todas as aldeias, porém em alguns povos indígenas o 

processo demandava um diálogo mais longo e em outros formatos, que não eram validados pelo 

empreendedor.  
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A fala da funcionária da Norte Energia, em que simula um diálogo com a Funai, revela 

que até hoje não há definições claras sobre as fronteiras entre as ações do empreendedor e as 

ações dos órgãos públicos, e que isto está em construção: 

 

A gente tem feito um diálogo importante com a FUNAI: A gente conseguiu 
avançar bastante para [...] fazer repasse de recursos para a associação indígenas, 
para executar alguns projetos em alguns programas do PBA. “Mas você tá 
repassando para os indígenas? [...] Você vai repassar para o impactado a 
responsabilidade de mitigar o impacto que ele vive? Mas isso é sua responsabilidade! 
E se ele não mitigar? A responsabilidade é sua!”. “Mas eu já investi dinheiro [...] e 
muitos projetos não obtém sucesso, [mas] a gente ainda tem que avançar. Eu aporto 
recurso, eu pactuo as regras, mas, se o resultado não for alcançado, eu continuo dando 
baixa de condicionante? Porque efetivamente eu não mitiguei impacto, mas eu fiz.” É 
um pouco isso que a gente ta tentando construir. Não to colocando a responsabilidade 
para o impactado. Não é isso. Mas se eu tenho no PBA [um programa de] 
Fortalecimento Institucional é minha função de mitigação de impacto fortalece-
los pra fazer gestão de projeto. [Então] por que eu não posso financiar projetos 
para fortalece-los na prática? Ou eu tenho eu fazer só teoricamente?!” 
(MONICA, empreendedor, 2018). 
 

 
Como apresentado do capítulo 3, quando o empreendedor elaborou o PO era com o 

objetivo de resolver a ambiguidade de responsabilidades entre empreendedor e poder público, 

e o fez selecionando reduzindo o número de atividades que constava no PBA-CI. Percebe-se 

que os critérios que determinaram esta seleção não foram definidos até hoje e a atual 

superintendência do Norte Energia busca esta definição.  

Dada as diferentes percepções de como as atividades dos planos devem ser 

implementadas, a ação discricionária dos técnicos se mostra importante para o estabelecimento 

de relações de coordenação intersetorial entre o licenciamento ambiental e a política de 

educação. Como foi dito anteriormente o único mecanismo de coordenação intersetorial 

previsto pelo PBA-CI seria estabelecido através do diálogo entre os técnicos e os agentes 

públicos locais; sem, entretanto, precisar a partir de quais instrumentos seriam feitos, como por 

exemplo, reuniões, protocolos, etc. Consequentemente o estabelecimento desse diálogo 

intersetorial varia conforme a qualidade e tipo das interações entre técnicos e servidores 

públicos, o que sozinho é insuficiente para estruturar relações contínuas de coordenação 

intersetorial devido a três fatores.  

O primeiro é a incompatibilidade de lógicas de coordenação entre os agentes públicos e 

privados, conforme discutido anteriormente. O segundo é alta rotatividade dos agentes privados 

pois se troca uma das pessoas responsáveis pelo diálogo, a relação de coordenação se perde. O 

terceiro fator é a presença de mais de uma empresa executando o PEEI, o que aumenta a 

quantidade de pessoas com que a SEMED deve estabelecer este diálogo.  
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Era mais fácil trabalhar com a [executora 1] porque era só ela que atendia todo mundo. 
Agora não, tem 3 empresas!  Aí, fica uma loucura, todo mundo quer fazer. E ainda 
tem um porém: quando renova de uma empresa, não renova de outra, e a empresa que 
ficou por último, quer fazer toda a ação, tudo de uma vez.  (TERESA, SEMED, 2018).  
 

Em suma, observamos que as relações de coordenação intersetorial do TEEMEX se 

estabelecem no território entre agentes locais das secretarias de educação e dos agentes privados 

responsáveis pela implementação da política de infraestrutura/ambiental. A inexistência de 

canais de coordenação intersetorial entre as burocracias e as instâncias políticas do governo 

federal durante a fase de formulação e planejamento das duas políticas gera um alto grau de 

ambiguidade (MATLAND, 1995) no início da implementação. Quando as duas políticas 

começam a ser implementadas em um período muito próximo, mas de formas diferentes, 

constatam-se aproximações, indefinições, ou mesmo, sobreposições de seus objetos e escopos, 

isto é, um alto grau de ambiguidade  

Entre os anos de 2013 e 2018 observa-se que a atuação do empreendedor privado e das 

empresas executoras do PEEI se modificam. Há conflitos e tentativas de coordenação, onde os 

povos indígenas são participantes ativos deste diálogo. O único mecanismo de coordenação 

intersetorial são as reuniões entre os agentes das burocracias públicas e privadas. A coordenação 

está alicerçada em acordos estabelecidos entre os agentes, que, entretanto, não compartilham 

da mesma lógica de coordenação (BOUCKAERT; PETERS; VERHOEST, 2010), cujo um dos 

fatores explicativos é o fato das duas políticas em questão terem objetivos distintos.  

 

É difícil falar da instituição porque acabaremos falando das referências pessoais 
porque quando eu vou falar da FUNAI eu vou acabar dizendo “olha, a gente tinha 
uma pessoa que era muito articulada e fazia as coisas acontecerem, promovia, era mais 
crítica em relação a isso, tinha um entendimento muito interessante sobre a educação 
escolar indígena que era a Gabriela. (LUIS ANTONIO, UFPA, 2018, grifos nossos). 
 
 

Na próxima seção analisaremos em mais detalhes como a participação dos povos 

indígenas é um elemento fundamental para compreender em mais detalhes não só a dimensão 

intersetorial mas o arranjo institucional do TEEMEX como um todo.  

 

4.3.  A dimensão participativa do arranjo institucional: a ação dos povos indígenas  

 

Esta seção analisa a terceira dimensão dos arranjos institucionais complexos segundo 

Lotta e Favareto (2016, 2018): a participação pública. Esta dimensão trata de verificar como os 
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arranjos institucionais se relacionam com os grupos sociais relevantes e beneficiários da política 

a ser implementada. O aspecto central a ser analisado é o modo como o arranjo institucional 

prevê a participação dos grupos sociais nos processos decisórios para a implementação das 

políticas públicas.  

Ao estudar como os atores politicamente marginais influenciam o processo decisório 

relativos à implementação da usina de Belo Monte e obtém vitórias políticas significativas, 

Pereira (2014) argumenta que a mobilização dos movimentos sociais é mais efetiva quando 

combinada com um conjunto de capacidades estatais. A autora se baseia na abordagem de Pires 

e Gomide (2014) a considerando em todos os seus componentes analíticos. Observa que as 

características dos arranjos institucionais promovem relações de coordenação e diferentes tipos 

de capacidades ao Estado e as qualificam como mais ou menos favoráveis a efetividade da ação 

destes grupos sociais. 

Desta forma a autora distingue as capacidades estatais em três categorias: capacidades 

participativas das burocracias estatais, capacidades decisórias e capacidades de coordenação 

interburocrática. A existência deste conjunto de capacidades permitiria que as demandas destes 

grupos sociais vulneráveis tivessem canais institucionalizados para serem apresentadas de 

modo contínuo, para assim influenciarem o processo decisório e serem solucionadas a partir de 

uma ação coordenada das burocracias dos diversos setores de políticas públicas relacionadas às 

obras de infraestrutura. (PEREIRA, 2014).  

O foco teórico dessa dissertação é a primeira parte da premissa de Pires e Gomide 

(2014), ou seja, de como os arranjos institucionais promovem relações de coordenação para a 

implementação de políticas. Logo, apesar de não utilizarmos o conceito de capacidades estatais, 

as características participativas dos arranjos institucionais que Pereira (2014) elenca como 

fundamento para as capacidades participativas da burocracia, contribuirão com a análise da 

dimensão participativa do arranjo institucional do TEEMEX que faremos nesta seção. 

Compartilhamos aqui a mesma ressalva analítica que a autora faz em sua tese: nessa dissertação 

analisaremos as características da dimensão participativa do arranjo institucional do TEEMEX 

sem aprofundarmos detalhadamente na discussão da mobilização política dos povos indígenas. 

Abordaremos este ponto em trabalhos futuros.  

A autora caracteriza os indicadores de capacidades estatais participativas presentes nos 

arranjos institucionais como: 

 

A capacidade participativa é traduzida nas habilidades das burocracias estatais 
de criarem canais de diálogo efetivos com os grupos sociais afetados por 
determinada política. Esses canais podem ser tanto formais – a partir da utilização 
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de meios institucionalizados de interação entre Estado e sociedade, como os conselhos 
gestores temáticos e as audiências públicas previstas pela legislação – como 
informais, como a realização de reuniões espontâneas e de mesas de diálogo entre 
burocracia e grupos sociais. Dessa forma, a capacidade participativa pode ser 
entendida como as habilidades das burocracias de criarem mecanismos de articulação 
para fora do Estado.  (PEREIRA, 2014, p.54, grifos nossos).  

 

Segundo Pereira (2014), dois aspectos das capacidades estatais participativas é que elas 

são específicas dos contextos e das interações do arranjo institucionais ao qual se referem. Logo, 

para além das características institucionais é fundamental compreender as relações entre os 

agentes que as constituem que por sua vez são estabelecidas em contextos formais e informais. 

Como nas seções anteriores deste capítulo, a análise percorrerá as características institucionais 

e as individuais dos agentes implementadores, públicos e privados, e os atores sociais 

relevantes, que são os povos indígenas.  

Uma discussão na qual a literatura sobre grandes obras e políticas públicas de 

infraestrutura converge é sobre o modo tardio e não efetivo dos mecanismos de consulta das 

populações impactadas pelos empreendimentos. Em termos temporais a forma com que “as 

decisões já foram tomadas e acordos já foram estabelecidos entre o poder local e os 

empreendedores” (ZHOURI, 2008, p.101). E em termos de exequibilidade, “há uma 

desconexão entre o framework institucional principal da consulta, o procedimento de 

licenciamento ambiental, e o conteúdo das queixas articuladas pela sociedade civil, dentre as 

quais somente uma minoria levanta problemas ambientais”65 (HOCHSTETLER, 2018, p.100).  

As “idas e vindas” do licenciamento ambiental da UHE Belo Monte já foram relatado 

no segundo capítulo desta dissertação. Nele contamos que o processo de consulta aos indígenas 

sobre Belo Monte é marcado por conflitos. Apesar do movimento indígena não reconhecer que 

as reuniões realizadas nas aldeias indígenas por servidores da Funai e técnicos que elaboraram 

o EIA/RIMA como a etapa de consulta prévia conforme estabelecida nos termos da Convenção 

nº169 da OIT, ela assim o foi considerada formalmente pelos órgãos públicos e empresas 

responsáveis pelo licenciamento.  

A falta de mecanismos de participação formais que influenciassem o processo decisório 

do PBA-CI fez com que os indígenas permanecessem agindo com os instrumentos de 

enfrentamento direto e pressão. Como já relatado no capítulo 3 e na seção anterior do presente 

capítulo (4.2), o hiato e indefinição de quase dois anos entre a expedição da LI da usina em 

2010 e o início da execução do PBA-CI em 2013, fez com que os indígenas continuassem com 

                                                 
65 Texto original em inglês: “There is a disjuncture between the major institutional framework for consultation, 
environmental impact assessment, and the content of the complaints articulated by civil society, of which only a 
minority raises environmental issues.”  
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uma relação de pressão direta e pessoal com o coordenador do Escritório de Assuntos Indígenas 

da Norte Energia em Altamira. Esta interação rapidamente foi caracterizada pela negociação, 

formalizado como o Plano Emergencial: “ficava uma briga, a gente aproveitava os movimentos 

que fazia. Como a Norte Energia atrasava muitas coisas, aí a gente fazia pressão, fechava 

estrada, prendia funcionário das empresas, e dentro disso fechava os acordos.”  (ANDRÉ, 

professor e liderança indígena, 2018).  
A consulta e pactuação do TEEMEX ocorreu durante este período de 2011 a 2013. O 

tom acentuado de cobrança e impressão de que estão sendo enganados pode ser percebido 

inclusive nas entrelinhas da ata do 1º Seminário de Educação Escolar Indígena em 2011: 

 

Os indígenas afirmaram, então, que já estava decidido, e que queriam tomar logo uma 
decisão, pois não podiam esperar outro encontro que seria realizado não se sabe 
quando para enfim decidir. Afirmaram que precisavam voltar para a aldeia com uma 
decisão, pois deixaram suas casas e suas famílias, e na próxima reunião já vão cobrar 
as coisas que foram colocadas neste primeiro encontro.  
[...] [os indígenas falaram] que o encontro foi positivo, e que espera que não se 
esqueçam de nenhum item; que o encontro deixou alguns itens a desejar, [que] com o 
território a discussão sobre educação ganhou força; que está alegre, mas não 
muito, porque por enquanto está tudo no papel, só fica alegre mesmo quando 
começa a sair do papel.” (1º SEMINÁRO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR 
INDÍGENA,  2011. ALTAMIRA/PA. Ata, 2011).  

 

Apesar desta postura de cobrança do movimento indígena ter sido acentuada com o 

contexto da instalação da usina, esta insatisfação das lideranças no seminário de 2011 diante de 

todos os entes federados relacionados à política de educação escolar indígena era compreensiva, 

uma vez que também ocupavam um papel marginal no processo decisório.  O TEEMEX 

inaugura uma relação formal entre os povos indígenas e as políticas de educação. 

 

Hoje tem o fortalecimento do próprio conselho, tanto TEEMEX e conselho 
escolar, entendimento, amadurecimento. Não é só trazer a demanda e deixar por 
conta. Entendemos que o PBA é nosso. Quem tem que dizer o que tem que ser feito 
e como tem que ser feito, somos nós, não é a Funai nem a Norte Energia. Norte 
Energia tá aí para acatar nossas decisões. (ANDRÉ, professor e liderança indígena, 
2018, grifos nossos).  
 

Com o início da implementação do Programa de Educação Escolar Indígena  através do 

Plano Operativo, que já foi detalhado anteriormente pela sua “rigidez”, os povos indígenas 

continuaram a se relacionar de modo pessoal com a Norte Energia, mesmo que neste momento 

a empresa tenha complexificado a sua estrutura, aumentando a quantidade de cargos na 

hierarquia, a quantidade de funcionários e tenha adotado uma postura de insulamento técnico 

(já abordada na seção 4.1). 
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A partir do relato de André (professor e liderança indígena) é possível compreender 

como a atuação política caracterizada como negociação pela pressão direta do movimento social 

se sofisticou, isto é, ampliou repertório e conhecimento, ao passo que os indígenas procuravam 

os dirigentes do Escritório de Assuntos Indígenas no objetivo de alterarem o escopo dos projetos 

do PO.  

 

[...] o campo de ação política para os povos indígenas não se desenha por recursos 
coercitivos, como é o caso das sociedades não-indígenas, mas sua potência está no 
convencimento e é pela experiência vivida que ele se transforma em autoridade capaz 
de persuadir as pessoas a tomar decisões e a se engajarem em ações coletivas. Por 
isso, não é por acaso, que uma das principais atribuições de uma liderança indígena 
seja a oratória. (REIS, 2016, p.14) 

 

É importante relembrar que o processo de elaboração do PO ocorreu entre 

empreendedor, o setor relacionado ao licenciamento ambiental da Funai66 e empresas 

terceirizadas, e que não houve uma formal consulta aos povos indígenas durante o hiato de 2011 

a 2013. Esta ação dos indígenas pode ser considerada um recurso político capaz de exercer 

influência e alterar a implementação da política de infraestrutura/ambiental.  

 

As equipes ia para as aldeias fazia levantamento mas quando ia para execução, muito 
se perdia. Como a gente começou a ter uma comunicação direta com a 
Superintendência, e eles com medo porque começaram a ver o movimento indígena.  
[...] Ai ao invés de ir na terceirizada, a gente ia direto na Superintendência com a 
demanda, ai eles autorizavam a terceirizada executar. Elas não tinha autonomia no 
termo de referência, mas como vinha de cima a autorização eles passavam. Por trás 
desta discussão todinha a gente fazia uma briga por fora. (ANDRÉ, Professor e 
liderança indígena, 2018).   
 

Outra forma de reformulação dos projetos era a partir da interação dos indígenas com 

os técnicos das empresas executoras, que ao passarem longos períodos nas aldeias também 

estabeleceram vínculos pessoais.  

Apesar da dinâmica conflituosa, as atividades do PBA-CI agregaram conhecimento e 

experiências aos indígenas, devido as diversas oficinas, formações e intercâmbios. Porém a 

implementação simultânea dos 11 programas do PBA-CI demandou um grande envolvimento 

dos indígenas, principalmente das lideranças, nas aldeias e nas cidades. André (professor e 

liderança indígena) relata que esta sobreposição de atividades gerou acúmulo de 

responsabilidades perante as comunidades que o impediu de dar aulas na aldeia, pois tinha 

muitas atividades na cidade relacionadas ao PBA-CI. Após o primeiro ciclo de projetos, muitas 

                                                 
66 Pela Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental (CGLIC). 
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lideranças, como o próprio André (professor e liderança), deixaram de ser representantes da 

comunidade. É curioso que a especialização dos programas do PBA-CI e das políticas públicas 

geraram uma especialização da participação indígena, ao passo que mais pessoas das 

comunidades foram se tornando representantes. 

Outra faceta disso foi o enfraquecimento da relação dos indígenas com as secretarias. A 

preponderância que o PEEI ganhou sobre a política pública marginalizou a relação dos 

indígenas com as secretarias. Essa era a perspectiva de Teresa (SEMED), que afirma que apesar 

da relação de proximidade e confiança que possui com os indígenas, para eles, a política de 

educação escolar indígena “sempre vai perder [...] eles só querem saber da Norte Energia”.  É 

significativo a definição da ação dos técnicos das empresas executoras no PO: “como elo entre 

as comunidades e os órgãos de governo responsáveis pela política de educação escolar indígena 

(PLANO OPERATIVO, 2013, p.330). Ou seja, este documento define que a relação entre o 

público alvo das políticas de educação e os órgãos responsáveis por sua implementação será 

mediada por funcionários contratados pelo empreendedor para execução das condicionantes do 

licenciamento ambiental. Não é o Estado que fica marginalizado neste processo, mas a política 

de educação escolar indígena, em relação à política de licenciamento ambiental.  Este aspecto, 

que já havia sido discutido na seção anterior (4.3), fica mais evidente ao analisarmos a dimensão 

participativa do arranjo de maneira integrada. 

Um indicador do enfraquecimento desta relação é o fato que após a 1ª Reunião da 

Comissão Gestora do TEEMEX de março de 2014, ocorreu a 1ª Reunião do Comitê Gestor de 

Acompanhamento do PBA-CI, realizado semestralmente a partir deste ano. Os povos indígenas, 

que estavam sobrecarregados de atividades, escolheram tornar o CGI e suas reuniões 

descentralizadas nas aldeias, os Subcomitês Gestores do PBA-CI, o espaço consultivo principal. 

O TEEMEX só voltou a realizar uma reunião da Comissão Gestora em dezembro de 2017. 

Diante da indefinição de responsabilidades entre a política de educação escolar indígena 

e o PEEI, a atuação dos indígenas se mostrou muito relevante:  

 

Gerou uma briga muito grande entre nós e a Norte Energia. Ai começou uma queda 
de braço entre as terceirizadas [executoras] e a SEMED. Porque a SEMED solicitava 
apoio, por exemplo, para formação continuada. [simulação de um diálogo] -  
[executora] “A gente pode dar o papel, a tinta para imprimir material”. [SEMED]: 
“Mas, ah mas gente não tem logística para trazer os professores”. [executora] “Mas 
isso não tá no termo de referência.” Aí a gente ia na Norte Energia, tem lá o apoio a 
formação dos professores [atividade elencada no PO]. 
[Empreendedor]: “Mas isto não ta detalhado no PBA o que é o apoio”.  
Ai a gente tinha que discutir. Ficava uma briga, a gente aproveitava os movimentos 
que fazia. Como a Norte Energia atrasava muitas coisas, a gente fazia pressão, fechava 
estrada, prendia funcionário das empresas, e dentro disso fechava os acordos. Um dos 
acordos era a Norte Energia ia dar para as empresas terceirizadas flexibilidade para 
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discutir com a SEMED o tipo de apoio que estavam precisando. (ANDRÉ, professor 
e liderança indígena, 2018). 
 

 A ação dos povos indígenas com relação à Norte Energia e com as secretarias de 

educação foi se transformando ao longo dos anos. Se em um primeiro momento só conseguiam 

superar a situação de marginalidade frente aos processos decisórios das políticas públicas de 

educação escolar indígena e de infraestrutura/ambiental através da relação pessoal ou dos 

recursos de enfrentamento do movimento social, aos poucos foram se apropriando de outras 

ferramentas. Os poucos espaços de consulta foram se transformando em espaços onde a atuação 

dos povos indígenas se tornou cada vez mais propositiva.  

Uma das razões refere-se à ampliação do repertorio de atuação política dos indígenas. 

Ao longo do tempo, nos diferentes tipos de interações, formais e informais, dos indígenas com 

com os agentes públicos e privados, no TEEMEX e com o PBA-CI, houveram “movimentos 

de transformação, cruzada e simultânea, dos distintos sujeitos do conflito ao longo de sua 

trajetória” (FLEURY, 2013, p.8).  

Uma expressão desta mudança no TEEMEX é a criação em 2017 do Comitê dos 

Professores Indígenas67 por quatro lideranças dos povos Xipaya, Asurini, Xikrin e Parakanã, 

para representar todos os 9 povos. O objetivo deste comitê é acompanhar as reuniões da 

secretaria de modo mais cotidiano e promover a articulação dos professores indígenas. Na 

reunião do TEEMEX de 2018 esse Comitê solicitou que todos os não indígenas se ausentassem 

da sala de reunião para que os indígenas pudessem deliberar alguns pontos e em outro momento 

reforçou aos demais indígenas a importância do papel que assumiam ali com suas comunidades 

e com as outras etnias. Este protagonismo dos indígenas indica uma maior responsabilização   

sobre a política pública.  

 

O pessoal das aldeias tinha muito ainda a ideia que vamos criar um espaço para a 
gente dizer as nossas demandas e a partir daí a responsabilidade é do MEC, da 
SEMED. E aí todo mundo xip [barulho com a boca] para suas aldeias. E ai resultado, 
não saiu do papel. As coisas ainda continuaram no papel. Porque o Plano de Ação 
[2017] nem foi assinado também. Ai o MEC alegou que não tem recurso para fazer a 
segunda reunião do Território. (ANDRÉ, professor e liderança indígena, 2018). 
 

Outro exemplo da participação mais propositiva dos indígenas, é o fato que a atual 

gestão da Norte Energia junto à  Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental (CGLIC-

                                                 
67 Apesar de ter sido criada uma subcomissão no seminário de 2011, ela não teve continuidade. O Comitê foi criado 
2017 como um encaminhamento da reunião da 2ª Reunião da Comissão Gestora do TEEMEX ocorrida em 
dezembro deste ano. 
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Funai) já viabilizou a contratação das associações dos indígenas para realização de algumas 

atividades do PBA-CI e que o processo de formulação do novo ciclo de cinco anos da 

implementação está sendo feito com base nos Planos de Gestão Territorial e Ambiental e Planos 

de Vida68 de todas as etnias. À vista disso, percebemos que no que se refere ao PBA-CI os 

indígenas passaram de uma situação de influência marginal, consultiva e informal no processo 

decisório, na sua formulação, para a formalização e diversificação de ferramentas de 

participação na fase de implementação.   

É fundamental fazer duas observações.  

Primeiramente, por mais que a atuação dos povos indígenas tenha se transformado ao 

longo do tempo, isto não quer dizer que algum instrumento de participação se tornou obsoleto. 

Nos termos de Pereira (2014), a ampliação dos modos de atuação dos indígenas aconteceu em 

um processo interativo, e foi viabilizada porque os agentes públicos e privados 

implementadores das políticas de educação escolar indígena e de infraestrutura/ambiental 

também se transformaram, agregando capacidades participativas ao longo do mesmo período.  

 

Vemos, portanto, como as maneiras pelas quais organizações estatais atuam na 
implementação de políticas públicas não podem ser tomadas como algo “dado”. 
Agentes estatais, em diversos momentos, aprendem com suas práticas, construindo e 
transformando as capacidades que suas organizações têm para agir. (VILAÇA, 2017, 
p. 76) 

 

 A segunda observação é que o fato de tratarmos os indígenas como um único grupo 

pode, em uma primeira perspectiva, invisibilizar a heterogeneidade, desde linguística a política, 

dos nove povos da região. Porém, para atender aos objetivos analíticos deste trabalho, 

consideramos os indígenas a partir da posição que lideranças e professores ocupam enquanto 

grupo político no diálogo com o Estado e com o empreendedor. Entretanto, sabemos que esta 

atuação política é muito diversa e conflitiva “internamente”, e está em contínuo processo de 

definição. As relações de negociação, principalmente, se dão de modos, razões, e em momentos 

diferentes para cada etnia.  

 Por fim, a principal conclusão a que chegamos foi que, a participação dos representantes 

e professores indígenas se mostrou um importante mecanismo de coordenação do arranjo 

institucional do TEEMEX. Como foi exemplificado, os povos indígenas mediaram a relação 

                                                 
68 Os Planos de Gestão Ambiental e Territorial e os Planos de Vida foram elaborados no âmbito da execução dos 
Programas de Gestão Territorial Indígena e do Programa de Fortalecimento Institucional, respectivamente, ambos 
componentes das condicionantes elencadas no PBA-CI. É importante fazer a ressalva de que esta discussão não se 
iniciou com o PBA-CI para todos os povos. Alguns já haviam se envolvido com esta temática a partir de outras 
parcerias com o movimento indígena e organizações indigenistas. 
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entre as secretarias locais e outros atores governamentais (coordenação federativa), entre 

agentes públicos e privados (coordenação intersetorial), e inclusive entre empreendedor e 

empresas executoras. Esta ação das lideranças e professores indígenas é exemplar do conceito 

de autoridade prática de ABBERS e KECK (2013): 

 
[...] autoridade prática, entendida como um tipo de poder-na-prática gerados quando 
um grupo particular de atores (indivíduos ou organizações) desenvolvem capacidades 
e ganham reconhecimento dentro de área de política específica, que os permitem 
influenciar o comportamento de outros atores.69 (ABBERS; KECK, 2013, p.7) 

 

Um exemplo emblemático do envolvimento e responsabilização pelos rumos da política 

de educação escolar indígena e contribuição para a coordenação federativa, refere-se à 

mediação que o Comitê de Professores Indígenas está fazendo entre as instituições de ensino 

públicas paraenses para a elaboração de um curso de Pedagogia Intercultural que viabilizasse a 

oferta de ensino superior aos povos da região.  

 O professor Luis Antonio da UFPA, comenta que em sua concepção a política de 

educação escolar indígena para ser diferenciada deve estabelecer um diálogo constante com os 

povos indígenas, o que torna essencial a instituição de ferramentas de participação que não se 

restringem a processos consultivos prévios ou então a atividades de monitoramento e avaliação. 

É necessário que sejam atuantes nos processos decisórios, na execução das atividades, ao longo 

de todas as etapas das políticas públicas.  

A sua aproximação dos povos indígenas da região começou quando professores e 

lideranças solicitaram sua colaboração na criação de uma proposta de curso para a oferta do 

ensino superior adequada a realidade do Médio Xingu. Essa proposta gerou um conflito interno 

entre dois setores da UFPA, nos quais Luis Antonio considera que André (professor e liderança 

indígena) se propôs a intermediar.  

 

Estamos num momento bem interessante da história da educação indígena aqui na 
região [...] as lideranças conversando com os professore indígenas, a constituição de 
uma comissão de professores indígenas. Eles entenderam que tem que serem 
protagonistas das ações que acontecem no território etnoeducacional que eles que tem 
que promover essa agenda. Isso não acontecia antes...[...] O campus de Altamira foi 
exposto a uma situação vexatória de explicitar aos presentes uma briga interna. Tem 
um sujeito sábio nessa história que é o [André], que é um indígena que se propõe a 
fazer a intermediação do diálogo entre a comissão que está elaborando um curso e a 
outra faculdade. (LUIS ANTONIO, UFPA, 2018).  
 

                                                 
69 Original em inglês: […] practical authority, understood as the kind of power-in-practice generated when 
particular actors (individuals or organizations) develop capabilities and win recognition within a particular policy 
area, enabling them to influence the behavior of other actors.  
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 Assim sendo, a participação dos povos indígenas passou de ações exclusivamente 

consultivas ou de cobrança de demandas para serem mais propositivas e responsivas com os 

resultados das políticas públicas. Desta forma, podemos dizer que ao longo do tempo a 

participação dos povos indígenas adquiriu autoridade prática (ABBERS; KECK, 2013) neste 

arranjo institucional, ao ponto de viabilizar relações de coordenação intersetoriais federativas e 

intersetoriais. Como foi dito, há um aprendizados de todas as partes do arranjo, principalmente 

sua dimensão territorial e o processo de repactuação do TEEMEX, que será detalhado na quarta 

e última seção deste capítulo. 

 

4.4. A dimensão territorial do arranjo institucional e a repactuação do TEEMEX 

 

Para iniciar esta seção sobre a dimensão territorial do arranjo institucional do TEEMEX 

é importante retomarmos seus marcos temporais. O TEEMEX foi pactuado em maio de 2012 

com a criação da Comissão Gestora, após um processo de consulta de cerca de um ano. Após a 

pactuação, foram realizadas três reuniões da Comissão Gestora nos anos de 2014, 2017 e 2018. 

Entre a pactuação em 2012 e a primeira reunião em 2014, iniciou-se a implementação do PBA-

CI. O conjunto de projetos relacionados à educação escolar indígena, o PEEI, gerou 

indefinições das responsabilidades dos agentes públicos e borrou as fronteiras entre as políticas 

de educação e a de infraestrutura/ambiental. 

O alto grau de ambiguidade e conflito (MATLAND, 1995) elucida que entre os anos de 

2014 e 2017 não ocorreram mais reuniões da Comissão Gestora do TEEMEX. Como 

demonstramos ao longo deste capítulo, neste período o arranjo institucional complexo do 

TEEMEX se configurou como uma justaposição entre as políticas de educação escolar indígena 

e de infraestrutura/ambiental devido à falta de coordenação intersetorial entre o TEEMEX e o 

PEEI. Isto é em parte explicado pelas dificuldades de coordenação entre os entes federativos e 

pela centralidade que a execução dos projetos do PBA-CI ocupou no cotidiano dos indígenas 

(inclusive atrapalhando as atividades em sala de aula dos professores. Esta justaposição é 

dinâmica e conflituosa, à proporção que há duas lógicas de coordenação distintas disputando o 

processo decisório sobre as políticas de educação escolar indígena. Este ponto foi discutido 

detalhadamente no capítulo 4, seção 2.  

No ano de 2018 verificamos a partir de observação participante de três dias da Reunião 

Extraordinária da Comissão Gestora do TEEMEX e dois dias da Audiência Pública sobre a 

educação no Médio Xingu convocada pelo MP-PA, que para além destes conflitos na dimensão 
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intersetorial do arranjo institucional, houveram aprendizados que promoveram transformações 

nestas mesmas relações. Estas transformações indicam o fortalecimento da dimensão territorial 

do arranjo institucional do TEEMEX. Observamos a presença de recursos de coordenação em 

rede pautando as interações dos atores. Entretanto, estes recursos ainda não se materializaram 

em mecanismos de coordenação de rede. Nesta seção demonstraremos este argumento, 

identificando alguns desafios para sua efetivação. 

 

4.4.1 As reuniões de outubro de 2018 

 

A 2ª Reunião da Comissão Gestora do TEEMEX ocorreu em 19 de dezembro de 2017, 

e sua principal pauta foi a repactuação do território depois de três anos a realização de reuniões. 

Alguns pontos relevantes da discussão foram a formalização da participação da Norte 

Energia como parte da Comissão Gestora e a necessidade de reformulação do Plano de Ação 

do Território elaborado em 2012 para incluir sua participação. Foram ressaltadas as ausências 

da SEDUC e da prefeitura do município de Altamira. Quanto aos povos indígenas ressaltou-se 

a necessidade de que assumissem um maior protagonismo sobre a política da educação, se 

comprometendo com as atividades na aldeia e na cidade. Em grupos por etnia, os povos 

indígenas junto com representantes das secretarias, do empreendedor, e das empresas 

executoras avaliaram se as metas de 2012 haviam sido cumpridas.  

O principal resultado desta reunião é a criação de um novo Plano de Ação para o 

TEEMEX (Plano de Ação 2017), que, entretanto, ainda não havia sido assinado por todos os 

membros titulares em outubro de 2018, quando ocorreu a Reunião Extraordinária do TEEMEX. 

Roberta (URE) comenta em entrevista que isto aconteceu teve dificuldades para obter as 

assinaturas dos gestores da SEDUC e do MEC. Só as obteve quando esteve presencialmente 

em Belém e em Brasília. Afirma que este é um dos principais dificuldades para manter a 

celeridade das atividade e solicitou que o MEC providenciasse assinaturas digitais de todos os 

membros titulares do TEEMEX. 

A Reunião Extraordinária do TEEMEX foi convocada em decorrência da realização da 

Audiência Pública sobre a educação no Médio Xingu por parte do MP-PA, para que fossem 

formalizadas as pautas em conjunto. A expectativa dos entes públicos locais era que esta 

convocação por parte do órgão de controle efetivasse a coordenação entre os entes federados, 

pois obrigaria que os gestores do estado e do município assumissem suas responsabilidades. 

Isto é, a expectativa dos agentes públicos locais e dos indígenas era que a audiência pública 
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fosse capaz de estabelecer a coordenação federativa em conformidade com o conceito de 

recursos de coordenação hierárquica (BOUCKAERT; PETERS; VERHOEST, 2010) que se 

expressa como lógica de coordenação dos entes públicos locais.  

Apesar desta expectativa, o MP enquanto órgão de controle não tem condições de 

obrigar e sim fiscalizar a execução destas atribuições. Como a procuradora declarou em vários 

momentos da audiência que desconhecia os pormenores da política de educação escolar 

indígena mas que no primeiro dia de reunião havia compreendido as demandas pela “clareza e 

propriedade com que [indígenas] conhecem as demandas e as obrigações públicas”, e concluiu 

que se trata de uma pauta complexa que não está sendo assistida pelo Estado. Sua mediação da 

audiência se caracterizou por muitos questionamentos aos entes públicos lá representados. A 

incompatibilidade entre as perspectivas dos representes dos governos federal, estadual e 

municipal sobre como devem atender os povos indígenas e cumprirem com suas atribuições 

ficou evidente nas falas da mesa diretora. Pode-se dizer que esta audiência pública foi um retrato 

da fragilidade das relações de coordenação vertical entre os entes federados.  

Já a participação da Norte Energia foi secundária. Nos dois dias de audiência o 

empreendedor aparentou ser um personagem coadjuvante do arranjo institucional, da mesma 

forma que na Reunião Extraordinária do TEEMEX de 2018, realizada na mesma semana, 

empreendedor e executoras não participaram do planejamento nem da facilitação das 

atividades.  Isto não poderia ser mais contrastante com o envolvimento que tiveram na reunião 

na 2ª Reunião da Comissão Gestora em 2017. Segundo os interlocutores dos agentes públicos 

e privados, esta foi uma decisão das secretarias. A mesa diretora da reunião do TEEMEX era 

composta somente por servidores da SEMED e da URE. Observamos que os agentes privados 

presentes na reunião apoiaram as atividades deliberativas somente quando solicitados e que isto 

não aconteceu sem desconfortos, uma vez que foi visível que não sabiam detalhes sobre o 

direcionamento da reunião. Entretanto, quando demandados pelas secretarias, verificou-se 

disponibilidade em colaborar.  

 Em termos de conteúdo das deliberações, ao longo da reunião, as falas dos indígenas e 

das secretarias se repetiam na intenção de reiterar que as ações da Norte Energia deveriam 

constar dentro das deliberações do TEEMEX.  

É importante contextualizar que estas reuniões acontecem no segundo semestre de 2018, 

período de finalização dos primeiros cinco anos de implementação dos projetos do PBA-CI e 

planejamento de uma etapa de avaliação deste primeiro ciclo, conforme consta no plano de 

2011. Esta avaliação irá subsidiar a reformulação da implementação do PBA-CI para o segundo 

ciclo de cinco anos.  
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Apesar do empreendedor estar em processo de licitação das empresas para realizar esta 

avaliação a partir do início do ano de 2019 (será feita ao 18 meses), a Norte Energia já tem 

compromissos firmados com os indígenas para o segundo ciclo: os Planos de Gestão Territorial 

e Ambiental elaborados por eles a partir de ações do Programa de Gestão Territorial e 

Ambiental (PGTI/PBA-CI) pautarão os Termos de Referência para a contratação das empresas 

executoras. Estes compromissos indicam que a próxima etapa de planejamento do PBA-CI está 

sendo pensada numa lógica bottom-up, diferente do que ocorreu em 2011 que culminou na 

elaboração do PO.  Podemos considerar este um indicador do aumento das capacidades 

participativas (PEREIRA, 2014) do empreendedor, adquirido ao longo do processo de 

implementação do PBA-CI.  

 

Trazer mais os indígenas para participarem dos órgãos públicos, ouvindo mais, 
construindo junto...é uma receita de bolo...é nela que eu acredito e acho que está dando 
certo. A primeira coisa é você dar escuta, acho que o empreendedor tem que dar uma 
escuta.  (MONICA, Empreendedor, 2018).  
 

Esta postura do empreendedor indica um interesse em construir mecanismos que 

promovam uma relação de colaboração e autonomia operacional com as empresas executoras 

para além do controle estrito dos RCS, algo que Brinkerhoff (1996) enumera com uma ação 

que melhora do funcionamento das redes de implementação de políticas públicas. A partir de 

2017 a Norte Energia montou equipes para participar das atividades realizadas pelas executoras 

nas aldeias.  

Já no âmbito dos arranjos institucionais, a reelaboração do Plano de Ação do TEEMEX 

em 2017 não foi um instrumento suficiente para que as ações que não estavam sendo feitas 

pelas instituições membros “saíssem do papel”, como expresso em várias falas. Um indicador 

disso é que dez meses após sua pactuação, a principal resolução da Audiência Pública, foi o 

estabelecimento de um novo plano mais específico, o Plano de Ações Articuladas que deveria 

ser elaborado em até dois meses da data da audiência, ainda em 2018. Este plano deveria conter 

o detalhamento não só das ações a serem realizadas, mas também das responsabilidades de cada 

membro permanente do TEEMEX para cada uma delas. O que se espera a partir desta maior 

formalização das atribuições dos atores é reduzir o grau de ambiguidade e, portanto, o grau de 

conflitos (MATLAND, 1995), aumentando as chances de se estabelecerem relações de 

coordenação permanentes para a implementação da política de educação escolar indígena.  

Se por um lado reiterar a centralidade do TEEMEX e dos entes públicos na 

implementação da política poderia ser uma nova expressão de prevalência de um mecanismo 

de coordenação hierárquico, a partir das entrevistas podemos perceber pelas falas dos agentes 
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privados de que para se  estabelecer relações de coordenação de outro tipo, mais amplas que a 

dicotomia política pública e compensação, é necessário criar recursos que o fomentem a 

confiança, reciprocidade, solidariedade. Entretanto, ainda verificamos na fala dos atores 

privados o entendimento que a iniciativa se origina em um destes grupos do arranjo.  

 

Eu não gosto muito dessa posição de quando a pessoa diz assim “ah, eu não fui 
convidado para debater a reformulação do PBA”. A gente tem que se perguntar 
enquanto instituição “o que foi que eu fiz para ser convidado?” A gente tem que se 
colocar numa posição pró ativa; essa é a minha percepção (...) é a tensão que eu 
falo [que existe no TEEMEX], não quero, não me envolvo, não posso. (LUIS 
ANTONIO, UFPA, 2018, grifos nossos). 
 
A relação, dos indígenas, do empreendedor, da opinião pública, todo mundo tem 
que desarmar um pouco. Se você entender que tá tudo ruim, como que a gente vai 
conseguir abrir o diálogo efetivo novamente? Todo mundo disposto e acreditando 
que a mudança é possível. O empreendedor que tem que dar esse início, ele que 
define o processo...ele tá no leme, tá executando o licenciamento, os outros são 
intervenientes, o público alvo.  (MONICA, Empreendedor, 2018, grifos nossos). 
 
Para ter uma política de fato diferenciada, as coisas já avançaram muito aqui, não 
pode desmerecer o trabalho feito pela SEDUC, SEMED e pelas próprias 
executoras, não pode desmerecer (JULIANA, Empreendedor, 2018, grifos nossos).  
 
O que eu procurei fazer foi envolver as secretarias nesta discussão mais ampla. 
Com todo cuidado, reconhecendo o esforço delas, a dificuldade que elas têm para 
atender a tudo isso, e a falta de reconhecimento do seu trabalho da parte de todos, e 
tentar fazer com que eles se envolvessem e tivessem vínculo com o que nos 
propúnhamos a fazer (ALICE, Executora1, 2018, grifos nossos).  
 
A partir do momento que estiver claro para todos que essa é a política regional, 
você vai conseguir fazer com que as coisas fluam, mas eu aposto que agora eu tenho 
buscado me apegar nisso que esse plano de ação possa trazer esse direcionamento. 
Para os indígenas tá claro.  (ERICA, Executora 2, 2018, grifos nossos). 
 
 

Em um contexto de finalização deste primeiro ciclo de atividades das políticas de 

infraestrutura/ambiental caracterizado por grandes metamorfoses no Médio Xingu, alguns 

desafios são colocados para a implementação destes novos mecanismos de coordenação. A 

audiência pública é um reflexo disso, voltada a discutir e a superar as insuficiências do Estado 

na implementação da política de Educação Escolar Indígena, como uma demanda apresentada 

pelos professores indígenas articulados. Como ficou evidente na plenária, a execução do PEEI, 

embora que apresente falhas devido ao não cumprimento da entrega de algumas atividades 

como a finalização das escolas, proporcionou a produção de insumos fundamentais para o 

provimento da política, como por exemplo os materiais didáticos e os Projetos Políticos 

Pedagógicos. 
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Como gestora, o que é que a gente precisava fazer? PPP, material didático, oficinas 
de temas que eles escolhem, intercâmbios, isto tudo influencia a política pública. O 
livro didático que eles vão usar na sala de aula foram construídos pelas executoras e 
pela Norte Energia em conjunto com as SEMEDs. Mas se não tivesse o 
empreendedor, talvez estes livros desta forma que estão sendo construídos 
bilingues não teriam sido feitos. (JULIANA, Empreendedor, 2018, grifos nossos). 
 

Estas atividades objetivam promover ações estruturantes, porém também geraram um 

impacto pois aumentaram a demanda dos órgãos públicos para a gestão destes insumos. Se até 

o momento a falta de escolas adequadas atrapalhava o atendimento, a construção de cerca de 

30 prédios escolares requer equipes que os mantenham em funcionamento. Como foi 

demonstrado, as ações de coordenação intersetorial entre os agentes implementadores das duas 

políticas do arranjo institucional do TEEMEX obedeceu a lógicas e mecanismos de 

coordenação distintas, a de mercado por parte dos atores privados e a hierárquica por parte dos 

entes públicos. O conflito entre estas duas lógicas é expresso nas falas de André (professor e 

liderança indígena) e Erica (executora 2): 

 
Para SEMED estender a oferta do ensino fundamental ela precisa dos prédios 
entregues, a Norte Energia não conseguiu entregar todos os prédios por razões 
contratuais, e a SEMED se apega disso e não oferta, fica assegurada que ela não 
ofertou porque não tinha prédio. [..] Por outro lado a gente sabe que a estrutura é 
importante, mas quando a gente quer ofertar até debaixo de um pé de manga... a gente 
pode buscar alternativas. O que eu vejo nesse processo com a chegada da Belo 
Monte é esse equilíbrio - “eu não faço porque você não fez e dependo desse…”. 
Fica uma bola de tênis, e quem fica no meio? Os indígenas e as políticas públicas 
ficam esquecidas.  (ERICA, Executora 2, 2018, grifos nossos). 
 
A SEMED passava isso para nós, agora a Norte Energia vai implementar o curso de 
pedagogia, vai construir escolas, vai ajudar a implementação do Ensino Fundamental 
e do Ensino Médio. Ai a gente ia para Norte Energia eles diziam: “não, isso é 
obrigação do município e estado, Norte Energia não forma professores, estamos aqui 
para construir [a usina]. Aí ficava este joguinho como até hoje. [...] Gerou uma briga 
muito grande entre nós e a Norte Energia. Aí começou uma queda de braço entre as 
terceirizadas e a SEMED... (ANDRÉ, Professor e liderança indígena, 2018, grifos 
nossos). 
 

Uma dimensão relevante do conflito resultante desta justaposição de lógicas de 

coordenação (LOTTA; FAVARETO, 2016, 2018) é incompatibilidade entre o tempo do 

empreendedor e o tempo do Estado. Apesar das ações do PBA-CI serem estruturantes das 

políticas públicas, o modo e velocidade com que se expressam, comumente definidas como 

“ações soltas” e por cronogramas estritos, demonstram como o processo do licenciamento 

impõe não só um controle do espaço, mas também, o controle do tempo, para além do controle 

do espaço (FLEURY, 2013). Uma expressão disso é o fato de que as secretarias gostariam que 

as empresas alinhassem o cronogramas das atividades   primeiramente com elas e não com os 

indígenas. 
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Tudo é simultâneo. As ações no momento. A gente pretende fazer tudo junto mais pra 
frente. Mas no momento, cada atividade é cada atividade, mas tem que tomar 
cuidado para não sobrepor. Isso tudo é consultado: “Vocês vão ter atividade agora? 
Quando vai ter atividade? SEMED, o que você acha desta data?”. E educação tem um 
adendo, a gente não pode fazer muitas atividades e tirar o professor de sala de aula, é 
um grande desafio. Quando fazer estas atividades? A cada 3 meses? Isso foi uma coisa 
que a SEMED pediu este ano. Para não tirar eles [os indígenas] muito pra cidade. 
Como constrói isso para os alunos não ficarem sem aula? Mas as atividades são ações 
simultâneas não em conjunto. Algumas dá pra fazer em conjunto. Por exemplo, 
tem muitas ações do PEEI que são junto do PPC. Por ex: elaboração do material 
didatico.  Elas são separadas mas fazem parte de um conjunto. O PPP veio antes dos 
materiais didáticos. (JULIANA, Empreendedor, 2018, grifos nossos).  
  

Logo, as lógicas de coordenação estão em disputa quando se busca definir as 

responsabilidades de cada ator, os escopos dos projetos, os espaços e incluso, as temporalidades 

(FLEURY, 2013). Todos esses elementos compõe os recursos de coordenação (PETERS, 

1998). Como dito por Peters (1998) “o processo de coordenação [...] é um exercício político” 

(PETERS, 1998, p. 300)70.  

Uma última consideração para esta seção é o fato de que por mais que exista esse 

entendimento convergente em torno da construção de confiança, dificilmente o caráter 

conflituoso da interação neste arranjo institucional se modificará. Lima (2002) ao analisar 

parcerias entre organizações da sociedade civil nacionais e internacionais com o poder público 

para implementação de políticas indigenistas, afirma que os conflitos “carregam em suas 

manifestações aparentemente desagregadoras algum tipo de unidade ou afirmação de algo 

indissolúvel.  

Nesse sentido, o conflito parece carregar, em sua continuidade, não a possibilidade de 

uma ruptura, mas a necessidade de afirmar a permanência de uma tensão aparentemente 

insolúvel, já que referida a realidades e representações que os indivíduos não conseguem 

facilmente mudar." (LIMA, 2002, p. 156). Aqui sua perspectiva é interessante, pois a partir 

deste conceito ela pensa que o conflito é um entendimento tácito e mútuo de que há posições 

distintas, tornando hierarquias e distancias visíveis e reatualizáveis. Sua concepção dialoga com 

a de Matland (1995) de que o conflito é composto por duas dimensões, interdependência e 

ambiguidade, que são combinadas em graus distintos ao longo da implementação. Para ele estas 

duas dimensões sempre estão presentes, uma vez que os atores são heterogêneos “em seus 

modos de pensar o mundo e nele projetar futuro”. (FLEURY, 2013, p. 235-236).  

                                                 
70 Original em inglês: “Policy co-ordination is not a matter of rationality but rather is an intensely political exercise, 
involving negotiations within net- works and aggregations of groups.” 
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Compreender sob esta perspectiva o conflito presente neste arranjo está de acordo com 

a concepção de Peters (1998) de que as relações de coordenação não objetivam uma situação 

substantiva, mas devem responder à seguinte pergunta: qual é o nível de aspiração dos 

participantes no processo para a coerência do processo (BOUCKAERT; PETERS; 

VERHOEST, 2010, p.16)71? Em outras palavras, cabe aos participantes do arranjo institucional 

definirem o grau com que almejam reduzir as contradições, as redundâncias e as lacunas e 

produzir coerência na implementação das políticas.  

É na compreensão da coordenação como um este processo contínuo de produção de um 

grau de coerência específico (BOUCKAERT;  PETERS;  VERHOEST, 2010) do e para o 

arranjo institucional que concluímos que o processo de repactuação do TEEMEX pode indicar 

uma repactuação das relações de coordenação do arranjo, deslocando-se de uma lógica de 

sobreposição de relações de coordenação federativa e setorial, para um mecanismo de 

coordenação em rede, organizado a partir das especificidades deste território do Médio Xingu.  

É provável que se olhássemos as reuniões de outubro de 2018 sem considerar o contexto, 

sujeitos e relações que fazem parte, argumentaríamos que não há mecanismos de coordenação 

em curso e que o TEEMEX, com todas as dificuldades de realizar as reuniões da comissão 

gestora, eventualmente seria esquecido. Entretanto, ao analisarmos o TEEMEX com uma 

perspectiva temporal ampliada e a partir das interações entre instituições e seus agentes, 

podemos argumentar que se trata de um processo de institutional becoming, ou seja, o processo 

das instituições ganharem capacidades e reconhecimento (ABBERS; KECK, 2013, p.14). 

Podemos traçar um paralelo entre a política dos TEE e a política dos Comitês de Bacias 

analisada por Abbers e Keck (2013). A descentralização da política de educação escolar 

indígena para os territórios é um processo demorado tal como a descentralização da política 

pública de recursos hídricos, pois não consistem na transferência de poder, mas sim na criação 

de poder a níveis territoriais (ABBERS, 2007, p.1450)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Original em inglês: What is the level of aspiration of the participants in the process for the coherence of the 
outcomes ?  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pires e Gomide (2014) propõem que a análise dos arranjos institucionais seja realizada 

em três momentos. O primeiro momento é a descrição dos objetivos e dos escopos das políticas 

públicas envolvidas, analisados e discutidos nos capítulos 2 e 3. O segundo momento trata-se 

da caracterização desses arranjos em termos de recursos técnicos, políticos e de mecanismos de 

coordenação. Estes três aspectos estruturaram a análise e as discussões do capítulo 4. O terceiro 

momento é a discussão dos resultados da políticas pública obtidos pelo arranjo institucional, 

analisados em termos da execução – se as metas foram alcançadas – e inovação, relativa às 

alterações não previstas que ocorreram ao longo do processo de implementação.  Estes dois 

aspectos serão abordados nesta seção final de modo a explicitar as contribuições teóricas e 

empíricas deste estudo. 

  As metas da política dos Territórios Etnoeducacionais (TEE), conforme apresentado 

no capítulo 2 são: (1) promover um mecanismo de coordenação regional para a implementação 

da educação escolar indígena baseado na territorialidade dos povos indígenas, (2) criar um 

espaço de participação pública dos povos indígenas. 

A primeira conclusão que chegamos a partir da análise dos resultados do TEEMEX é a 

que este caso confirma as conclusões mais recentes da literatura sobre a política dos TEE: as 

duas metas da política só foram alcançadas parcialmente (GRUPIONI, 2018). Ou seja, a política 

não se efetivou como mecanismo de gestão regional, mas em algumas localidades se afirmou 

primeiramente como um fórum participativo. O caso do TEEMEX é um destes. Entretanto, 

verificamos que as atividades que estão acontecendo e não são devido a ação do governo 

federal.  

Inicialmente, a pactuação do TEEMEX possibilitou a coordenação vertical entre os três 

níveis de governo relacionados à educação. No entanto, como não foi estabelecido um 

mecanismo de coordenação contínuo, somente ocorreram algumas transformações pontuais no 

atendimento. A articulação decorrente da pactuação no ano 2012 foi insuficiente, à proporção 

que as principais demandas anteriores ao território, como a oferta dos anos finais do ensino 

fundamental e o ensino médio, permanecem desassistidas.  

Entre a sua pactuação em maio de 2012 e outubro de 2018, deveriam ter sido realizados 

14 reuniões da Comissão Gestora do Território Etnoeducacional, segundo o que está 

estabelecido no decreto de criação da política dos TEE (Dec. Federal nº6861/2009). No entanto, 

neste período foram realizadas somente 3 reuniões ordinárias e uma extraordinária.  
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Apesar da baixa frequência de reuniões, estas quando realizadas, foram significativas 

para o fortalecimento da participação pública dos povos indígenas nos espaços formais de 

tomada de decisão sobre a educação escolar indígena. Este é o primeiro espaço formal de 

participação pública dos indígenas que se afirma após a criação do Conselho Local e Distrital 

de Saúde Indígena Altamira desde o final da década de 1990.  

 A inovação da política refere-se ao modo como os povos indígenas nas transformaram 

a sua relação com Estado, no âmbito desta política e a partir de sua pactuação. Ao longo do 

processo de implementação do TEEMEX, os povos indígenas relatam que compreenderam a 

complexidade que envolve o atendimento da educação escolar indígena diferenciada e as 

limitações dos recursos técnicos e políticos dos entes públicos responsáveis. Também 

perceberam que a resolução dos problemas para o atendimento de suas demandas não dependia 

dos esforços dos agentes públicos com quem se relacionavam localmente ou mesmo de ações 

de uma única instituição. Assim sendo, a percepção de que as soluções só seriam alcançadas 

com a articulação de todos os atores, inclusive dos próprios indígenas, é marcante em diversas 

falas dos professores indígenas durante as duas reuniões que etnografamos. É notório que os 

professores indígenas do Médio Xingu passaram de uma participação exclusivamente “de 

cobrança” para uma participação propositiva e engajada, se corresponsabilizando pela obtenção 

dos resultados. 

 Estes resultados diferem dos encontrados por Grupioni (2017) que, ao avaliar a 

implementação da política dos TEE no Brasil, constatou que na maior parte dos 25 territórios 

pactuados, os indígenas e os atores públicos locais não se responsabilizaram pelo andamento 

da política. Pelo contrário, interpretaram que a implementação da política era uma 

responsabilidade exclusiva do MEC, dado que no decreto de criação o ente federal é dotado da 

função de coordenador. No médio Xingu, a política do TEE foi significada como a “única 

saída”, um “novo caminho” para os problemas da região, tanto para os agentes públicos como 

para os indígenas. Isso ficou evidente nas diversas falas dos indígenas e das servidoras locais 

em todos os dias de reunião enfatizando o fortalecimento do TEEMEX como fórum de 

representação, voz e força dos indígenas.  

Como foi exposto ao longo do trabalho, estamos nos baseando em uma literatura que 

define coordenação como um processo contínuo, pautado em uma dinâmica política, cujas 

interações definem o grau de coerência que se espera dela (PETERS, 1998; BOUCKAERT; 

PETERS; VERHOEST, 2010; PETERS, 2018; SOUZA, 2018). Isso  posto, a segunda 

conclusão a que chegamos foi que apesar dos poucos recursos técnicos-administrativos (PIRES; 

GOMIDE, 2014) da SECADI e as reiteradas dificuldades em se estabelecer mecanismos de 
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coordenação vertical, podemos afirmar que a interação direta do governo federal no território 

agregou recursos políticos (PIRES ;  GOMIDE, 2014) para a dimensão federativa do arranjo, 

pois reduziu significativamente as lacunas (BOUCKAERT; PETERS;  VERHOEST, 2010) que 

existiam entre união e municípios, e de modo pontual, com o estado do Pará.   

A inovação da participação dos indígenas frente aos entes públicos proporcionou outras 

duas transformações. Diante das dificuldades do MEC em coordenar a política, os entes 

públicos locais e os povos indígenas procuraram outros meios de efetivá-lo, buscando o apoio 

do empreendedor da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Quer dizer, as mudanças em uma das 

dimensões do arranjo institucional mobilizaram deslocamentos no arranjo como um todo, 

afetando a dimensão intersetorial e a dimensão territorial (LOTTA ; FAVARETO, 2016).Ou 

seja, verificamos que diante de um contexto em que a falta de recursos técnicos e políticos é 

generalizado em todos os níveis de governo, os sujeitos que foram capazes de mobilizar 

autoridade prática (ABBERS; KECK, 2013) são fundamentais para a implementação da 

política, sejam eles agentes públicos, privados ou da sociedade civil. Esta é a terceira conclusão 

a que chegamos.  

Para Souza (2018) a coordenação vertical entre entes federados é mais custosa do que a 

coordenação horizontal. Isto se daria por duas razões principais. A primeira é a ambiguidade 

que se cria para a implementação compartilhada de políticas públicas diante dos princípio de 

autonomia dos três entes federados. A segunda é que a coordenação horizontal entre setores de 

políticas diferentes, ou mesmo dos agentes públicos com organizações privadas e da sociedade 

civil, seriam em si mesmas o resultado de demandas sociais. Em outras palavras, a coordenação 

intersetorial seria uma dimensão mais permeável às demandas sociais do que a dimensão 

federativa. Será que poderíamos dizer que a dimensão intersetorial possui mais capacidades 

estatais participativas (PEREIRA, 2014) do que a dimensão federativa? Esta é uma pergunta 

para outras pesquisas, uma vez que o percurso teórico que esta pesquisa se propunha era de 

verificar a conexão entre o conceito de arranjos institucionais e relações de coordenação.  

Consequentemente, o espaço do TEMEX, ao longo tempo, promoveu o estreitamento 

dos vínculos entre os atores públicos e da sociedade local, com o ator privado que lá se instalou 

ao longo da última década. Ao compartilharem o arranjo do TEMEX, estes atores desenvolvem 

relações de reciprocidade que promoveram o movimento de convergência de alguns objetivos.  

Ao longo do tempo a Norte Energia e as empresas executoras passaram a ser percebidas 

pelos povos indígenas e entes públicos não mais somente como o empreendedor externo ao 

território, mas como um agente local atuante na temática da educação. Estas duas perspectivas 

não são excludentes, mas complementares e ambíguas. Inversamente, os agentes privados têm 
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se mostrado cada vez mais interessados em orientar suas ações de forma a contribuir com 

soluções para os problemas locais. Assim, a nossa quarta conclusão é que o empreendedor da 

UHE Belo Monte se torna um dos aspectos que compõem este território e que, sendo assim, 

pode ser mobilizado horizontalmente para viabilizar uma política territorialmente 

significativa72. 

Lotta e Favareto (2016) analisam o papel dos territórios em políticas públicas cuja 

implementação se estruturam em arranjos institucionais complexos para compreender como as 

forças sociais do território influenciam o processo decisório destas políticas.  Ao compararem 

três políticas do governo federal73, concluem que os territórios são passivos pois os mecanismos 

institucionais ainda são pouco permeáveis à estas forças sociais locais (lógica ascendente). Este 

estudo de caso, indica outros caminhos, pois demonstra que o território, através da participação 

dos atores locais, foi, e está sendo, determinante nos rumos da implementação da política 

federal de educação escolar indígena.  

Assim sendo, é a partir da mobilização dos atores locais que o TEEMEX é viabilizado 

como um arranjo institucional com alta permeabilidade às forças sociais e à implantação de 

uma lógica ascendente na consecução da política pública. Tal lógica ascendente não é definida 

somente a partir da participação dos atores locais nos processos decisórios, mas da incorporação 

das demandas, interesses e qualidades locais na consecução de um projeto futuro comum de 

desenvolvimento para este território (LOTTA; FAVARETO, 2016). Quando o empreendedor 

passa a ser visto como parte de uma destas “qualidades” locais, e inicia um processo político, 

conflituoso mas contínuo de construção de relações de coordenação (PETERS, 1998; 

BOUCKAERT; PETERS; VERHOEST, 2010; PETERS, 2018; SOUZA, 2018), vemos que 

este arranjo tem potencial de ser vetor da lógica ascendente, também em construção, pelos 

atores locais que o compõem.  

Na tipologia sobre implementação desenvolvida por Matland (1995), as políticas 

públicas podem ser classificadas a partir do grau de ambiguidade e conflito que apresentam. 

Diante destes achados, concluímos que o TEEMEX corresponde à categoria de implementação 

simbólica, caracterizada pelo alto grau de ambiguidade e alto grau de conflito. Neste tipo de 

implementação, os conflitos são estruturantes do processo de tomada de decisão e as ações dos 

atores são fundamentais na determinação das relações que serão estabelecidas.  

Por fim, chegamos a indicação de uma possível resposta para o problema de relações de 

coordenação. Neste estudo de caso percebemos que a partir do conflito, os grupos sociais 

                                                 
72 Independente das outras diversas esferas de conflito em que indígenas e empreendedor compartilham. 
73 Plano Brasil Sem Miséria; Programa de Aceleração do Crescimento; Programa Territórios da Cidadania. 
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relacionadas à educação escolar indígena na região estão empreendendo a construção de 

relações de coordenação a partir do território. É com estas quatro conclusões que respondemos 

à pergunta de pesquisa que orienta esta investigação: de que forma ocorre a coordenação na 

implementação de uma política pública complexa em um contexto territorial também complexo, 

marcado por impactos sociais e ambientais e ampla contestação da sociedade civil? Através 

da: (1) consolidação de um fórum participativo significativo para as forças sociais do território, 

(2) da interação entre a burocracias federal e regionais, (3) de uma relação de coordenação 

intersetorial permeável as demandas da sociedade, e a (4) iniciativa de uma coordenação 

territorial pelas forças sociais locais. Se por um lado a falta de definição dos mecanismos de 

coordenação para implementação da Política de Educação Escolar Indígena e da política de 

infraestrutura/ambiental dificultam o estabelecimento de relações de coordenação, por outro 

lado abre-se a possibilidade dessas relações serem construídas pelos atores locais, de baixo para 

cima. 

À guisa de conclusão, indicamos que estes resultados a respeito do modo como se 

estabeleceram relações de coordenação no arranjo institucional do Território Etnoeducacional 

do Médio Xingu, também contribuem com a discussão à respeito dos processos e instituições 

participativas em contexto de grandes obras de infraestrutura.  Observamos que os vínculos e 

os aprendizados mútuos que foram se construindo ao longo dos cinco anos em um fórum 

participativo local percebido como relevante pelos agentes das instituições, público e privadas, 

foram fundamentais para a criação de alternativas para o território e pelo território. Nos chama 

a atenção como uma política pública participativa que não estava relacionada em teoria com os 

processos partipativos da usina de Belo Monte, mas que suas características (previstas e não 

previstas) permitiram que os atores locais tivessem autonomia para direcioná-lo em 

conformidade com os desafios locais. 

Entretanto, não idealizamos que isto seria possível em qualquer instituição participativa 

que se extendesse ou tivesse mas tempo para sua deliberação, ou mesmo ainda, que fosse 

reproduzir as características do TEEMEX às audiências públicas previstas no procedimento de 

licenciamento. O que as particularidades deste achado indicam é que não foi necessariamente 

o tempo, aprofundamento dos processos participativos pelo engajamento de pessoas da 

sociedade civil, mas também por pessoas de dentro das burocracias públicas e privadas 

implicadas. 

Estes achados, particulares do contexto do Médio Xingu, se encontram com a reflexão 

proposta por Abers (2016), de que se houver maior investimento dos atores estatais em instituir 

políticas públicas com fóruns participativos perenes, haverá o fortalecimento das comunidades 
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impactadas pelas obras de infraestrutura. A autora firma que este investimento provavelmente 

elevará o grau de conflito ao abrir uma janela de oportunidade para a ação coletiva. Entretanto, 

supõe que seus benefícios serão maiores. Talvez o fortalecimento dos espaços públicos de 

participação e o reposicionamento do papel dos territórios diante de grandes projetos de 

infraestrutura, abrirão um caminho em que estes projetos de compensação de fato induzam 

políticas públicas e contribuam para os projetos de futuro dos territórios.  
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ANEXOS  

ANEXO 1: Roteiro das entrevistas elaborado a partir das categorias de Leite (2014) e no 

questionário de Santiago (2017, p.184, 185); 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM LIDERANÇA INDÍGENA 

 

1. Introdução ao tópico e construção de categorias pelo entrevistado 

1.1. Queria começar essa entrevista pedindo para você se apresentar: 

1.1.1. Como é a sua família? 

1.1.2. Você poderia contar um pouco sobre o seu povo? 

 

1.2. O que é educação/ escola para você? 

1.3. Como foi o seu primeiro contato com a escola? 

1.3.1. Quando que aconteceu? Com quantos anos você estava? 

1.3.2. Como era esta escola? Aonde que foi este primeiro contato? 

1.3.3. Quem estava envolvido com a educação nesse momento? 

1.3.3.1. pessoas e organizações 

1.4. A partir deste primeiro contato, como foi a sua trajetória de estudos?  

1.4.1. onde estudou 

1.4.2. o que estudou 

1.4.3. por quanto tempo 

1.4.4. houve interrupções no processo 

1.4.5. quais as características de cada etapa 

1.4.6. quem foram as pessoas que foram importantes na sua formação 

1.4.7. quais foram os desafios na sua formação  

 

2. Política Pública de Educação Escolar Indígena Diferenciada 

 

2.1. Qual é a importância que você atribui a política pública de educação escolar diferenciada? 

2.1.1. para os povos indígenas no Brasil? 

2.1.2. para os povos indígenas do Médio Xingu?  

 

2.2. O TEEMEX foi criado em 2012.  

2.2.1. Você se lembra quais foram as motivações que levaram a criação do TEEMEX? 

2.2.2. Quem eram as organizações atuantes na política de educação neste momento?  

2.2.3. Quem eram as pessoas atuantes (não importa se indígena ou não, instituição ou não) 

2.2.4. Como o TEEMEX afetou estas organizações que já atuavam na região? 
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2.2.5. Quais foram as características da política de educação nesse novo momento (que esta política 

do território trouxe para as políticas de educação que já existiam anteriormente a esta data 

aqui em Altamira?) 

2.2.5.1. O que trouxe de novo? 

2.2.5.2. O que permaneceu? 

 

2.3. Quando que você viu que a chegada de Belo Monte se relacionaria com as políticas de educação?  

2.3.1. Como você avalia a chegada de Belo Monte para as políticas de educação para povos indígenas?  

2.3.1.1. Como foi o processo de construção do programa de educação do PBA-CI? 

2.3.1.2. Houve a participação dos povos indígenas?  

2.3.1.3. Como foi essa participação?  

2.3.1.4. Quais foram os interesses dos povos indígenas na elaboração do PEEI? 

2.3.1.5. Quão satisfeito você ficou com este processo? 

 

2.4 Inicia a execução do PEEI/PBA-CI: 

2.3.2. Quais instituições se envolveram com a execução PEEI/PBA-CI? 

- anotar as instituições mencionadas 

2.4.2 Como estas instituições do PEEI/PBA-CI se relacionaram com as instituições que já atuavam na 

política de educação na região? 

2.4.3 Qual foi o papel/responsabilidades de cada uma destas instituições na implementação de uma 

política de educação? 

2.4.4 Como cada uma destas instituições queria implementar a política? 

2.4.5 Quais são as características da atuação de cada um destes órgãos?  

2.4.5.1 Quais eram as visões de cada uma das instituições sobre a política de educação? 

2.4.5.2 Quais ações eram prioritárias para cada instituição? 

2.4.5.3 Como era o processo de negociação sobre quais ações seriam executadas e como seriam 

executadas? 

2.4.5.4 Como era a tomada de decisão? 

2.4.5.5 Como você avalia estes processos de negociação e tomada de decisão?  

 

2.3.3. Quais são as principais pessoas em cada uma destas instituições tem sido os responsáveis pelos 

assuntos da educação.  

2.3.3.1. A atuação destas pessoas se assemelha entre si ou se difere? 

2.3.3.2. Quais são as características da atuação de cada um destes atores?  

2.3.3.3. Como você avalia a atuação dos atores em cada uma destas organizações? 

2.3.3.4. Como você avalia a relação entre os atores de cada uma destas instituições. 

 

2.4.  Hoje, como está estruturada a política de educação diferenciada aqui no Médio Xingu? 

2.4.1. Quais serviços estão disponíveis?  

2.4.2. Quais são as organizações que estão diretamente envolvidas? 
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2.4.3. Quem são as pessoas que estão diretamente envolvidas? 

2.4.4. Quem é elegível para esta política?  

2.4.5. Quais são as regras e as regulações do programa?  

2.4.6. Quais são os desafios para a educação escolar indígena?  

2.4.7. Qual é a sua atuação hoje em relação a educação?  

2.4.7.1. Quais cargos que você assume?  

2.4.7.2. Como atua na escola da sua aldeia? 

2.4.7.3. Como é a escola da sua aldeia? 

 

Tópicos que podem ser mencionados: formação de professores; magistério; licenciatura intercultural; curso de 

etnodesenvolvimento; 

 

2.5 Como você avalia o modo como os indígenas se relacionaram com este conjunto de organizações, instâncias 

políticas e pessoas? 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM BUROCRATAS DA EDUCAÇÃO e do EMPREENDEDOR  

 

DIMENSÕES – elaborado a partir das categorias de Leite (2014) e no questionário de Santiago 

(2017, p.184, 185); 

1. Trajetória 

2. Valores (educação e política) 

3. Perspectiva sobre as políticas de educação 

a. Dimensão institucional - papel das instituições 

b. Papel do Burocrata//Técnico 

4. Aprendizado e Capacidades (próprias) 

5. Discricionariedade 

6. Autonomia 

7. Relacionamento 

8. Objetivo da Política 

9. Papel do burocrata 

10. Exemplos//Caso  

ROTEIRO DA ENTREVISTA - elaborado a partir das categorias de Leite (2014) e no questionário 

de Santiago (2017, p.184, 185); 

1.  Apresentação própria 

(mínimo de 

enquadramento) 

Podemos começar esta entrevista com você se apresentando, por 

favor. 

- pontos que pode abordar: 

             Origem (indígena ou não); Formação 

Trabalhos anteriores:  

Cargos públicos que assumiu 
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Cargo que assume hoje 

Trajetória de articulação com a educação 

Quais suas responsabilidades e papéis no dia a dia? (Como 

a equipe é organizada?) 

 

2. Formação (Educação) Como foi o seu primeiro contato com a escola? Aonde que foi este 

primeiro contato? 

Quando que aconteceu? Com quantos anos você estava? 

Como era esta escola? Quem estava envolvido com a educação nesse 

momento? (pessoas e organizações) 

Houve interrupções neste processo? 

Quais as características de cada etapa? 

Quem foram as pessoas importantes na sua trajetória?  

Quais foram os desafios da sua formação? 

3. Perspectiva sobre 

políticas de educação 

(descrição) 

 

 

O que é uma política de educação para povos indígenas ideal 

para você? 

Quais momentos você considera que foram decisivos para a 

organização dos povos indígenas em torno das políticas de 

educação? Por que estes momentos? (apresentar o que considera 

prioritário e seus valores) 

Quais foram as motivações que levaram a criação destes 

momentos?        

Quais foram os objetivos?  

Quais eram as características mais marcantes de cada um destes 

momentos? 

Quais eram as pessoas atuantes? 

Quais eram as instituições atuantes neste momento? 

4. Avaliação/Valores 

sobre a política de 

educação 

O que você considera ser fundamental para a implementação da 

política de educação para povos indígenas?  

       >> Quais são as consequências de cada uma destas medidas? 

Qual é a importância da política educação escolar indígena? 

Qual é o objetivo do TEEMEX?  

 

5. Instituições: a própria  Qual é o papel da ____________na execução das políticas de 

educação?  

Qual é o papel dos demais atores institucionais?  

Qual é a visão dos demais atores institucionais sobre o papel da 

____________-? 
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6. Cargo e atuação 

própria: capacidades e 

discricionariedade 

Quais suas responsabilidades e papéis no dia a dia? (Como a equipe 

é organizada?) 

Que tipo de habilidades, capacidades e atitudes a sua função exige? 

Como você adquiriu as habilidades e as capacidades necessárias 

exerceu seu cargo? 

trabalho? 

Você considera que consegue agir criativamente ao longo do 

processo de 

licenciamento/propor melhorias/mudanças? Dê exemplos. 

Considera que consegue influenciar a implementação da política de 

educação, no geral? 

Quais as limitações para sua ação dentro da instituição? 

Como as regras institucionais estabelecem como você deve agir? 

(Elas são claras?)  

Quando elas não estão claras, como isso impacta seu trabalho? 

Você tem liberdade para agir criativamente, suprir essas lacunas? 

Dê exemplos. 

Você se sente responsável pelas consequências do seu trabalho? 

7. Avaliação  Como você recomendaria ou criticaria seu trabalho para outra 

pessoa? 

O que você mudaria em seu trabalho se pudesse mudá-lo em um 

estalar de dedos (fomentar um espaço de autocrítica) 

Você sugere melhorias na forma como o trabalho na sua 

coordenação é realizado?  

e sim, suas sugestões são consideradas? Dê exemplos. 

8. Relações  Com quem você se relaciona com maior frequência no seu dia a 

dia? 

Qual é o papel de cada uma destas instituições? (semed, mec, 

empreendedor, executoras, povos indígenas, mpf,, outras ongs, 

outros) 

Qual é o papel de cada um destes atores (indígenas, comissões, 

analistas das executoras – especificar empresas e pessoas) ?  

Qual seria uma característica única/qualidade sua como analista 

ambiental? Uma qualidade que você acha importante. 

Há alguma pessoa/grupo tem opiniões diferentes da sua com maior 

frequência a respeito dos processos de licenciamento? Por que 

motivos? E com pessoas/grupos com opiniões mais parecidas? Por 

quê? 

9. Relações com PBA (se 

mencionar) 

Quando que você viu que a chegada de Belo Monte se relacionaria 

com as políticas de educação?  
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Qual é o objetivo do PEEI/PBA-CI? 

Como foi o processo de construção do programa de educação do 

PBA-CI? 

Qual foi o grau de envolvimento? 

Houve interferência do PEEI no escopo de responsabilidades ? E no 

seu escopo de trabalho? 

10. Coordenação Como você avalia a relação entre os órgãos responsáveis pela 

educação indígena? 

Quais são as características da relação entre secretarias, entre 

secretarias e povos indígenas (alunos e professores), entre secretarias 

e norte energia, entre secretarias e executoras (diferenciá-las).  

 

Descreva uma situação em que você avalia que a relação entre 

órgãos foi favorávei para a política de educação. 

Qual ação, e de quem, você avalia que foi decisiva no processo? 

Qual foi sua ação nesse processo? 

 

Descreva uma situação em que a relação entre órgãos NÃO foi 

favoráveis para a política de educação  

Quais eram as principais divergências? 

Por que não saíram como você esperava? 

 

O que você fez para lidar com essa situação? 

Como você acha que conseguiu influenciar o processo?  

Com quais instituições e atores você conversou? 

Quais foram as principais limitações para sua ação nesse caso? 

 

Nas divergências, quais eram os atores que os atores 

consideravam mais próximos da sua visão/opinião? E mais 

distantes? De que instituição (e cargo), grupo social eles são? 

 

Quais características, qualidades e procedimentos, você avalia que 

são fundamentais para uma boa relação entre todos os envolvidos?  

O que as limita?  

 

 

 

 

 



172 
 

Anexo 2: Termos de Consentimento Livre e Esclarecido  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada provisoriamente de 

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO PARA POVOS INDÍGENAS EM 

CONTEXTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, conduzida por Carolina Bernardes Scheidecker.  

Você ___________________________________________________________ foi selecionado(a) por ter 

amplo conhecimento sobre a política pública estudada. Sua participação não é obrigatória. A qualquer 

momento, você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada 

de consentimento não acarretará prejuízo. A participação não implicará gastos para os participantes.  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em uma entrevista a ser realizada no mês de outubro na cidade 

de Altamira (PA). A entrevista será realizada presencialmente pela autora da pesquisa e durará por volta de 

uma (1) hora. Haverá registro de áudio e imagem que será usado somente para fins de análise da pesquisadora. 

Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados em nível individual, 

visando assegurar o sigilo de sua participação.  

O pesquisador responsável se comprometeu a tornar públicos nos meios acadêmicos e científicos os resultados 

obtidos de forma consolidada sem qualquer identificação de indivíduos participantes. 

 Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que possui duas vias, 

sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador responsável.  

Seguem os telefones e o endereço institucional do pesquisador responsável e do CCE/FGV, onde você poderá 

tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação nele, agora ou a qualquer momento. 

 Contatos do pesquisador responsável: Carolina Bernardes Scheidecker, mestranda em 

Administração Pública e Governo na Fundação Getúlio Vargas, que pode ser contatada pelos seguintes 

meios: telefone celular  e e-mail [dados restritos na publicação].  

 Contatos da organização: Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 

Fundação Getulio Vargas – CCE/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 536, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 

22250-900, telefone (21) 3799-6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br. 

 Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa, e que concordo 

em participar. 

Altamira - Pará, ____ de _________________ de _____. 

Assinatura do(a) participante: ________________________________ 

 
Assinatura do(a) pesquisador(a): ________________________________ 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

provisoriamente de IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO PARA 
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POVOS INDÍGENAS EM CONTEXTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, conduzida por 

Carolina Bernardes Scheidecker.  

Você ___________________________________________________________ foi 

selecionado(a) por ter amplo conhecimento sobre a política pública estudada. Sua participação não é 

obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua 

recusa, desistência ou retirada de consentimento não acarretará prejuízo. A participação não implicará 

gastos para os participantes.  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em uma entrevista a ser realizada no mês de 

novembro na cidade de São Paulo (SP) ou via telefone e/ou ligação via internet. A entrevista será 

realizada presencialmente pela autora da pesquisa e durará por volta de uma (1) hora. Haverá registro 

de áudio que será usado somente para fins de análise da pesquisadora. Os dados obtidos por meio desta 

pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados em nível individual, visando assegurar o sigilo de 

sua participação.  

O pesquisador responsável se comprometeu a tornar públicos nos meios acadêmicos e 

científicos os resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer identificação de indivíduos 

participantes. 

 Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que possui 

duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador responsável.  

Seguem os telefones e o endereço institucional do pesquisador responsável e do CCE/FGV, 

onde você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação nele, agora ou a qualquer 

momento. 

 Contatos do pesquisador responsável: Carolina Bernardes Scheidecker, mestranda em 

Administração Pública e Governo na Fundação Getúlio Vargas, que pode ser contatada pelos 

seguintes meios: telefone celular e e-mail [dados restritos na publicação].  

 Contatos da organização: Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos da Fundação Getulio Vargas – CCE/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 536, Botafogo, Rio de 

Janeiro, RJ, CEP 22250-900, telefone (21) 3799-6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br. 

 Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa, e que 

concordo em participar. 

São Paulo - SP, ____ de _________________ de _____. 

Assinatura do(a) participante: ________________________________ 

 
Assinatura do(a) pesquisador(a): ________________________________ 
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Anexo 3: Relação de Unidades Regionais de Educação - PA 

 

 

Anexo 4 -  Diagnóstico oferta de educação escolar indígena em 2011 
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Fonte: GIANNINI, I. V.; MÜLLER, R. P.; LORENZ, S. V. I, pp. 282, 2011. 

 

ANEXO 5: Relação de escolas indígenas municipais 
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Nº 
Nome da 
Escola () 

Nº. INEP Funcionários 
Pré 

Escola 

Matrículas 
Anos 

iniciais 

Anos 
Finais 

Matrículas 
EJA 

Educaçao  
Especial 

1 Emef Aldeia 
Xingu 

15547230 4 14 45    

2 Emef Bekre 15166929 2 8 19    

3 Emef Bemoti 
Xikrin 

15163210 1  10    

4 Emef Bep 
Pryti 

15584402       

5 
Emef 

Indigena 
Apyterewa 

15152650 3 8 26    

6 
Emef 

Indigena 
Arara 

15152685 14 16 74    

7 
Emef 

Indigena 
Aratatxi 

15156923 1  11    

8 
Emef 

Indigena 
Bekati 

15121011 3 10 15    

9 

Emef 
Indigena 
Bepkara 
Xikrin 

15163229 5 7 36  13  

10 

Emef 
Indigena 

Cachoeira 
Seca 

15546845 6  7 43   

11 
Emef 

Indigena 
Ipixuna 

15155960 1 19     

12 
Emef 

Indigena 
Irinapane 

15159647 3 24     

13 
Emef 

Indigena 
Juruati 

15120031 7 15 40 65   

14 
Emef 

Indigena 
Kurua 

15546837 1  12    

15 
Emef 

Indigena 
Kwarahyapya 

15159639 3 10 40    
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Nº 
Nome da 
Escola () 

Nº. INEP Funcionários 
Pré 

Escola 

Matrículas 
Anos 

iniciais 

Anos 
Finais 

Matrículas 
EJA 

Educaçao  
Especial 

16 
Emef 

Indigena 
Kwatinemo 

15152677 12 14 30 45   

17 

Emef 
Indigena 

Maria Lopes 
Kuruaya 

15163199 1  9 alunos    

18 
Emef 

Indigena 
Ngokoro 

15163202 1 14     

19 
Emef 

Indigena 
Pakaja 

15120040 1  7    

20 
Emef 

Indigena 
Paranapiona 

15159655 3 10 40    

21 
EMEF 

Indigena 
Paratatxi 

15156931 3 10 14    

22 
Emef 

Indigena 
Patukre 

15547221 4  23    

23 
Emef 

Indigena 
Pytako 

15156940 1  17    

24 
Emef 

Indigena 
Taakati 

15159663 1 11     

25 

Emef 
Indigena 

Trincheira 
Bakaja 

15568792 8 37     

26 
Emef 

Indigena 
Tukaya 

15163237 3  27   2 

27 
EMEF 

Indígena 
Xipaya 

15546861 5  20    

28 
Emef 

Indigena 
Xahytata 

15166937 1  14    

29 
Emef 

Indigena 
Ngorarati 

15140504 5 16 38    

Anexo: Escolas Indígenas Município de Altamira (PA) 
Fonte: Censo Escolar/INEP 2018. Disponível em: https://www.qedu.org.br. Acesso em: 1 Abr. 
2019 
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Nº 
Nome da 
Escola () 

Nº. INEP Funcionários 
Pré 

Escola 

Matrículas 
Anos 

iniciais 

Anos 
Finais 

Matrículas 
EJA 

Educaçao  
Especial 

1 
EMEI 

Indigena 
Ester Juruna 

 
 15163334 

 
 
 

19 5 12 14   

2 
Emei 

Indigena 
Pakisamba 

 15568156 
 

19 13 12 12   

Anexo: Escolas Indígenas Município de Vitória do Xingu (PA) 
Fonte: Censo Escolar/INEP 2018. Disponível em: https://www.qedu.org.br. Acesso em: 1 Abr. 
2019 
 
 

Nº 
Nome da 
Escola () 

Nº. INEP Funcionários 
Pré 

Escola 

Matrículas 
Anos 

iniciais 

Anos 
Finais 

Matrículas 
EJA 

Educaçao  
Especial 

1 

Em Indigena 
Arara da 

Volta 
Grande do 

Xingu 

 15158683 
 

6 11 69 20   

2 

Emef 
Indigena 
Notkon 
Arara 

 15167550 
 

2 2 26    

Anexo: Escolas Indígenas Município de Senador José Porfírio (PA) 
Fonte: Censo Escolar/INEP 2018. Disponível em: https://www.qedu.org.br. Acesso em: 1 Abr. 
2019 
 
 


