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Só quem vai lá é os Tapeba 
Por que já sabem o que quer

Queremos é a terra que é nossa mãe
Nós queremos é a terra em nossas mãos

(Toré cantado pelo Coral Kurumins Tapeba)



RESUMO
Este trabalho pretende analisar a correlação entre a forma e efeitos da intervenção do povo 

indígena Tapeba na condução do processo de licenciamento ambiental do projeto de duplicação da BR 
222/CE no período de 2005 a 2009. São discutidos alguns conceitos básicos da análise de políticas 
públicas e indigenistas, destacando sua contribuição para o campo de investigação em tela. A relevância 
desse trabalho está na possibilidade de debater a instrumentalização dos conceitos de participação e 
eqüidade como critérios orientadores para a atuação da Funai, visando a diminuição dos riscos 
ambientais e sociais provenientes de empreendimentos de infra-estrutura em terras indígenas. Entende-
se que as ações voltadas para o fortalecimento da participação repercutem na efetiva representação dos 
interesses da população indígena na medida em que contribuem para a implementação de iniciativas que 
considerem suas especificidades étnicas. Passa, então, a ser um requisito primordial para a reflexão 
sobre o lugar do social e da cultura nas políticas ambientais - especificamente do licenciamento 
ambiental - e também sobre a concepção de políticas públicas voltadas ao respeito à alteridade. A
realidade político-administrativa do Brasil, caracterizada por democracias não consolidadas e com uma 
histórica negligência em relação aos povos indígenas, confere uma participação limitada pelas estruturas 
políticas e econômicas em um contexto de assimetria e desigualdade. O estudo aponta que o dilema está 
no campo dos valores, indicando que os interesses econômicos ainda se sobrepõem aos ambientais, 
sociais e comunitários quanto à implantação de projetos de infra-estrutura.

Palavras-chave: Povos indígenas; Licenciamento ambiental; Participação; Tapeba.



ABSTRACT
This research intends to analyze the correlation between the form and effects of the Tapeba’s 

intervention during the environmental licensing process of the expansion of BR 222/CE highway from 
2005 to 2009. It discusses some basic concepts of indigenous and public policy analysis, highlighting their 
contribution to this field of research. The relevance of this work is the possibility of debating the concepts 
of equity and participation as guiding criteria for the performance of FUNAI in order to decrease the 
environmental and social risks for indigenous peoples affected by infrastructure projects. It is understood 
that actions aimed to strengthen indigenous participation impact the effective representation of indigenous 
peoples' interests as they contribute to the implementation of initiatives that consider their ethnic 
specificities. They become, then, an essential requisite to think about the place of culture in environmental 
policy – specifically environmental licensing – and also in public policies designed to respect the 
otherness. The political and administrative reality in Brazil, characterized by a democracy not yet 
consolidated and a historical neglect in relation to indigenous peoples, leads to a limited participation due 
to economic and political structures set in a context of asymmetry and inequality. This investigation 
suggests that the dilemma is in the field of values, indicating that economic interests still override the 
environmental, social and communal ones when infrastructure projects are implemented. 

Key words: Indigenous peoples; environmental licensing; participation; Tapeba. 
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INTRODUÇÃO

É relativamente recente a conscientização acerca das conseqüências que a degradação 

causada pela ação humana provoca ao bem estar das populações, ainda que os impactos 

sobre o meio ambiente sejam anteriores à Revolução Industrial. Na busca do equilíbrio entre a 

conservação dos recursos naturais e o desenvolvimento econômico, a questão ambiental é uma

preocupação cada vez mais presente na agenda dos mais diversos setores da sociedade, 

pressionados por agentes reguladores, pela sociedade civil organizada e pelos dispositivos 

legais vigentes. O desafio posto é o de buscar um desenvolvimento norteado pela 

sustentabilidade.  

As últimas décadas se caracterizam pelo acirramento das tensões em torno do acesso 

aos recursos naturais e sua relação com o desenvolvimento econômico, reforçando a lógica do 

conflito estrutural entre economia e meio ambiente, que se manifesta de maneira especial na 

instalação de empreendimentos de infra-estrutura.

Considerando que a concepção de desenvolvimento majoritariamente vigente está 

fundamentada na crença de que a humanidade avança ao aperfeiçoar os meios de controle 

sobre os processos naturais, para este estudo é necessário partir de uma abordagem que 

possibilite a relativização dos pressupostos culturais que pautam o Estado brasileiro na 

condução das ações que afetam povos indígenas (STIBICH, 2005).

É comum associar o ensejado progresso econômico à construção de grandes

empreendimentos, tomando os gastos em infra-estrutura como variável crucial para o 

crescimento econômico, a partir de uma relação positiva com a produtividade e o capital público

(DOMINGUES et al, 2007). Economistas como Ferreira (1994), defendem, inclusive, que o 

investimento em infra-estrutura é variável decisiva para o crescimento, tendo maior relevância 

que fatores como capital humano, inovação tecnológica, distorções tarifárias, distribuição de 

renda e estabilidade política. Isso porque os investimentos em infra-estrutura seriam 

responsáveis por atrair investimentos privados, repercutindo positivamente no crescimento 

econômico do país (DOMINGUES et al, 2007).

O licenciamento ambiental, como um dos instrumentos da política de meio ambiente que 

busca regular as atividades e empreendimentos que utilizam os recursos naturais e podem 

causar degradação ambiental, constitui-se em uma arena de disputa entre diferentes interesses,

representados, de um lado, por empreendedores, empreiteiras e beneficiários diretos e indiretos 



11

do empreendimento, e do outro por aqueles que são vulnerabilizados pelas iniciativas - recursos 

naturais, comunidades indígenas e demais grupos impactados. Nesta arena existe ainda um 

terceiro e importante grupo de atores: os órgãos licenciadores (Ibama e Órgaos Estaduais de 

Meio Ambiente); intervenientes como o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

Fundação Palmares, Fundação Nacional do Índio e as instâncias fiscalizadoras (Ministério 

Público Federal e Tribunal de Contas da União).

Nos projetos de empreendimentos que têm interface com terras indígenas, algumas

atividades são tidas como responsáveis por danos ambientais que se configuram como 

impactantes, ameaçando muitas vezes a reprodução física e cultural dos povos indígenas nos 

seus moldes tradicionais, obrigando-os a adotar estratégias diversas de sobrevivência e 

adaptação a modelos impostos. É o caso das obras de transportes (rodoviários, ferroviários, 

hidroviários e portuários), geração (usinas hidrelétricas e termoelétricas) e transmissão de 

energia (dutos, linhas de transmissão e distribuição).

As estradas se constituem no cerne da política territorial integracionista na medida em 

que moldam a construção, a ocupação, a organização e a dinâmica do espaço geográfico 

nacional. Em um contexto em que a política de transportes do país prioriza o modal rodoviário 

em detrimento do ferroviário e hidroviário, as rodovias são tomadas como corredores e 

elemento de importância central na consolidação de eixos de integração e desenvolvimento1,

representando as principais vias de acesso e mobilidade da população e de escoamento de 

produção.

A malha rodoviária brasileira compreende uma extensão de aproximadamente 91.477,8 

km, dos quais 56.138,6 km estão pavimentados, 14.484,2 km não pavimentados e 20.855 km 

planejados (DNIT, 2009). Parte da malha está concedida à iniciativa privada e a maior parte é 

administrada pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura e Transportes, órgão rodoviário 

federal. 

Nas décadas de 1970 e 1980 houve um aumento do controle do Estado sobre o setor de 

transportes, momento em que portos e ferrovias foram estatizados, passando a ser geridos e 

operados por grandes conglomerados criados pela União. Nesse período as estatais 

dominaram subsetores de transportes marítimos, portuários, ferroviários, aeroportuários e 

rodoviários, seja por meio de estatização ou por meio de concessão de autorizações e

permissões. Ainda na década de 1970 o modelo intervencionista e estatizante começou a ser 

                                                
1 Sobre eixos de integração e desenvolvimento (EIDs) cf. Pares, 2006; Vianna et al, 2006; Vitte, 2009.
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questionado nos países industrializados, movimento que só se refletiu no Brasil no final dos 

anos 1980, induzindo um processo de desregulamentação e privatização. Neste momento as 

primeiras reformas liberalizantes foram sendo gradualmente implementadas sem contar com 

prévia definição de critérios ou indicadores, culminando no Programa de Desregulamentação 

instituído por meio do Decreto n. 99.179, de 1990 (CASTRO e LAMY, 1993).

A construção, pavimentação e duplicação de rodovias no Brasil são orientadas pelo 

Plano Nacional de Viação - PNV, em obediência ao Art. 21 da Constituição Federal, que 

determina como competência da União o estabelecimento de princípios e diretrizes para o 

Sistema Nacional de Viação. 

Em 2006, preenchendo uma lacuna de mais de duas décadas no planejamento do setor 

de transportes, é lançado o Plano Nacional de Logística e Transportes - PNLT, fruto de parceria 

entre Ministério dos Transportes e o Ministério da Defesa. Esse Plano, multimodal e com 

horizonte até 2023, envolve toda a cadeia logística associada aos transportes (MT & MD, 2007)

e tem como um de seus objetivos promover mudanças na matriz por meio da intensificação do 

uso de ferrovias e hidrovias para condução de cargas. 

O PNLT pretende, ao equilibrar a matriz, otimizar o fluxo de transportes e racionalizar os 

custos da cadeia logística, associando alternativas operacionais, econômicas e energéticas 

mais eficientes. Outro objetivo do Plano que para esse estudo interessa ressaltar se refere à 

preservação ambiental, o respeito às áreas de restrição de uso do solo e o controle do impacto 

ambiental na implantação de infra-estrutura.

Sendo o meio ambiente um bem de uso comum, cabe ao Poder Público exercer o 

controle e regular sua utilização. Na prática, contudo, a administração pública tem grandes 

dificuldades tanto em gerir os bens ambientais, quanto em controlar sua utilização. Ainda que 

políticas setoriais tenham efeito sobre o atual modelo de crescimento econômico, “o poder do 

Estado nem sempre consegue simplificar a complexidade e impor uma perspectiva dominante 

nos problemas surgidos das contradições entre economia e meio ambiente” (MARTINEZ, 2007 

p.268), levando em conta ainda que essas divergências se dão no interior do próprio aparato 

estatal. 

Nessa direção, Baines (2001, p.11) ressalta a necessidade de se considerar as terras 

indígenas “dentro do contexto histórico macro de processos políticos neoliberais”, examinando 

fatores como a abertura da economia nacional, o desmantelamento do estado e a “contenção 

de recursos para questões sociais”, entre elas a política indigenista estatal.
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Esta dissertação tem como objetivo geral investigar questões concernentes às relações 

entre a administração pública e os povos indígenas, a partir do licenciamento ambiental do 

projeto de duplicação da BR 222/CE, tomando como foco a forma e os efeitos da intervenção 

indígena na condução do processo entre 2005 a 2009. 

Tendo como temática central o licenciamento ambiental de empreendimentos com 

potencial impacto sobre populações indígenas, a abordagem proposta parte do estudo de caso

do processo de licenciamento do “Projeto de adequação e aumento de capacidade da BR 

222/CE”, no que se refere ao povo Tapeba. Por este prisma, pretende-se discutir a relevância 

da participação indígena e sua influência na dinâmica do licenciamento ambiental. 

Visando compreender as relações sócio-culturais dos agentes e suas estratégias de 

atuação, recortam-se as interações dos seguintes atores: o DNIT, empreendedor do projeto; a 

Funai, órgão responsável pela execução da política indigenista; os órgãos licenciadores 

Semace e Ibama; o Ministério Público Federal, que no uso de suas atribuições intercedeu em 

favor dos índios; e o povo indígena Tapeba, diretamente impactado pelo empreendimento.

Considerando o esforço de reflexão de dentro do aparelho estatal como um exercício 

necessário à prática indigenista, é intenção deste trabalho também trazer elementos que 

possam contribuir para o refinamento das discussões no âmbito da Funai.

Cabe esclarecer que, inicialmente, constituia objetivo central deste trabalho analisar se e 

em que medida os procedimentos adotados pelo órgão indigenista no acompanhamento do 

processo de licenciamento ambiental teriam contribuido para a informação e participação 

qualificada dos Tapeba e para a efetiva mitigação dos impactos socioambientais causados pela 

obra. 

Tal objetivo fora delineado em fevereiro de 2008, quando o cronograma de atividades 

previa para o mês seguinte a elaboração dos estudos do componente indígena, um prazo de 

cinco meses para a elaboração do Plano Básico Ambiental - PBA indígena e o início da 

implementação dos programas no mesmo ano. Entretanto, a inoperância e desconsideração do 

empreendedor no trato das questões indígenas no licenciamento desencadearam uma 

sucessão de atrasos. Assim, o estudo de impacto na Terra Indígena Tapeba só teve início em 

dezembro de 2008, sendo a primeira parte entregue apenas em junho de 2009. 

Por um lado, a ausência dos dados que deveriam ser levantados para a realização dos 

estudos e detalhamento dos programas restringiu as possibilidades de análise do processo para 

fins deste estudo, uma vez que alguns dos aspectos a serem considerados com relação à 
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efetividade dos procedimentos da Funai seriam a pertinência do Termo de Referência, a 

aplicabilidade das informações levantadas e também a eficácia das medidas mitigadoras e 

compensatórias propostas para os Tapeba. Por outro lado, trouxe importantes elementos que 

contribuem na reflexão sobre como empreendedores conduzem ações que afetam povos 

indígenas.

A construção desde trabalho se apoiou em alguns procedimentos metodológicos 

básicos tais como revisão bibliográfica, levantamento e análise documental, e pesquisa de 

campo.  

O referencial teórico e analítico perpassa todo o trabalho e está relacionado 

principalmente aos seguintes campos: políticas públicas, sustentabilidade, gestão ambiental e 

participação. Quanto às políticas públicas, foram consultadas bibliografias com enfoques tanto 

desenvolvimentistas, quanto indigenistas, contemplando ainda o histórico de contato dos povos 

indígenas no Ceará, em especial dos Tapeba. Foi utilizado como fonte o acervo da Biblioteca 

Curt Nimuendajú (Funai), Biblioteca Central da Universidade de Brasília, Sistema de Bibliotecas

da Universidade Federal do Ceará, Centro de Documentação da Associação Missão Tremembé 

- AMIT, além de sites de universidades e instituições governamentais. Foi realizado também 

levantamento sobre os antecedentes e o histórico de concepção e implantação dos projetos 

viários no Brasil, a partir do Plano Nacional Viário - PNV, enfocando diferentes perspectivas em 

relação às idéias e conceitos expressos nos documentos. 

Foi fonte fundamental de dados para a pesquisa o levantamento e análise documental, 

que envolveu processos que tramitam na Funai e peças processuais do DNIT, Semace, MPF-

CE, Ibama, além dos Relatórios de Balanço divulgados pelo Comitê Gestor do PAC. Partindo do 

pressuposto que por vezes os documentos mais despretensiosos trazem consigo algum grau de 

interpretação, compreensão e indicação, os ofícios remetidos principalmente pelo DNIT, Funai e 

Ibama foram tomados como dados de pesquisa. Foram consideradas ainda reportagens 

jornalísticas sobre a obra de duplicação da BR-222.

Para melhor perceber as formas pelas quais a realidade é construída, interpretada e

narrada nas diferentes perspectivas dos atores envolvidos, foram realizados nove

deslocamentos ao Ceará2 - em fevereiro, abril, outubro e novembro de 2008, em junho, julho,

agosto, setembro e outubro de 2009, tendo sido visitadas algumas das principais localidades e 

aldeias - Lagoa I, Lagoa II, Trilho, Capuan Sobradinho, Pontes e Vila dos Cacos/Coité. A 

                                                
2 Nenhum dos deslocamentos foi exclusivo para a pesquisa. As viagens foram autorizadas pela direção da Funai por 
meio de Instrução Técnica Executiva tendo em vista o acompanhamento dos processos em trâmite na CGPIMA.
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exceção dessa última aldeia (fora dos limites da TI), as demais estão indicadas no mapa 

abaixo, que também mostra a interceptação da Terra Indígena pela BR-222:

Mapa 1 - Localização das aldeias da TI Tapeba. 
Fonte: Ecology Brasil, 2009.

Nessas ocasiões foram realizadas reuniões, entrevistas e conversas semi-estruturadas 

com representantes de associações indígenas, quais sejam: Associação das Comunidades 

Indígenas Tapeba (ACITA), Associação dos Professores Indígenas Tapeba (APROINT), 

Coordenação dos Povos Indígenas do Ceará (COPICE), Articulação de Mulheres Indígenas no 

Ceará (AMICE) e Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo

(APOINME). 
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Foram considerados também as observações e os dados obtidos em reuniões 

realizadas em Brasília, quando foram registradas as falas de representantes da Coordenação 

Geral de Meio Ambiente do DNIT, consultores contratados para elaboração dos estudos, além 

de funcionários da Funai e da Casa Civil.

A prática etnográfica foi exercitada nos momentos em que, em virtude do 

acompanhamento técnico do processo pela Funai, foi necessária a participação em reuniões e 

verificação in loco. Esse exercício foi, no entanto, bastante limitado, dado o curto período dos 

deslocamentos e de permanência na terra indígena. 

É necessário ressaltar que a participação como servidora pública em reuniões de 

trabalho com os diversos atores envolvidos - principalmente com o DNIT - tiveram papel 

essencial na análise da situação. Igualmente importante para a pesquisa é o cotidiano, a 

vivência da rotina diária no órgão indigenista e das articulações no âmbito de processos de 

licenciamento ambiental dos mais diversos empreendimentos. As incursões à terra indígena 

trouxeram elementos que não são passiveis de obtenção de outra forma. Entretanto, o trabalho 

de campo mais expressivo é de fato o trabalho realizado há cinco anos na Funai, no 

acompanhamento de processos de licenciamento ambiental passíveis de impactar terras e 

povos indígenas. 

Cabe sublinhar que o trabalho de campo de dupla finalidade, profissional e acadêmica, é 

um fator transformador de elementos metodológicos, uma vez que a coleta dos dados é 

influenciada pela atuação enquanto servidora da Funai. Deparamo-nos então não só com 

métodos de investigação da observação participante, mas, propriamente, de uma participação 

interventora, quando são necessários outros exercícios de aproximação, suspensão e

distanciamento que auxiliem na análise dos dados. 

Ramos retrata o contexto vivenciado nessa inserção sobreposta, assim como a 

necessidade de ajustes e adaptações nos procedimentos metodológicos: 

O envolvimento na esfera pública dos direitos humanos influencia, 
necessariamente, as escolhas de tópicos de pesquisa que, por sua vez, 
requerem instrumentos metodológicos e orientações teóricas raramente 
contidos na caixa de ferramentas tradicionais da disciplina (RAMOS, 2004, p.
13). 

A definição do estudo de caso a ser tomado como ponto de partida para discussão 

sobre licenciamento ambiental e terras indígenas se deu em função da intervenção indígena ter 

proporcionado a recondução do processo, constituindo-se assim como objeto de análise 
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privilegiado. Os Tapeba conseguiram a federalização do licenciamento, inseriram outro grupo 

indígena no processo, mudaram o cronograma da obra e ainda alteraram seu projeto, excluindo

um dos trechos previstos para duplicação. 

Constitui-se em um desafio nada corriqueiro desenvolver processos suficientemente 

capazes de contemplar as várias dimensões que uma intervenção social exige. Neste estudo 

de caso não se buscou deduzir teoricamente e a priori as variáveis de análise a serem 

consideradas. Buscou-se, ao contrário, a elaboração de possíveis concatenações explicativas, 

por meio de estudos empíricos preliminares em relação a cada campo de conhecimento 

envolvido: ambiental, desenvolvimento, e, em especial, política indigenista. Para tanto, procura-

se captar e apreender as estratégias setoriais, suscitando o debate dos principais conflitos 

entre as políticas de desenvolvimento econômico e seu impacto nas terras indígenas.  

Como pressuposto metodológico, considera-se a avaliação no campo das políticas 

públicas como um processo complexo, inserido numa realidade social dinâmica, não linear, 

permeada por relações de poder, dentro de contextos local, regional e nacional. Para tratar 

dessa complexidade, este estudo pretende se constituir não apenas em recomendações, mas 

apresentar, antes, um processo de reflexão crítica (MINAYO, 1998).

A construção do objeto de pesquisa: uma dupla inserção

A proposta de analisar criticamente a questão indígena no licenciamento ambiental 

deriva da atuação, desde 2004, como técnica da Coordenação Geral de Patrimônio Indígena e 

Meio Ambiente – CGPIMA da Fundação Nacional do Índio (Funai). Nesse sentido, tem-se uma 

dupla inserção no contexto analisado, sendo o objeto acadêmico conseqüência do objeto 

profissional.

Carvalho (2008) faz referência ao conceito habermasiano ao destacar que “nessa 

dicotomia trabalho/pesquisa, o antropólogo tem a responsabilidade de buscar a construção de 

uma comunicação entre Estado e povos indígenas, que não se pretenda distorcida” 

(CARVALHO, 2008, p. 92) e que seja ao mesmo tempo “pautada pela responsabilidade moral 

daqueles que estão efetivamente no campo dos poderes públicos dominantes” (SOUZA LIMA, 

2002, p.18).

A preponderância da inserção como servidora propiciou, no entanto, um acesso 

privilegiado se comparado a um pesquisador sem vínculos com os agentes envolvidos. A 

condição facultou tanto a obtenção de dados de peças processuais, quanto o próprio 
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deslocamento à terra indígena, que no caso de pesquisa acadêmica exige procedimentos 

morosos e fatigantes. 

Como funcionária da Funai, também foi possível o estabelecimento de relação não 

apenas com informantes, mas de interação com interlocutores. A realização de entrevistas com 

esses interlocutores não desconsiderou, contudo, o poder intrínseco ao encontro etnográfico na 

relação pesquisador-informante, que acaba por influenciar os dados obtidos por meio de 

entrevistas (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006).

Esse problema é agravado ao somar à condição de pesquisadora a condição de 

servidora da Funai, sendo que neste trabalho a segunda prevaleceu sobre a primeira. A 

predominância acontece em virtude da anterioridade de inserção como servidora e de sua 

continuidade na maioria das situações de pesquisa, pois salvo na realização de entrevistas, não 

houve produção de dados primários e trabalho de campo direcionados unicamente para a 

dissertação.

Por essas considerações, buscou-se distinguir - sopesando as fronteiras híbridas - as 

atividades realizadas enquanto pesquisadora daquelas realizadas como servidora pública, 

usando estrategicamente a primeira para beneficiar a segunda nas situações empíricas e para 

tratar de problemas práticos. Observa-se assim, paralelamente, “a ação política, a elaboração e 

a implementação de políticas estatais por parte dos agentes da administração e a produção de 

conhecimento sobre as populações que estes administram” (L’ESTOILE et al, 2002, p.16). 

Este trabalho é, portanto, fruto de uma reflexão interna, de quem está diretamente 

envolvido com a operacionalização técnica e administrativa do componente indígena dos 

processos de licenciamento ambiental. Por esse motivo, é também um desafio crítico. Nesse 

sentido, o contexto da pesquisa foi envolto por um lugar de fala bastante específico, no qual se 

imprime o peso da relação do Estado brasileiro com os povos indígenas. 

Um dos dilemas impostos a essa dupla inserção se refere aos papéis contraditórios e 

muitas vezes incompatíveis que caberiam a um funcionário do órgão indigenista. Por um lado, 

os empreendedores públicos acionam o que deveria ser o papel mediador da Funai para a fim 

de uma negociação que viabilize a instalação de determinado empreendimento, dado o 

interesse do Estado - embutindo aí empreendedor e Funai - na sua implementação. Por outro, 

temos a responsabilidade constitucional da Funai em zelar pelos direitos indígenas, na maior 

parte das vezes gravemente feridos pela instalação dessas obras. É nesse contexto que se 

desencadeiam frustrações decorrentes das limitações de atuação como agente técnico, dadas 

as forças que historicamente prevalecem sobre os povos indígenas.



19

Ao tratar da antropologia do desenvolvimento e povos indígenas, Baines (2004)

reconhece as questões éticas enfrentadas por antropólogos que lidam com a implantação de 

grandes projetos em áreas indígenas, dadas as relações socialmente desiguais que se 

estabelecem em um contexto interétnico bastante politizado, onde grandes empresas detêm 

forte poder de influência sobre o governo.  

Por mais bem intencionados que sejamos, como antropólogos compromissados 
com os povos indígenas com quem trabalhamos, ao lidar com projetos de 
desenvolvimento que articulam interesses transnacionais e enormes 
quantidades de dinheiro, estamos freqüentemente inseridos em processos de 
extrema complexidade sobre os quais não temos nenhum controle quanto ao 
andamento e o desfecho (BAINES, 2004, p. 5).

Ao conjugar envolvimento profissional e pesquisa acadêmica, faz-se necessário

explicitar alguns limites deste trabalho, uma vez que o estabelecimento de dado recorte implica 

em abordagens periféricas de questões de relevância para a reflexão sobre a participação 

indígena no licenciamento ambiental. Como agente da administração pública, a intervenção foi 

pautada e condicionada pelas limitações de inovação próprias da estrutura, do aparato 

burocrático-jurídico e da dinâmica estatal. O envolvimento profissional impõe também um limite 

crítico na problematização das questões abordadas. 

O trabalho está dividido em quatro partes. Na primeira é apresentada uma 

contextualização do cenário onde se desenrola a discussão no âmbito das políticas ambientais, 

indigenistas e desenvolvimentistas, abordando os principais aspectos relacionados a 

empreendimentos e terras indígenas. Segue-se um breve panorama dos processos de 

etnogênese vivenciados pelos índios no Nordeste, em especial os do Ceará. 

O segundo capítulo traz uma abordagem tópica dos aspectos conceituais sobre 

participação. São considerados como referencial teórico, autores como Sayago (2000, 2006, 

2007) e Schröder (1999), sendo que o último versa sobre a participação especificamente 

relacionada a povos indígenas. Trata ainda de aspectos legais da participação a partir dos

estudos de Villares (2009) e, ao final, são apresentadas falas de representantes indígenas no 

tocante à sua própria participação.

O terceiro capítulo apresenta uma abordagem não extensiva dos agentes sociais 

recortados na pesquisa, quais sejam - os Tapeba, impactados pelo empreendimento, a Funai, 

como partícipe no âmbito do componente indígena, o DNIT, empreendedor da obra objeto 

desse estudo e o Semace e Ibama, como órgãos licenciadores. Ainda neste capítulo são 
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levantadas questões sobre o protagonismo indígena em um cenário composto por forças 

unificantes e opressivas e, por fim, são apresentadas algumas recomendações para atuação da

Funai nos processos de licenciamento ambiental, visando contribuir para discussões já em 

curso no âmbito da Coordenação Geral de Patrimônio Indígena e Meio Ambiente do órgão 

indigenista. 

Arrematamos o trabalho recuperando as principais questões problematizadas e

indicando que, apesar dos avanços em direção ao protagonismo, ainda são significativos os 

fatores que influenciam os laços de dependência dos povos indígenas. 
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2. PARTICIPAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

Tomando como pressuposto um ciclo positivo no qual os processos participativos 

tendem a promover novos arranjos de organização social e formal, e que esta organização 

fortalece a participação, este capítulo apresenta alguns aspectos conceituais e um breve 

panorama do surgimento e consolidação do movimento indígena no Brasil. 

2.1 - Marco conceitual

Embora amplamente empregado nas mais diversas versões, o conceito de participação 

foi inicialmente utilizado nos anos 1960, como característica de processos decisórios e que 

possibilitaria novas formas de interação e ligação da esfera individual para a social (SAYAGO, 

2000). Segundo a mesma autora a participação era vista então como alternativa de inclusão 

dos marginalizados e paralelamente como mecanismo de acomodação à ordem vigente.

Pode-se deduzir então que a cada chamado à participação o que importa é distinguir 

antes “quem chama?” e “para quê chama”, ou seja, a quem interessa esta participação e, para 

‘este’ a quem interessa esta participação, qual indivíduo ou qual coletividade devem estar

envolvidos no processo de participação. Para Sayago, 

o problema é encontrar um ponto de equilíbrio, pois, em primeiro lugar, chega a 
haver tantos interesses quanto grupos envolvidos. Em segundo lugar, a força 
dos grupos que se articulam é bastante díspar e, em terceiro lugar, a pressão 
exercida pelos agentes externos dificulta uma aproximação menos instrumental 
desses grupos (2000, p. 42; 2007, p. 14).

Outros autores também chamam a atenção para o risco de instauração de processos de 

participação que visam apenas a manutenção do status quo, condição que já se apresenta com 

certa freqüência em sistemas democráticos ocidentais e não-indígenas (SCHRÖDER, 1999), 

quando a participação se inseria nos esquemas de desenvolvimento comunitário (SALVIANI, 

2002). Esse contexto tende a ser bem mais complexo quando se refere aos processos de 

participação de povos indígenas.

Para melhor entendimento da disparidade das forças - que tendem a se enfrentar-, 

Sayago usa a concepção do antropólogo Lévy Bruhl sobre estudos feitos em áreas indígenas, 

em 1949: “para a mentalidade primitiva ser é participar” (BRUHL, 1949, p. 869 apud SAYAGO, 

2000, p. 41), que “o indivíduo na comunidade primitiva não adere ao grupo por uma escolha, 

mas prolonga sua individualidade na comunidade, vive existencialmente na família, na 

linhagem, na tribo. É mais, portanto, do que uma simples solidariedade social, é uma 

coexistência” (ibidem).
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Também no mesmo sentido de Sayago, Matos (2007) destaca a participação como um

conceito definido no contexto de diálogos interculturais, e ressalta que esse termo é aplicado às 

mais variadas situações, generalizando seu significado e camuflando sua diversidade. Aponta 

ainda para a necessidade de que sejam aprofundadas as discussões e reflexões quanto ao 

caráter dessa participação e os significados da aplicação de cada conceito.

Sayago apresenta as variadas práticas em geral observadas de participação, 

classificadas em função do caráter ideológico que em geral assume: as diferentes formas de 

participação podem se dar individualmente, de forma coletiva ou associada.

Outros dois tipos contrapostos de participação apresentados por Sayago caracterizam a 

participação passiva e a ativa. A participação passiva, uma participação acomodada e em 

conformidade com o que se espera dos participantes, podendo ser engajada - individualmente

(a participação aqui ganha força pela quantidade de pessoas e não pelo aspecto qualitativo) ou 

coletivamente (“massa de manobra”) - ou neutra. Já a participação ativa é apresentada por 

Sayago como uma forma de participação orgânica e dinâmica de um grupo ou comunidade que 

assume a luta pelos seus interesses por meio do seu comprometimento direto e constante, 

sendo baseada na solidariedade. 

A participação voluntária é apresentada como uma variante: também se dá em grupo e 

em função de solução imediata de problemas e é regida pela solidariedade, no entanto não tem 

como características a constância e a formalidade. 

Em contraposição à participação ativa é apresentada por Sayago a participação 

instrumental que visa a mobilização em função de posição ou poder. É dirigida por 

organizações externas aos grupos ou pessoas participantes. A “participação” da população aqui 

não inclui a inclusão na tomada de decisões. Como exemplo, Sayago apresenta os programas 

sociais participativos desenhados pelos organismos de financiamento internacional como o 

BIRD e o BID.

Esse tipo de participação também pode ser observado com certa freqüência em 

programas do Estado brasileiro, como forma de legitimação. Exemplo disso é trazido por Santos 

(2003) ao analisar planos orçamentários do governo, onde a participação é tratada como 

necessidade de adesão posterior aos projetos, sem influir no planejamento e definição de ações 

prioritárias a serem contempladas. Para os autores, a participação passa “a significar uma 

estratégia de aproximação com a população, já na fase de implementação, para levar à 

aceitação ou aprovação do empreendimento por meio de vantagens compensatórias. Isso 
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acontece, sobretudo, quando a implantação de megaestruturas provoca impactos de toda 

ordem” (SANTOS et al, 2003, p. 34). 

Na lógica desenvolvimentista, resistência ou participação seriam, para Ribeiro,

resultados de combinações de duas variáveis: acesso ao poder (sendo capaz de controlar seu 

próprio ambiente), e acesso à informação (garantindo a compreensão dos fatos que se 

desenrolam). Para esse autor, “a auto-confiança dos atores locais e a apropriação dos 

desígnios de um projeto só podem prosperar quando os atores sentem que têm poder sobre 

seu ambiente” (2005, p. 12). Nesse sentido, iniciativas verticalizadas e autoritárias conduziriam 

a um sujeito-passivo, enquanto abordagens participativas levariam à apropriação de sujeitos-

ativos. Nos dois casos, entretanto, os sistemas locais são sempre impactados por intervenções 

desenvolvimentistas. 

Sayago (2000) lembra com propriedade as paradoxais relações de poder inseridas em 

qualquer processo que se proponha participativo e que por ele são gerados. Para a autora, “a 

noção de participação interessa na medida em que permite entender ou descobrir os princípios 

que regem a integração entre os indivíduos de uma determinada sociedade” (SAYAGO, 2000, 

p.41). Pode ser acrescentado ainda que a noção de participação se aplica também à 

compreensão dessa relação entre sociedades, no caso, entre sociedade indígena e a 

sociedade majoritária. 

Nas sociedades primitivas [...] domina o princípio da solidariedade. Na 
sociedade contemporânea, impera o domínio de um sobre o outro. [...]
Prevalece a “esfera do ter” mais do que a “esfera do ser” (SAYAGO, 2000, p.
55).

Partindo do entendimento de etnodesenvolvimento como uma “noção centrada em 

questões relativas a sustentabilidade sócio-cultural dos grupos étnicos no processo de 

desenvolvimento econômico” (VERDUM, 2007, p.7), cabe aqui algumas considerações também 

sobre este conceito. Stavenhagem (1981; 1985) apresenta uma alternativa às teorias 

desenvolvimentistas que se desdobra em um instrumento democrático mais adequado às 

especificades étnicas frente à modernização, ao progresso e aos projetos de desenvolvimento. 

Para Souza Lima e Barroso-Holffmann (2002 p. 19), a perspectiva do 

etnodesenvolvimento considera, não só o respeito às especificidades, a autonomia indígena e a 

valorização de seus conhecimentos tradicionais, “como também supõe certos padrões ético-

morais sobre os modos como o ´mundo dos brancos´ se posicionará em relação à vida desses 

grupos diferenciados, levantando, entre outras questões, as de quais valores serão acionados”. 
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Segundo Souza (2008, p.102), o etnodesenvolvimento surge como “resposta ao carater 

altamente agressivo e etnocida das práticas do desenvolvimento contra os povos indígenas”.

Essa perspectiva seria útil na medida em que se presta “à troca de saberes e/ou de bens 

entre sociedades indígenas, os segmentos sociais dominantes e a administração indigenista”

(p.20). Para esses autores, o conceito de etnodesenvolvimento está relacionado à passagem de 

um modelo tutelar para um modelo de gestão que prega a autonomia articulada sobre alianças 

que extrapolam as fronteiras nacionais. Como exemplo mais nítido dessa extrapolação de 

fronteiras, temos as cooperações técnicas internacionais como mecanismos de financiamento 

de iniciativas implementadas sobre a bandeira do etnodesenvolvimento (como projetos 

implementados no âmbito do PPG7, particularmente o PPTAL e o PDPI) e também os 

organismos financiadores de grandes empreendimentos no Brasil.  

No etnodesenvolvimento as necessidades básicas, a qualidade de vida e a valorização 

da cultura se sobrepõem ao crescimento econômico e a reprodução de padrões de consumo de 

países do primeiro mundo. Destaca-se ainda o respeito aos “recursos locais, sejam eles 

naturais, técnicos ou humanos”, e por fim, “um desenvolvimento participante, jamais 

tecnocrático, abrindo-se à participação das populações locais em todas as etapas de 

planejamento, execução e avaliação” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006, p.48). 

Acerca do carater participante do conceito de etnodesenvolvimento trazido por 

Stavenhagen, Cardoso de Oliveira ressalta a participação como condição para  a comunicação 

e a argumentação,  assegurando “a possibilidade das relações interétnicas serem efetivadas 

em termos simétricos, ao menos no que diz respeito aos processos decisórios [...], e no nível 

das lideranças locais, portanto étnicas, em diálogo com técnicos e administradores alienígenas” 

(CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006, p. 49). Cardoso admite, no entanto, a dificuldade e por vezes 

impossibilidade inerente à consolidação de tal simetria de relacionamento, e ressalta que 

apenas o fato de ser intento o alcance dessa moralidade imprime aos programas de  

etnodesenvolvimento promovidos por agentes externos um carater mais ético. Por esse 

caminho, a efetividade de políticas de etnodesenvolvimento dependem também da articulação e 

apoio dos poderes locais e regionais. 

Nessa fala de uma liderança Tapeba percebe-se a clara referência ao que tem se 

tratado como etnodesenvolvimento: 

Nós enquanto movimento, enquanto organização, o que é que a gente busca: 
as nossas políticas de desenvolvimento. As nossas, que são diferentes mas 
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podem ser parecidas também. Só que o que é que acontece, é difícil, é difícil... 
O que vem que traz impacto ruim chega com muita facilidade.

Espera-se, contudo, que quanto mais o indivíduo participe de alguma forma, mais 

avance no entendimento de sua própria força e da sua comunidade e mais cresça a sua 

organização independente, solidária e autônoma em relação a projetos externos. Sem dúvida, o 

espaço da participação com a busca de autonomia, autogestão foi ampliado nas ultimas 

décadas, assim como também o Estado já não pode ser considerado repressor das 

manifestações de autonomia. Instâncias e fóruns de participação, institucionalizadas ou não, 

representam desafio tanto para os gestores de políticas sociais como para as comunidades até 

então marginalizadas. 

2.2 - Participação indígena e políticas públicas

A concepção de democracia permeia toda a Constituição Federal e, embora nem 

sempre efetiva, um estado democrático pressupõe a garantia de informação e participação dos 

cidadãos. Conforme aponta o jurista Paulo Affonso Leme Machado, “a participação popular, 

visando à conservação do meio ambiente insere-se num quadro mais amplo da participação 

diante dos interesses difusos e coletivos da sociedade” (2005, p.87). Os povos indígenas têm 

direito a essas garantias, especialmente acerca das decisões econômicas e políticas capazes 

de afetá-los.

Em um modelo de gestão estratégica e democrática, “a democracia na gestão ambiental 

abre espaço para a efetividade da participação” (LEME MACHADO, p.99). Dispõe o princípio 10 

da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992) 24

A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, 
no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada 
indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de 
que disponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca de 
materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a 
oportunidade de participar dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e 
estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações 
à disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos 
judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e 
reparação de danos. 

                                                
24 Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), realizada entre 3 e 14 de 
junho de 1992 no Rio de Janeiro. O seu objetivo principal era buscar meios de conciliar o desenvolvimento sócio-
econômico com a conservação e proteção dos ecossistemas.
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Constitucionalmente, o direito dos povos indígenas à participação está disposto nos 

Artigos 231 e 232, que versam respectivamente sobre aproveitamento de recursos hídricos e 

minerais e sobre acionamento do judiciário em defesa de seus interesses. 

A participação também está presente no Estatuto do Índio, que em seu Artigo 2º prevê a 

colaboração dos indígenas quando da elaboração e execução de programas e projetos para

beneficiá-los. Está registrada, ainda, na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos 

Povos Indígenas (2007) e, especialmente, a Convenção 169 da OIT, que em seu Artigo 2º 

dispõe como dever do Estado o de “desenvolver, com a participação dos povos interessados, 

uma atuação coordenada e sistemática com vistas a proteger o direito desses povos e a 

garantir o respeito pela sua integridade”.

Particularmente quanto a sua relevância no licenciamento ambiental, destacamos o Art. 

6º da Convenção supracitada, quando dispõe que

Os governos deverão:
a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, 
particularmente, por meio de suas instituições representativas, toda vez que se 
prevejam medidas legislativas ou administrativas capazes de afeta-los 
diretamente;
b) estabelecer meios através dos quais os povos interessados possam 
participar livremente [...]
Art. 7º 
1. Os povos indígenas e tribais deverão ter o direito de escolher suas próprias 
prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida em 
que afete suas vidas, crenças, instituições e bem estar espiritual, bem como as 
terras que ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na medida do 
possível, seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural. Além disso, 
esses povos deverão participar da formulação, aplicação e avaliação dos 
planos e programas de desenvolvimento nacional capazes de afeta-los 
diretamente. 

Apesar do disposto, “é notória a continuidade do desrespeito aos direitos indígenas 

consubstanciadas nas seguidas decisões de implementar projetos de infra-estrutura com sérios 

impactos sobre as terras indígenas, sem que haja qualquer preocupação em estabelecer canais 

de diálogos com os povos indígenas afetados” (LEITÃO E ARAÚJO, 2008, p.83). 

Especificamente no que toca à instalação de empreendimentos, Villares considera que o 

direito à participação indígena ainda não foi alcançado. Alerta ainda sobre a nebulosidade em 

torno da possibilidade de recusa: “esse direito, mesmo que de certa forma previsto no Artigo 

231, não está claro e enfrenta resistências, pois a Constituição restringe tanto as atividades 

quanto a obrigatoriedade do acatamento de possível recusa” (2009, p.93)

Outros dispositivos legais trazem também a participação indígena, como o Decreto nº 

1775/96, ao prever a participação dos índios na definição de seu território e o Decreto nº 
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3156/97, que trata da participação dos índios na elaboração e execução da política de saúde 

indígena.

As terras indígenas são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas 

imprescindíveis, mesmo assim outro gargalo que dificulta a compreensão do alcance da 

participação indígena no licenciamento ambiental diz respeito à instalação de obras de infra-

estrutura consideradas de “relevante interesse público da União”, uma vez que a CF não define 

quais os casos a que esse relevante interesse de aplica. Sobre essa mesma questão, o 

Estatuto do Índio, em seu artigo 20: 

Em caráter excepcional e por qualquer dos motivos adiante enumerados, 
poderá a União intervir, se não houver solução alternativa, em área indígena, 
determinada a providência por Decreto do Presidente da República. 
A intervenção poderá ser decretada [...] para a realização de obras públicas que 
interessem ao desenvolvimento nacional. 

A democracia participativa pode ser caracterizada pelo avanço da participação de 

setores organizados nas políticas de meio ambiente e suas estruturas governamentais. No 

entanto, o envolvimento desses setores na década de 1990 se deu mais no sentido de diminuir 

a ineficiente interveniência estatal que de fato para qualificar a adesão de atores. A partir disso, 

há que se destacar a tênue fronteira entre a democracia participativa e o que autores chamam 

de “privatização do processo de tomada de decisões públicas” (BURSZTYN & BURSZTYN, 

2002, p. 17) - prerrogativa indelegável do Estado - questionando a representatividade das 

entidades organizadas da sociedade civil ao atuar em projetos financiados por organismos 

internacionais. Essa questão também é válida para o contexto de ONGs indigenistas, ao 

conduzirem iniciativas que competem à esfera pública. 

Os mesmos autores destacam, contudo, a necessidade de problematizar questões como 

a legitimidade de entidades representativas e também o limite de intervenção nos processos de 

tomada de decisão pública. Destacam, por fim, que apesar da relevância delegada à 

democracia participativa ela não pode substituir a democracia representativa, e deve ser

entendida como complementar. 

Partindo do pressuposto que uma participação qualificada é precedida por informação 

consistente, destaca Villares (2009), que a informação se constitui em “ferramenta 

indispensável na busca da racionalidade e do consenso exigido pelo direito” (2009, p. 87), 

possibilitando um pronunciamento qualificado sobre a matéria. Ressalta ainda o compromisso

tanto do Estado como de agentes privados em transmitir



66

à população e aos setores interessados as informações de seu conhecimento, 
de forma acessível, adequada e em tempo hábil para o debate público e 
democrático e para a tomada de decisão. A informação é um pressuposto para 
a escolha consciente e a participação democrática (VILLARES, 2009, p. 88). 

Informação, participação e poder estão, portanto, estreitamente vinculados, como afirma 

Sayago (2000, p.57) - “quanto mais esclarecido o cidadão, tanto mais é poderoso. Quanto mais 

esclarecido, mais quer que tirem as mãos de cima dele”. Nesse sentido, temos um processo de 

informação que subsidia e promove a participação qualificada, dando ao indivíduo o poder da 

autonomia. 

Villares (2009, p. 228) destaca ainda “a necessidade de uma legislação específica que

preveja a concretização do direito à informação no processo de licenciamento ambiental”. 

Complementando o raciocínio do autor, sublinha-se a necessidade de que essa diretriz traga 

procedimentos e mecanismos para efetivação de uma informação plena e consequentemente 

de uma participação qualificada, consistindo de fato em uma oitiva aos povos afetados. O 

mesmo autor afirma: “para que haja participação, é necessário um Estado que assuma a tarefa 

de criar condições materiais e políticas e estimular a organização dos cidadãos” (2009, p.90). 

A Funai, como órgão gestor da política indigenista, tem buscado internalizar a discussão 

sobre seus métodos no licenciamento ambiental e acerca dos mecanismos de participação 

indígena. No entanto, na prática ainda não se observa um nível de participação satisfatório nas 

diversas fases do processo de licenciamento. O desafio a ser enfrentado é o da construção da 

efetiva participação indígena que não se configure como mero formalismo (GRAMKOW et al,

2007, p. 144). A participação se fundamenta no pressuposto de que, quando efetiva, engajada 

e exercida com controle social, possibilita uma melhor identificação e avaliação os impactos, 

assim como a implantação de medidas mitigadoras e compensatórias mais adequadas à 

realidade e às especificidades indígenas.

Para Schröder “a Funai não representa de maneira alguma uma política indigenista 

participativa” (1999 p. 259). De fato, é forçoso reconhecer que até os anos 1960 eram raras ou 

inexistentes intervenções do então Serviço de Proteção ao Índio no sentido de desenvolver 

atividades participativas pelo bem estar dos povos indígenas. A mentalidade vigente era a de 

facilitar a integração dos índios à comunhão nacional. A partir das décadas de 1970 e 1980 

surgem algumas intervenções oficiais no sentido de amenizar os conflitos gerados a partir das 

frentes de ocupação. Nos anos 1980 e 1990, já em um contexto democratizado, as 

comunidades indígenas são contempladas em algumas políticas públicas de caráter 

assistencial e direcionadas a minorias. Embora mantivesse a concepção de iniciativas 
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moldadas por atores externos, houve algum avanço em relação à inserção de formas 

participativas.

É a partir de anos recentes que se tem um maior esforço em problematizar as formas de 

participação indígena nas iniciativas promovidas pelo poder público. Secchi (2004) classifica 

esses períodos da seguinte forma: até 1960, o período da “exclusão indígena”; do começo da 

década de 1970 até fim da década de 1980, o chamado período da “inclusão compulsória”; do 

começo da década de 1990 até hoje, o período da “inclusão solidária”. Por fim, o autor 

denomina como período de “protagonismo indígena” a tendência que se estabelece para o 

futuro. 

Apesar da herança paternalista e da tradição assistencialista da Funai, deve-se 

reconhecer recentes e significativos avanços - ainda que pontuais - resultado de esforços de 

departamentos como a Coordenação Geral de Desenvolvimento Comunitário (CGDC), 

Coordenação Geral de Patrimônio Indígena e Meio Ambiente (CGPIMA) e Diretoria de 

Assuntos Fundiários (DAF) em parceria com o Projeto Integrado de Proteção às Populações e 

Terras Indígenas da Amazônia (PPTAL). Na esfera política, também é de grande relevância -

apesar de suas limitações - a instituição da Comissão Nacional de Política Indigenista.

Segundo Secchi e Andrade: 

A incorporação da participação e da responsabilização compartilhada tomou 
força na medida em que se percebeu que o protagonismo indígena no âmbito 
dos projetos só será possível se forem assegurados os espaços estratégicos 
para a sua consolidação, e dentre eles, o domínio dos saberes relativos a sua 
gestão (2006, p.22).

Ao contrário das afirmações freqüentes quando ao caráter “naturalmente participativo e 

democrático” dos povos indígenas, em especial dos amazônicos, Schröder (1999) ressalta a 

necessidade de se considerar o contexto social e político em que o grupo se insere em relação 

à sociedade envolvente. Segundo o autor: “experiências antropológicas mostraram que é difícil 

integrar métodos participativos em sociedades que não têm tradição nenhuma de participação 

no sentido ocidental e que desenvolveram atitudes diferentes daquelas desenvolvidas pelas 

sociedades ocidentais” (1999 p.234). Nesse sentido, teríamos uma maior facilidade em 

trabalhar processos participativos com grupos indígenas que tenham mais tempo e intensidade 

de contato - como os do Nordeste, Sul e Sudeste - e, portanto, um mínimo de familiaridade com 

os métodos ocidentais de participação. Cardoso de Oliveira traz elementos que ajudam a 

elucidar esses processos:
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o crescimento, mesmo lento, da participação gradativa de representantes 
étnicos nas comunidades cada vez mais amplas de comunicação e 
argumentação - em que pesem todas as dificuldades já apontadas para a plena 
efetivação da ética discursiva -, é algo que devemos levar em conta para 
melhor entendermos o quadro em que se inserem atualmente as relações 
interétnicas e, sempre que possível, pressionarmos por sua democratização 
(CARDOSO DE OLIVEIRA, 1996, p.186).

O autor aponta também como um dos gargalos para efetivação de processos 

participativos as estruturas locais da Funai e as dificuldades de comunicação e vai ao encontro 

das considerações feitas por outros teóricos abordados neste capítulo. Reconhece ainda a 

participação como “um dos conceitos-chave dos atuais discursos e políticas de 

desenvolvimento” (SCHRÖDER, 1999 p.233), especialmente em projetos com grupos 

indígenas, mas que essa participação, no entanto, é trazida de forma genérica em diretrizes de 

instituições governamentais e ONGs, na maior parte das vezes sem especificá-las como meta 

da ação ou um meio. Para o autor:

A participação indígena deve ser realizada em todas as fases dos projetos e ter 
sua base no acesso livre a todas as informações que dizem respeito aos 
projetos[...]. Os planos de desenvolvimento para as comunidades indígenas 
devem ser culturalmente adaptados, sendo consideradas especialmente as 
organizações políticas, sejam elas tradicionais ou modernas. No entanto, não 
se conhece nenhum método global que garanta a participação total no nível das 
comunidades (SCHRODER, 1999, p. 234). 

Convém observar que essa visão traz uma aparente contradição inerente aos processos 

participativos: o reconhecimento da impossibilidade de garantir uma participação plena.

Também Miller (2008, p. 3 e 4), ressalta a necessidade e relevância da participação indígena no 

âmbito da elaboração de uma política de gestão ambiental em terras indígenas:

Para a construção do diálogo e dos novos mecanismos necessários para a 
gestão ambiental nas terras indígenas, o protagonismo indígena é elemento 
fundamental e imprescindível. As organizações indígenas representam hoje 
movimentos fortes de base, que vêm se estruturando para uma participação 
crescente na elaboração das políticas indigenistas. Essa participação é prevista 
e enunciada em vários programas de governo, como o Plano Amazônia 
Sustentável - PAS, que tem como compromisso central da estratégia de sua 
implementação o apoio do estado a esforços de autoorganização e mobilização 
dos setores tradicionalmente excluídos das decisões sobre políticas públicas. 
Enquanto no PAS esta participação indígena ainda está no campo teórico, em 
várias outras instâncias o protagonismo indígena está claramente presente e 
atuante, como é o caso do PDPI, onde há a presença paritária indígena na sua 
Comissão Executiva, como também na CNPI. Há o pleno reconhecimento que 
somente pelo trabalho em parceria com as organizações indígenas é que as 
políticas indigenistas do Governo serão capazes de atingir seu potencial pleno. 

Para Stibich (2005), no entanto, os documentos do Programa Demonstrativo dos Povos 

Indígenas (PDPI) abordam a participação que implica no aprendizado de técnicas e como 

instrumento pedagógico para moldar comunidades na elaboração, implementação e avaliação 
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dos projetos. Nesse sentido, esse autor avalia que, ao menos em sua fase inicial, o PDPI não 

atingiu um diálogo simétrico com os índios, ainda que tenha contato com a representação 

desses em sua preparação. Desse modo, não poderia ser considerado, ainda, tal como 

apresentam os autores:

[...] uma iniciativa que respeita as formas tradicionais de organização dos povos 
indígenas e em seus modos de produção e transmissão de conhecimentos e, 
ao mesmo tempo, os capacita para lidar com os impactos causados pela 
ocupação da Amazônia e pelas relações interculturais (SECCHI & ANDRADE, 
2006, p.26).

Na perspectiva de Verdum (2007), se avaliada pelos documentos explicitados no PDPI, 

a participação é entendida como o esforço organizado de determinado grupo visando aumentar 

o controle sobre organizações, recursos, eventos e estruturas levando ao aumento de sua auto-

estima e à promoção da autonomia. 

Já Schröder (1999 p. 233) analisa as bases políticas e sócio-culturais da participação de 

grupos indígenas em projetos realizados pelo PPTAL, e conclui que, de forma geral, as áreas 

“oferecem boas pré-condições para as abordagens participativas”, ainda que alguns contextos 

sejam mais propícios a ações coletivas. 

Em sua entrevista, Rosa Pitaguary, que trabalha na COPICE desde 2003, destacou 

Eu sempre gosto de ouvir e também gosto de falar, de dar a minha contribuição, 
de dar a minha participação, assim do que eu acho, do que eu penso. Porque, 
às vezes, as pessoas vai pros cantos e chega lá só escuta e não dá a sua 
participação, às vezes tem vergonha e tudo. Eu sou até um pouco tímida pra 
isso, né? Mas quando precisa, eu bem que abro a minha boca e falo as coisas 
que eu penso ou que concordo ou que não. Quem gostar, gostou, que não 
gostar também... eu digo mesmo o que eu acho, né, que tem que ser ´olha eu 
acho que isso aqui é assim´, então eu falo mesmo [...]

Aí, depois dessa assembléia [em 2002, no Jenipapo Kanindé], e em todas as 
outras assembléias que houve a gente não ficou fora mais de nenhuma, todos 
nós participamos, né? E até hoje a gente vem participando.

Ressalta ainda o papel articulador exercido interna e externamente pelas lideranças:

Pra entre esses ser escolhida uma pessoa pra vim pra cá com seus critérios, 
teve os critérios que também foram colocados que tinha que ter um pouco de 
conhecimento da luta indígena, tem que conhecer um pouco de fora. Não podia 
ser uma pessoa que ficasse só na sua aldeia e que não tivesse conhecimento.

A participação indígena seria a forma coletiva de exercício de cidadania. Entretanto, de 

forma geral, a participação indígena em processos de licenciamento tem se dado de forma 

ainda bastante tímida, limitada, periférica, incipiente e frágil. Nesse sentido, é importante 

destacar que a noção de participação, suas práticas, discursos e princípios, dialogam com 

concepções de engajamento e governança:
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A questão do engajamento social, na realidade, refere-se a uma mudança de 
padrão no comportamento dos cidadãos que passaram a ser mais participativos 
e cientes de seus direitos [...]. Assim, emergem não somente as necessidades 
de discussão sobre o engajamento da sociedade nos processos de tomada de 
decisão, como também retornam à cena os conceitos de governança, de macro 
coordenação e de construção de canais de comunicação verticais no corpo 
governamental (COELHO, et al. 2005, p.281).

2.3 - Movimento Indígena 

O movimento indígena na América Latina se utiliza de diferentes mecanismos na 

dinâmica pela autonomia e o direito à autodeterminação, sendo fortemente influenciados pelos 

processos sócio-políticos nacionais e pelas estratégias do movimento indigenista de cada país.

Esses fatores incidem inclusive sobre o discurso de autonomia a ser adotado: 

Em um momento de ativação política nacional com impulsos transformadores, o 
movimento indígena tende a afirmar perante o Estado e a sociedade nacional a 
demanda do reconhecimento do direito dos seus povos à livre determinação 
pelo estabelecimento da autonomia. Em outro momento de retração e declínio 
no movimento indígena, o discurso tende a se fragmentar e algumas partes do 
movimento tendem a enfatizar quase de maneira exclusiva a rearticulação 
interna (de seus povos e comunidades), para fazerem valer sua autonomia ou 
seu autogoverno sem o reconhecimento do Estado (SÁNCHES, 2009, p.68). 

No Brasil, as primeiras organizações indígenas formalmente constituídas surgiram na 

década de 1980, após a realização de sucessivas assembléias de lideranças entre 1974 e 

1979. A partir da experiência da União nas Nações Indígenas - UNI, criada em 1979 e extinta 

em 1982 por limitações de gerenciamento e representatividade, “o movimento indígena passa a 

trilhar novos rumos. Ao invés da concentração da articulação em uma única organização, 

busca-se, a partir de então, a criação de diversas outras organizações tanto regionais quanto 

locais, até mesmo nacionais” (CARVALHO, 2008, p. 23). 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 conferiu autonomia aos povos e 

impulsionou a fundação de organizações indígenas, ao reconhecer essas representações como 

judicialmente legítimas:

A Constituição de 1988 conferiu aos índios e suas comunidades e organizações 
legitimidade para defenderem, em juízo, seus direitos e interesses, extinguindo 
qualquer dependência que estes poderiam ter em relação ao Poder Público 
para reivindicarem aquilo que entendem devido (GOMES, s/a, p.20). 

O período pós 1988 é denominado por Luciano como de “Indigenismo Governamental 

Contemporâneo”, ocasião em que o movimento indígena é estimulado também em virtude do
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“processo de retração do Estado na gestão da questão indígena, caracterizado principalmente 

pelo esvaziamento político-orçamentário da administração tutelar no órgão responsável, a 

Funai” (LUCIANO, 2006, p. 74). Para o autor, o órgão indigenista oficial não estaria adaptado a 

lidar com as novas configurações trazidas pela Constituição Federal em 1988, exigindo a 

ascensão e o fortalecimento das organizações indígenas com a ampliação de alianças e 

interlocutores. 

Desde então, parte significativa dos povos indígenas busca fortalecer o que tem sido 

tanto um instrumento de diálogo com a sociedade de forma geral e construção de parcerias, 

como também a oportunidade de protagonizar seus próprios anseios, de reivindicar seus 

direitos e de representar-se, tomando um espaço de fala outrora abafado pelo órgão tutelar e 

por organizações não-governamentais, muitas vezes de caráter religioso. Para Schröder, “a 

nova política indígena representa formas de lidar com o mundo institucional, público e particular, 

da sociedade nacional e internacional e de apresentar reivindicações territoriais, assistenciais e 

econômicas” (1999, p.249). 

Na década de 1990 as entidades juridicamente formalizadas como associações

indígenas se consolidaram como formato de organização sócio-política dos povos indígenas no 

país, marcando o movimento indígena organizado e inaugurando um novo contorno nas

relações interétnicas. 

Especificamente no que tange ao movimento indígena no Ceará, Porto Alegre (2002)

divide em dois principais momentos:

O primeiro, iniciado na década de 1980, se restringiu a ações pontuais dos índios, 

apoiados por entidades religiosas. Com a formação de lideranças, o leque de atuação foi sendo 

gradualmente ampliado até serem criadas as primeiras organizações indígenas: Conselho 

Indígena Tremembé de Almofala - CITA, Associação das Comunidades dos Índios Tapeba -

ACIT, Conselho Indígena Pitaguary - COIPY, Conselho Indígena de Crateús - CINCRA e 

Conselho Indígena Kanindé de Aratuba - CIKA.

O segundo momento é caracterizado pela organização em nível estadual, buscando 

reagir às pressões contrárias à demarcação de terras indígenas e culminando na campanha 

lançada em 1993. A partir daí percebe-se certa ênfase na apropriação e manipulação de signos 

de tradicionalidade e alteridade, como adornos e danças. Entre 1994 e 1999 foram realizadas 

cinco assembléias estaduais, fortalecendo a unidade do movimento indígena no Ceará e 

propiciando uma participação política mais ativa. Em 2008 foi realizada já a XIV Assembléia dos 

Povos Indígenas do Ceará, na aldeia Cajueiro, área habitada pelos Tabajara e Kalabaça.
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Nesse sentido, atualmente são três as principais referências do movimento indígena

para um tapebano: nacionalmente, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB, criada 

em 2005 mas ainda não consolidada, reúne as organizações regionais indígenas: Articulação 

dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo - APOINME, Articulação dos 

Povos Indígenas do Sul - ARPINSUL, Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste - ARPIN-

SUDESTE, Articulação dos Povos Indígenas do Pantanal - ARPIPAN e a Coordenação das 

Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira - COIAB.

A Comissão Nacional de Política Indigenista - CNPI também é uma referência, ainda que 

constituída por representantes indígenas e governamentais. Falaremos mais sobre essa 

instância mais adiante. 

Regionalmente, desempenha importante papel a Articulação dos Povos Indígenas do 

Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo - APOINME. Segunda maior organização indígena do 

Brasil, a APOINME foi criada em 1995 e atualmente é sediada em Olinda/PE, atuando com 

base em dez25 microrregiões, espaço que concentra cerca de “48 povos indígenas, distribuídos 

em mais de 165 comunidades, com uma população superior a 100.000 índios” 26. A 

coordenação da microrregião do Ceará tem Dourado Tapeba como Coordenador Executivo, 

além de Teka Potiguara e Renato Potiguara como titulares e Francilene Pitaguary como 

suplente. Os coordenadores de todas as microrregiões se reúnem semestralmente, e as 

reuniões de cada micro ocorrem de acordo com calendário próprio das comunidades 

envolvidas. Embora vinculadas à mesma organização, cada microrregião mantém sua 

autonomia na busca de alianças e parcerias, em consonância com as especificidades locais. 

Na esfera estadual, o principal agente é a COPICE - Coordenação das Organizações 

dos Povos Indígenas no Ceará - criada a partir da Apoinme inicialmente para gerenciar um 

convênio com a Funasa - desde 2003 vem atuando na articulação dos grupos indígenas e no 

desenvolvimento de atividades relacionadas à saúde, meio ambiente, educação diferenciada, 

articulação de lideranças, produção, exposição e comercialização de artesanato. Além de 

trabalhar com todos os grupos indígenas no Ceará, a COPICE - cujo lema é “unificar e 

fortalecer o movimento indígena do Ceará”- mantém parceria com diversos órgãos públicos e 

organizações não governamentais, e é tida como um “pilar de sustentação do movimento 

indígena do Ceará, é a principal articuladora do movimento indígena do Ceará”.

                                                
25 Antes com atuação baseada em 8 microrregiões, em novembro de 2009 incorporou novas micros correspondentes 
ao Piauí e Rio Grande do Norte. 
26 Fonte: Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva. Disponível em http://www.cedefes.org.br/new/index.php, 
acesso em 20/05/09. Cada microrregião conta com um coordenador e capilaridade de lideranças locais.
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Em entrevista, Nailto demonstra a relevância do papel desempenhado pela COPICE no 

fortalecimento do movimento indígena:

a gente tem procurado dar o melhor de si para que o movimento indígena do 
Ceará cresça cada vez mais. E graças a Deus, depois que nós criamos a 
COPICE deu um salto significativamente do Movimento Indígena do Ceará, 
antes a gente tinha dificuldade de falar com as outras lideranças de ser reunir. 
Só que com a criação da COPICE a gente ver estreitar essas distâncias, a 
gente está mais próximo, a gente liga, visita, eles vêm aqui. Então houve uma 
consistência, aumentou o nível de discussão, o nível de participação do estado 
do Ceará. Não só no Movimento Indígena a nível de estado, mas até mesmo a 
nível nacional.

Localmente, outras organizações são também relevantes para o movimento indígena no 

estado, como a recente Articulação de Mulheres Indígenas no Ceará - AMICE, criada em 2008

e, especificamente nos Tapeba, a Associação das Comunidades Indígenas Tapeba - ACITA

criada em 1985, Associação dos Professores Indígenas Tapeba - APROINT, criada em 2004, 

AINTACE - Associação Indígena Tapeba de Cultura e Esporte, que foi criada em 2006.

Encontra-se ainda em fase de institucionalização a Associação dos Jovens Indígenas Tapeba –

AJIT, fruto do “I Encontro de Jovens Indígenas Tapeba: Perspectivas de Fortalecimento Juvenil 

para Fortalecer a Luta”, realizado em outubro de 2009 com o objetivo de estimular a inserção 

juvenil nos espaços de discussão do grupo. 

O movimento indígena é bem consolidado. Nós temos hoje a AMICE, que é a 
Organização das Mulheres Indígenas, temos a OPRINCE que é a organização 
dos professores, e temos a COPICE, são três entidades estaduais e temos a 
APOINME, que é a entidade regional, então a gente trabalha uns ajudando os 
outros, lado a lado, e eu acho que isso fez com que a gente crescesse mais o 
movimento, por essa união que a gente tem e pelo trabalho coletivo, não 
importa se a causa é da AMICE, se é da COPICE, a gente trabalha em busca 
de um objetivo só, a luta pela demarcação da terra e o bem-estar das 
comunidades. 
[...] eu acho que a gente evoluiu bastante depois da criação da COPICE. A
gente vê que o movimento indígena está crescendo, ó - primeiro quem fazia 
todas as articulações no estado era a própria APOINME, só que a APOINME 
não tinha sede, não tinha uma articulação tão eficiente como nós temos hoje, 
né? Então, depois da APOINME, nós tivemos a COPICE, aí depois veio a 
AMICE e agora, por último, veio a OPRINCE. Mas a luta é uma só, a gente 
tenta somar forças pra ver se a gente consegue.

Em dezembro de 2008 APOINME, COPICE, AMICE e OPRINCE realizaram, juntas, a 

XIV Assembléia dos Povos Indígenas do Ceará. O encontro aconteceu na aldeia do Cajueiro, 

área de ocupação de famílias Tabajara em Poranga, e além de realizar um balanço da 

assembléia anterior abordou diferentes temáticas: projetos em execução no estado, atuação de 

entidades indígenas e indigenistas, saúde, educação diferenciada, política partidária, etc, sendo 

específica a pauta do terceiro dia: “avaliação do movimento indígena no Ceará e nossas 
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lideranças” (Folder de programação, 2008). O encontro foi encerrado com o Toré, dançado 

pelos grupos participantes: Tapeba, Anacé, Gavião, Kanindé, Tabajara, Tremembé, Pitaguary, 

Potiguara, Kalabaça, Jenipapo-Kanindé, Tubiba/Tapuio e Kariri. 

O Movimento Indígena do Ceará está ganhando força.. expressão agora. Então, 
muitas coisas que eram feitas dentro de áreas indígenas eram assim mesmo. 
As nossas lideranças da época não tinham muito esclarecimento e o pessoal 
chegava e fazia mesmo. Então, hoje a gente tem outra visão, conseguiu subir 
alguns degraus. Então, a gente tem uma condição melhor, não ainda 100% de 
estar brigando pelos nossos direitos, mas também pela preservação. Então, a 
gente busca isso. Se dependesse de mim, eu sou contra a duplicação da BR
[222] nos dois trechos (liderança Tapeba, 2009).

De acordo com a liderança Tapeba Ricardo Weibe Nascimento da Costa (2007), o 

movimento indígena tem como foco a garantia da terra, partindo de cinco pilares: regularização 

fundiária, fiscalização, ampliação de limites, combate à instalação de empreendimentos, e, por 

fim, a necessidade de readequação dos dispositivos legais que regem os processos 

administrativos de reconhecimento territorial.   

A liderança destaca ainda as limitações encontradas para organização do movimento 

indígena, desde dificuldades de mobilização e comunicação, até “manipulações políticas de 

várias entidades indigenistas, que forçadamente tentam falar pelos povos indígenas até a 

ineficiência do Estado”, que culminariam em “não se ter validada a autonomia de nossas 

comunidades e de respeitar o protagonismo de nossas lideranças e povos indígenas” (COSTA, 

2007). Sublinha, por fim, a necessidade de se constituir uma representação nacional do 

movimento indígena, que unificasse e integrasse as diversas organizações locais e regionais. 

Essa necessidade vem se concretizando por meio da APIB. 

A representatividade é um dos aspectos a serem considerados ao se tratar de 

organizações indígenas, já que “nenhuma organização representa perfeitamente nem todos os 

membros das sociedades respectivas, nem todas as suas comunidades locais” (SCHRODER, 

1999, p.252). Por mais legítimo e representativo que seja o grupo de lideranças responsáveis 

pela interlocução com os órgãos partícipes do licenciamento, e por mais que esteja dada a 

impossibilidade de participação de todos os membros de determinado povo indígena (em 

especial os numerosos), é fato que os que não participam de alguma forma do processo 

tendem a subestimar a importância de empreendimentos desse porte em suas próprias vidas. 

Denota, como indicado no início deste trabalho, a falta de uma reflexão sobre o objeto em tela. 

A participação tapeba, ainda que bastante significativa (principalmente se comparada a 

situações semelhantes em processos de licenciamento ambiental) foi condicionada por 

limitações políticas e burocráticas. 
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É comum acontecer também processos conflituosos deflagrados pela instauração de 

novas lideranças políticas, nem sempre as tradicionais. Situação como essa é um dos 

desdobramentos gerados pela imposição de um modelo de diálogo formal com a sociedade 

envolvente, modelo esse muitas vezes incompatível com a formação de lideranças tradicionais, 

uma vez que exige conhecimentos específicos e domínio de algumas ferramentas técnicas, 

jurídicas e administrativas. Esses novos atores políticos passam a protagonizar ações antes 

exclusivamente desenvolvidas pelos caciques, podendo ser por eles apoiados ou atacados. 

Nessa direção, a imposição da organização aos povos indígenas faz com que o 

movimento indígena tenha atualmente um relativo lugar de fala, contando com a possibilidade 

influenciar políticas públicas. Por outro lado, essa adaptação desestrutura formas tradicionais 

de organização social, forçando a criação de uma nova categoria de lideranças responsáveis 

pela interlocução com instituições. 

Especificamente quando ao papel das organizações indígenas na efetivação de uma 

política de gestão ambiental em terras indígenas Miller destaca que 

as organizações indígenas representam os meios de concatenar e consolidar a 
cadeia de diálogo que liga aldeias e comunidades às esferas governamentais e 
internacionais. No entanto, em muitos casos, falta às organizações apoio 
técnico, logístico e financeiro para melhor desenvolverem essa cadeia de 
diálogo. Neste contexto, é fundamental para a gestão ambiental nas terras 
indígenas o fortalecimento das organizações indígenas e o apoio do estado, de 
forma a potencializar a capacidade dos grupos indígenas de defender seus 
próprios interesses. Ademais, [...] esta capacitação e fortalecimento deverá 
apoiar os índios e suas organizações na elaboração, proposição e 
gerenciamento de projetos de Gestão Ambiental (MILER, 2008, p.4).

A mais recente esfera de participação indígena na construção de políticas públicas 

específicas é a Comissão Nacional de Política Indigenista - CNPI, instituída por meio de 

Decreto presidencial de 22 de março de 2006. Tem como competência entre outras, a 

proposição de diretrizes e prioridades para a política indigenista, assim como a definição de 

métodos e mecanismos de monitoramento e avaliação das intervenções feitas pela 

administração pública. 

À CNPI caberia a articulação dos diferentes órgãos que desenvolvem ações 

correlatas, acompanhando a execução do Plano Plurianual - PPA - e ainda, propondo

atualizações da legislação. Presidida pela Funai, representa um momento singular na relação 

entre o Estado brasileiro e os povos indígenas na medida em que cria um espaço de diálogo 

institucional em um fórum de composição paritária entre os representantes indígenas e dos

órgãos públicos e organizações não-governamentais. A CNPI é hoje o espaço de diálogo mais 
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expressivo do movimento indígena com o Governo Federal, como pode ser deduzido dos 

depoimentos que se seguem de dois representantes indígenas. 

Sobre a participação dos representes do Ceará na CNPI27:

Como nós somos apenas suplentes, como nós não somos titulares, então pra 
nós podermos ter informações a gente tem que correr atrás mesmo, porque não 
passam direito as informações. Aí o que é que a gente faz, sempre quando tem 
alguma reunião dessas a gente liga [...] e pede que ela passe pra gente o 
resumo, alguma informação para que a gente possa estar passando a ter mais 
informações. Porque até então a gente não tem. Então qual é o nosso objetivo 
agora é a gente lutar, pra quando for renovar este grupo a gente colocar um 
como titular. [...] Então, o que a gente quer também é essas informações para a 
gente estar passando principalmente aqui no Ceará (Rosa Pitaguary).

E prossegue Nailto:

Eu acho que nós estamos prejudicados, nós temos duas suplências na 
CNPI, eu acho que o Ceará saiu prejudicado na composição da CNPI. Essa é a 
minha visão. Embora a gente tenha lá dois guerreiros, que são a Rosa e o 
Weibe, mas mesmo assim eu acho que nós saímos prejudicados. Por isso que 
ela falou: muitas vezes a gente não tem o conjunto da situação a gente tem a 
informação parcial (Nailto Tapeba).

E é por isso que estamos pretendendo que quando for reformular esta 
composição a gente lutar. Então a gente corre atrás pra a gente passar as 
informações para que a gente não fique mais prejudicado do que o que a gente 
já foi. Porque nós vimos que lá na Paraíba ficaram dois titulares do mesmo 
povo. [potiguara] Enquanto aqui no Ceará a gente ficou com dois suplentes 
para representar treze povos.

Na hora da votação foi uma coisa muito tumultuada e por conta disso 
teve... isso é opinião minha. Teve manobras, tiveram coisas para que isso 
viesse chegar a esse tipo de... que aconteceu. Infelizmente que aconteceu 
mesmo e a gente vai correr atrás do prejuízo, né? (Rosa Pitaguary).

Eu até quero fazer uma queixa porque independente de estar gravando, 
o que eu tenho pra falar pode gravar ou não ou digo mesmo. Não gostei, 
porque quando teve a conferência dos povos indígenas a gente fez toda uma 
discussão e depois foi refeito e nós somos prejudicados neste aspecto, porque 
a gente sabe que a Paraíba é um Estado considerado pequeno e é um povo só. 
Já aqui nós temos treze povos, são 16 municípios, é muita dificuldade... Então, 
se nós não tivermos a informação por completo a gente fica prejudicado e é o 
que acontece, apesar de todo esforço muitas vezes a gente não tem o conjunto 
da informação, tem a informação parcial. E o que chega, a gente repassa, mas 
a gente sente deficiência nessa parte de não chegar as informações integrais
(Nailto Tapeba).

                                                
27 Acerca de sua representatividade, entretanto, temos que o estado do Ceará, embora conte com cerca de 14 povos 
e oito terras indígenas, tem na CNPI apenas duas vagas de suplente, ocupadas hoje por uma liderança Tapeba e 
uma Pitaguary. Outros estados no Nordeste, como a Paraíba, embora tenham população inferior e com apenas uma 
etnia – Potiguara – tem dois representantes com titularidade. 
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A primeira reunião ordinária da CNPI aconteceu em Brasília, em junho de 2007, tendo 

sido abordadas basicamente questões relacionadas ao seu regimento interno, além da criação 

e composição de nove subcomissões temáticas: 1) anteprojeto de lei do Conselho Nacional de 

Política Indigenista, 2) justiça, segurança e cidadania, 3) terras indígenas, 4) etno-

desenvolvimento, 5) assuntos legislativos, 6) saúde, 7) educação, 8) gêrero, infância e 

juventude, 9) políticas públicas, orçamento e gestão. Na ocasião foi definida ainda como pauta 

de reunião extraordinária “Apresentação do Ministério de Minas e Energia sobre mineração e 

propostas de empreendimentos em terras indígenas” (Ata CNPI, 2007, p.7).

Relacionando as temáticas supracitadas às atribuições, conforme expostas em ata da 

CNPI, temos as questões sócio-ambientais relacionadas à instalação de empreendimentos mais 

próximas de duas subcomissões -  a de terras indígenas e a de etnodesenvolvimento. 

A primeira  - terras indígenas - tem como função “acompanhar e propor prioridades para 

os processos de reconhecimento, desintrusão e proteção de terras indígenas”. Tal relação de 

maior proximidade se deve à relevância e às vezes até dependência do processo de 

regularização fundiária da TI no licenciamento ambiental. Na duplicação da BR-222 um dos

grupos impactados, os Anacé, embora tenha registros de reivindicação desde 2003 só 

recentemente foi instituido grupo técnico para elaboração dos estudos de fundamentação 

antropológica. A ausência de delimitação impossibilita o adequado tratamento de um dos

dados mais significativos na análise do componente indígena: a distância entre a terra 

tradicionalmente ocupada e o empreendimento proposto28. 

A segunda, de etnodesenvolvimento, teria como competência discutir os temas de 

“gestão e sustentabilidade, terras indígenas, no sentido de promoção (sic), com questões 

ambientais implícitas, segurança alimentar etc”. Considerando que tanto as “questões 

ambientais”- ainda que “implícitas”- quanto a sustentabilidade (ou ausência dela) estão 

abarcadas em gestão (adequada ou não), temos a relação direta com aspectos do 

licenciamento ambiental. 

Já na sua segunda reunião29 ordinária a discussão dos empreendimentos em terras 

indígenas começa a ultrapassar a mineração e os aproveitamentos hidrelétricos, brotando como 

preocupação uma abordagem mais ampla de interferências nos territórios indígenas. Na 

                                                
28 Outros critérios utilizados são: tipologia e potência do empreendimento, magnitude dos impactos previstos, obras 
associadas,  uso e ocupação do solo na região, situação do processo de regularização fundiária, grau de degradação 
ambiental da TI e vulnerabilidade sócio-ambiental do grupo indígena. 

29 A primeira tratou de questões organizativas internas. 
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ocasião a liderança Akiaboro ressaltou que os Kayapó têm pressionado no sentido de obter 

informações sobre a Usina Hidrelétrica de Belo Monte, projetada para ser instalada na Volta 

Grande no Rio Xingu, no Pará, impactanto direta e indiretamente diversos grupos indígenas30.

A fala do representante Kayapó traz a tona um dos mais complexos e polêmicos projetos 

de empreendimentos com previsão de fortes interferências em terras indígenas. Inicialmente 

apresentado como “Complexo Kararaô” e abarcando um total de seis usinas com geração de 

20.375 MW, o projeto sofreu alterações, foi parcialmente reformulado e o que hoje se encontra

em licenciamento pelo Ibama com a denominação de “Belo Monte” não prevê alagamento de 

terra indígena mas ainda é capaz de remodelar toda a dinâmica regional trazendo as mais 

diversas interferências para os povos e terras indígenas ali presentes. 

O fato de ter sido o único empreendimento citado nominalmente em reunião da CNPI 

chama a atenção para a proporção da influência e mobilização histórica dos Kayapó e 

movimentos sociais contra a obra e o grau de visibilidade nacional e internacional por eles 

alcançado. Desde 1989, quando ocorreu marcante confronto entre empreendedor e povos 

indígenas sobre Belo Monte, diversos aproveitamentos hidrelétricos foram instalados em terras 

indígenas ou em seu entorno sem que houvesse tamanha repercussão. Alguns desses  

empreendimentos causaram impactos irreversíveis e de grande magnitude, talvez até maiores 

que os que possam ser causados pela instalação da UHE Belo Monte, mas não tiveram 

destaque nem parecido. 

Sobre essa nova instância, Verdum constata que

A CNPI dispõe atualmente de instrumentos e de capital social e simbólico 
suficiente (e algum recurso orçamentário) para, se quiser, ao que parece, gerar 
subsídios destinados a reorientar as ações governamentais de promoção da 
gestão sustentável nos territórios indígenas (VERDUM, 2007, p.25). 

É o que de fato se almeja, e a notar pelo nível de engajamento e importância que as 

lideranças têm dado à Comissão, ela surge como perspectiva positiva em consolidação. 

Em entrevista, lideranças indígenas do Ceará:

nós temos dois representantes na CNPI, que é Rosa que é de Pitaguary e o 
Weibe que é Tapeba. Então, as discussões... eu digo assim: a gente tem que 
aprender a usar as tecnologias para a gente poder se comunicar, a gente usar 
as ferramentas da mídia para fortalecer o movimento. Então à medida que tem 
reuniões da CNPI a gente senta eles repassam a gente repassa pros outros 
parentes, a gente tenta disseminar as informações.

                                                
30 A Funai tem considerado para estudos no âmbito do licenciamento ambiental as Tis: Paquiçamba, Arara da Volta 
Grande do Xingu, Juruna do km 17, Trincheira Bacajá, Cachoeira Seca, Koatinemo, Arara, Apyterewa, Araweté do 
Igarape Ipixuna e Kararaô, além dos índios citadinos. São consideradas ainda as Tis Xipaya e Kuruaya e aquelas 
habitadas pelos Mebengokrê (Kayapó). 
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Nesse mesmo sentido, Weibe Tapeba, como um dos representantes do Ceará na CNPI 

destaca:

Estamos lutando para fortalecer a CNPI, tanto é que uma das suas prioridades 
é aprovação do projeto de lei que cria o Conselho Nacional dos Povos 
Indígenas. Sei que essas batalhas são duradouras e difíceis num sistema 
burocrático e anti-indígena. Contudo, somente a apropriação de determinadas 
ferramentas do ”mundo dos brancos” farão com que possamos construir uma 
relação mais afinada com o Estado Brasileiro. Creio que o ensaio há esse novo 
momento se inicia com a CNPI (2009). 

Hoje o desafio a ser enfrentado é o de construir políticas e estratégias voltadas à 

sustentabilidade das terras indígenas tendo como perspectiva a autonomia e a

autodeterminação dos povos indígenas. Mas é necessário ressaltar sempre que atuam em um 

contexto de forças políticas, sociais e econômicas favoráveis e desfavoráveis aos índios. E 

ainda há grande desigualdade das forças em disputa. 

Em que pese as proposições apresentadas no próximo capítulo no sentido de chamar à 

discussão representantes indígenas para a definição de políticas públicas, é arriscado afirmar

que as formas de dominação a que os povos indígenas estão expostas sejam atenuadas de 

maneira que esses povos possam propor alternativas próprias, em seus próprios termos, a 

curto prazo. Tal descrença deixa claro que deve ser exigido do Estado e da sociedade 

envolvente o reconhecimento do respeito devido aos povos indígenas como sujeitos capazes de 

decidir sobre seus futuros. 



122

CONSIDERANDOS

Revisitando a Dissertação

A intenção deste trabalho foi abordar a questão indígena no âmbito do licenciamento 

ambiental, com base em um recorte específico dos atores sociais envolvidos na duplicação de 

uma rodovia na Terra Indígena Tapeba. 

No contexto em pauta, os agentes públicos envolvidos no conflito – Dnit, Ibama, Semace, 

FunaiI) – manifestam relações de poder e disputam interesses nem sempre coerentes com suas 

responsabilidades institucionais no aparelho de estado, se movimentando por estratégias por 

vezes contraditórias. E como a toda ação há uma reação ou que, onde há poder há resistência, 

também a comunidade indígena se movimenta buscando alcançar seus objetivos estratégicos.

Assim, os conflitos observados devem ser percebidos como resultado de uma arena, com 

vários núcleos de poder e de lutas.  No entanto, a concepção de que estes agentes, nessa 

disputa, se posicionem “em um lado dominante e outro dominado não significa que entre eles se 

estabeleça um sistema de dominação e de sujeição total” (GRANADO, 2007, p.15). 

Vimos que a correlação de forças - como fator condicionante das políticas públicas - é 

dinâmica e sujeita a alterações ao longo do tempo. O espaço de intervenção dos povos 

indígenas na discussão sobre grandes empreendimentos foi ampliado. Também a consciência 

ambiental, por exemplo, tem aumentado significativamente, promovendo condições favoráveis 

à implementação de políticas ambientais mais substanciais. Porém, com a atual crise financeira 

mundial e os conseqüentes problemas socioeconômicos agravados, a dimensão sócio-

ambiental tende a ser secundarizada nas agendas governamentais no mundo inteiro.

Apesar de todas as dificuldades, é nítido o avanço da luta indígena em defesa dos seus 

direitos. Faz-se necessária, no entanto, a ampliação dos instrumentos de participação dos 

índios em instâncias decisórias. A Funai deve buscar estimular e fortalecer o protagonismo 

indígena no licenciamento ambiental, promovendo sua participação nos processos capazes de 

afetá-los. Para tanto, o Estado deve apoiar a consolidação de instrumentos que contribuam na 

instalação de práticas participativas.

Apesar do arcabouço legal relativamente consistente, constata-se a premente 

necessidade de amadurecimento, aperfeiçoamento e adequação dos processos de 

licenciamento ambiental no Brasil, especialmente no tocante às terras indígenas. Os avanços 

pontuais da discussão em torno do ritmo de degradação ambiental inerente ao modelo de 
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desenvolvimento em curso não foram suficientemente consistentes a ponto de mudar o rumo do 

sistema econômico, que permanece degradante, egoísta e irresponsável. Ao mesmo tempo, o 

modo de produção do conhecimento científico se distancia cada vez mais da lógica da criação 

de saberes das sociedades tradicionais (SAYAGO & BURSZTYN, 2006). 

Pressupõe-se que a participação dos grupos indígenas e a defesa de sua sobrevivência 

enquanto etnia seja um objetivo permanente da Funai. A comprovação do seu papel na efetiva 

representação dos interesses da população indígena na medida em que buscam reduzir as 

desigualdades desses grupamentos populacionais ou estratos sociais frente a necessidades 

econômicas passa, então, a ser um requisito primordial para que se considere sua política 

voltada à eqüidade. 

Devido à ausência de uma cultura de avaliação na administração pública, o Estado 

brasileiro não conta atualmente com um fluxo regular de informações sobre seu desempenho, 

ou seja, sobre os resultados produzidos (ou não produzidos) por seus órgãos e entidades. Em 

conseqüência, quase não há bases objetivas para distinguir os erros dos acertos das 

intervenções públicas, o que prejudica a capacidade de aprendizado no âmbito do Estado e cria 

problemas sistêmicos de eficiência, efetividade e racionalidade administrativa. 

Como foi apresentado, as dificuldades expostas se aplicam ao atual contexto vivenciado 

pela Funai, que afora não contar com recursos humanos em quantidade e qualificação 

adequadas, não possui sua atuação regulamentada no licenciamento ambiental, tampouco 

avaliação de desempenho institucional partindo de critérios de produtividade, eficiência e 

funcionalidade. 

Acredita-se que os procedimentos adotados pela Funai na condução do processo 

contribuíram, por um lado, para o empoderamento indígena. Por outro, o órgão indigenista 

cedeu mais que o cabível às pressões sofridas pelos interessados na instalação do 

empreendimento. 

Além da legislação ambiental, deve-se considerar a partir de um olhar social, questões 

relativas à legislação indigenista pertinente, com destaque para os seguintes marcos legais: Lei 

5.371/67 – criação da Funai; Lei 6.001/73 – Estatuto do Índio;  Convenção OIT/89; Decreto 

1.141/94 – da Proteção Ambiental; Decreto 1775/96, que dispõe sobre a regularização 

fundiária; além dos artigos 231 e 232 da Constituição Federal. 

Apesar de contar com legislação ambiental e indigenista razoavelmente consistentes, a 

estrutura do Estado não é compatível com suas atribuições. Condições que permitam a 
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adequada participação indígena e o êxito do licenciamento ambiental como instrumento de 

gestão dependem de uma ampla reforma do aparelho estatal. 

Nesse sentido, cabe localizar e destacar o caráter dinâmico dos marcos jurídicos, 

observando que 

o texto de uma lei não deve ser somente considerado quanto ao grau de sua 
efetiva aplicabilidade´, posto que ´ele produz outros efeitos quando [...] pensado 
enquanto mecanismo de codificação – situando de modo objetivo idéias e noções 
anteriormente dispersas – e como instrumento de formalização (LIMA, 1995, p.202 
apud BARRETO FILHO, 2002, p.2).

Os empreendimentos pressionam as terras indígenas, representando forças destrutivas.

A difícil tarefa do licenciamento de promover a utilização racional dos recursos naturais no 

processo de desenvolvimento econômico deve ser norteada por uma preocupação maior com 

os impactos sócio-culturais, sobretudo ao envolver minorias étnicas. Deve ser debatida e 

construída uma nova racionalidade que leve em conta não só as bases ecológicas, mas 

também aspectos sociais para uma gestão participativa dos recursos naturais, fornecendo 

subsídios para a implementação de políticas públicas que visem tanto a garantia dos direitos 

dos povos indígenas quanto a conservação do meio ambiente. 

Nessa perspectiva deve-se buscar integração e direcionamento das políticas ambientais 

e indigenistas para que adquiram escala, massa crítica e arcabouço institucional condizente 

com a sua centralidade no desenvolvimento sustentável do Brasil.

Esse trabalho nem de longe esgota as análises possíveis sobre a BR-222 na Terra 

Indígena Tapeba, tampouco as controvérsias que permeiam o componente indígena do 

licenciamento ambiental, uma vez que teve como recorte aspectos específicos do processo. 

Outras questões não foram aqui problematizadas e permanecem como um amplo e rico campo 

de reflexão.  

Nessa perspectiva, também as recomendações para atuação da Funai no licenciamento 

ambiental devem ser tomadas como uma abordagem restrita, baseada em generalizações e 

apontamentos limitados, na medida em que carecem de profundidade por estudos mais 

sistemáticos e sofisticados. 

Os efeitos da dispersão das políticas ambientais, indigenistas e desenvolvimentistas 

demonstram a premência de uma abordagem integrada e intersetorial que contribua para a 

formulação de políticas públicas efetivamente orientadas por uma visão de Estado, superando a 

lógica da dispersão de esforços e da fragmentação política e administrativa, sendo também 

consoante com o combate à exclusão em suas múltiplas dimensões.
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ANEXO I

Fotografia 1: Primeira reunião do componente indígena do licenciamento ambiental da BR-222. TI Tapeba.
Autor: Julia Paiva 
Data: 29/02/2008

Fotografia 2: “Seu Sebastião”, liderança da Aldeia Cacos na 1ª reunião do componente indígena do licenciamento 
ambiental da BR-222. TI Tapeba.
Autor: Julia Paiva 
Data: 29/02/2008
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Fotografia 3: Dourado Tapeba na segunda reunião do componente indígena do licenciamento ambiental da BR-222,
área Anacé. 
Autor: Julia Paiva 
Data: 24/04/2008

Fotografia 4: Terceira reunião do componente indígena do licenciamento ambiental da BR-222.TI Tapeba.
Autor: Julia Paiva 
Data: 25/04/2008
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Fotografia 5: Carnaúbas às margens da BR-222/CE. TI Tapeba.
Autor: Julia Paiva 
Data: 24/04/2008

Fotografia 6: Centro Cultural Tapeba às margens da BR-222/CE. TI Tapeba.
Autor: Francisco Gadelha 
Data: 31/08/2006
Fonte: Centro de Produção Cultural Tapeba 
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Fotografia 7: Passeata – Caminhada do Dia do Índio Tapeba
Data: 03/10/2007
Fonte: Observatório dos Direitos Indígenas

Fotografia 8: Crianças tapeba atravessando a BR-020. 
Autor: Julia Paiva 
Data: 22/07/2009
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Fotografia 9: Lagoa dos Porcos, TI Tapeba. 
Data: jan/2009
Fonte: Relatório Componente Indígena Tapeba - Ecology/Centran/DNIT

Fotografia 10:. Olaria destruída pelos Tapeba em área de retomada às margens da BR-222/CE
Data: jan/2009
Fonte: Relatório Componente Indígena Tapeba - Ecology/Centran/DNIT
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Fotografia 11. Pedreira aberta para retirada de rochas utilizadas na construção da BR-222 durante a
década de 1970.
Data: jan/2009
Fonte: Relatório Componente Indígena Tapeba - Ecology/Centran/DNIT

Fotografia 12: Festa da Carnaúba. TI Tapeba 
Autor: Evanir Jonson Rolon 
Data: 17/10/2008
Fonte: Núcleo de Apoio Local da Funai Ceará 



141

Fotografia 13: Mulheres Tapeba. Aldeia Lagoa 1 
Autor: Julia Paiva 
Data: 24/06/2009

Fotografia 14: Produção artesanal em argila 
Autor: Francisco Gadelha 
Data: 27/08/2006
Fonte: Centro de Produção Cultural Tapeba 
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Fotografia 15: “Vó Raimunda”. TI Tapeba 
Autor: Evanir Jonson Rolon 
Data: 17/10/2008
Fonte: Núcleo de Apoio Local da Funai Ceará

Fotografia 16: Lagoa do terreiro sagrado do Pau Branco.TI Tapeba 
Autor: Evanir Jonson Rolon 
Data: 17/10/2008
Fonte: Núcleo de Apoio Local da Funai Ceará 
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