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Resumo: 
O presente trabalho consiste em uma etnografia do processo de estar e fazer 

uma administração pública tanto por servidores indígenas quanto não indígenas. Tomo 

como ponto de reflexão uma instituição brasileira: a Secretaria de Estado para os Povos 

Indígenas (SEIND), órgão vinculado ao poder executivo do estado do Amazonas, Brasil, 

criado a partir da Lei 3.403 de 2009. Busca-se refletir sobre o recente protagonismo de 

agentes estatais indígenas na administração pública e, assim, voltar o olhar para uma 

forma estatal (potencialmente nova) que emerge a partir da ocupação de um lugar de 

poder inédito na estrutura estatal brasileira. 

O acompanhamento das atividades cotidianas na SEIND durante o período de 

seis meses de trabalho de campo demonstrou que os interlocutores imprimem grande 

fluidez a elementos vinculados a concepções de ‘Estado’ e de ‘indianidade’. Assim, as 

rotinas administrativas, a percepção dos servidores a respeito de seus trabalhos, e as 

interações interinstitucionais, recriam e atualizam tal dualidade de diferentes formas: 

“Estado” e “índios”, “governo” e “movimento indígena”, “técnica” e “política”, “indígenas” 

e “não indígenas”. A articulação de ambos universos políticos demonstrou grande 

criatividade por parte dos servidores que, frente ao baixo orçamento da instituição, 

utilizam a experiência adquirida nas associações e organizações indígenas para 

fundamentar diferentes estratégias de gestão. Argumento que esse espaço de 

negociação entre um pólo supostamente “indígena” e outro “estatal” acabaria por 

produzir a SEIND como um órgão híbrido, simultaneamente administração pública e 

projeto político indígena.  
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Apresentação 
No dia 16 de abril de 2012 teve início a “Copa Indígena” no estado do Amazonas, 

Brasil, organizada como parte das comemorações do “dia do índio”, 12 de abril. As 

atividades que fizeram parte da comemoração foram organizadas pela Secretaria de 

Estado para os Povos Indígenas do estado do Amazonas (SEIND), através da 

articulação com diferentes instituições da administração pública e organizações 

indígenas. Eu estava finalizando os primeiros três meses de trabalho de campo junto à 

SEIND, responsável por elaborar e gerenciar políticas voltadas às populações e 

organizações indígenas do estado do Amazonas, e buscava observar de perto suas 

atividades durante a “Copa”. 

A solenidade de abertura teve início com uma série de discursos realizados, 

primeiramente, pelo Secretário da SEIND, Bonifácio Baniwa; em seguida pela 

Secretária de Juventude, Esporte e Lazer (SEJEL), Alessandra Campêlo; pelo general 

de Brigada e chefe de Estado Maior do Comando Militar da Amazônia (CMA), José Luiz 

Jaborandy; pela vice-coordenadora da Coordenação das Organizações Indígenas da 

Amazônia Brasileira (COIAB), Sônia Guajajara; e pelo coordenador da Coordenação 

das Organizações e Povos Indígenas do Amazonas (COIPAM), Fidélis Baniwa. Os 

nomes reproduzidos anteriormente seguem o formato utilizado pelo mestre de 

cerimônias: enquanto os não indígenas eram apresentados com nome e sobrenome, os 

indígenas eram chamados pelo nome e etnia.  

Apesar da segmentação visual e física da arquibancada entre militares (ao lado 

esquerdo), autoridades (nas fileiras superiores) e indígenas (localizados ao lado direito), 

os discursos das duas secretarias do governo do estado do Amazonas e do 

representante do Comando Militar da Amazônia (CMA) buscaram operar justamente no 

sentido oposto, tentando enaltecer a forma com que estes diferentes setores do público 

se complementariam e atuariam conjuntamente. Os discursos dos dois representantes 

de organizações indígenas, no entanto, foram marcados pelo tom combativo, 

destoando significativamente da sintonia buscada pelos demais. Eles pediram mais 

atenção por parte das instituições do poder público às comunidades indígenas, e 

afirmaram que há muito “descaso” e “falta de respeito” com a cultura do “povo 

indígena”.  



Se inicialmente tínhamos certa diversidade de elementos confluindo no sentido 

de produzir um evento com uma qualidade específica (uma Copa Indígena, organizada 

por uma Secretaria Indígena, e com autoridades indígenas), a abertura “solene”, ao 

constantemente enfatizar a relação entre os “indígenas” e as “instituições” (por vezes 

enaltecendo sua complementaridade, por vezes seus atritos), acabava por produzir 

esses mesmos âmbitos como dois elementos distintos, visíveis inclusive na disposição 

física da arquibancada. 

foto 

Tal como a cena de abertura da Copa Indígena sugere, a presente comunicação 

irá explorar o imbricamento entre formas (supostamente) estatais e indígenas e, nesse 

sentido, pensar sobre um processo mais amplo: a recente ocupação de cargos da 

administração pública por servidores indígenas, e a produção de um tipo específico de 

Estado a partir deles. Como mencionado anteriormente, tomarei como ponto de 

reflexão a Secretaria de Estado para os Povos Indígenas (SEIND), órgão vinculado ao 

poder executivo do estado do Amazonas e criado a partir da Lei 3.403 de 2009. Os 

dados aqui contemplados integram a dissertação de mestrado defendida no ano de 

2013 no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal 

do Paraná (PPGA/UFPR) intitulada: “Indígenas e não-indígenas na administração 

pública: uma etnografia da Secretaria de Estado para os Povos Indígenas do estado do 

amazonas1”.  

 Este trabalho será dividido em duas partes. Na primeira delas irei olhar para o 

processo de entrada e constituição de um servidor público dentro da SEIND. Buscarei 

refletir sobre a maneira com que os servidores (indígenas e não indígenas) imprimem 

grande fluidez em elementos vinculados a certas concepções de Estado2 e de 

indianidade, acionando-as de diferentes formas. Na segunda parte, a reflexão será 

voltada para o funcionamento da secretaria através da articulação entre diferentes 

instituições (associações e organizações indígenas, secretarias de estado, ONGs, 

Ministérios, entre outros), e produção de ações através da escrita de projetos. Para 

                                                
1 Lobato da Costa, T.K., 2013. Indígenas e não indígenas na administração pública: uma etnografia da 
Secretaria de Estado para os Povos Indígenas (SEIND) do Amazonas. Curitiba - PR: Universidade 
Federal do Paraná - UFPR 
2 As categorias nativas serão grafadas em itálico. 



tanto, irei um caso específico que ilustra a forma com que a SEIND se produz enquanto 

secretaria de estado, revelando um modus operandi particular frente às dificuldades 

orçamentárias. 

 

Indígenas e não indígenas: políticos e técnicos? 
 A Secretaria de Estado para os Povos Indígenas (SEIND) possui um quadro 

composto por 38 servidores, dos quais 18 são indígenas oriundos de 11 diferentes 

grupos: Baniwa, Tukano, Marubo, Mura, Miranha, Munduruku, Sateré-Mawé, Apurinãm 

Tenharin, Ticuna e Mayuruna. Deve-se ressaltar que o cargo de Secretário de estado 

bem como o de Secretário Adjunto - as duas mais altas posições hierárquicas na 

Secretaria - são ocupadas pelos servidores Bonifácio e José Mario, indígenas dos 

grupos Baniwa e Mura, respectivamente. Ambos os Secretários narram suas trajetórias 

com grande ênfase na atuação em organizações do movimento indígena. Bonifácio, na 

região do Alto Rio negro, contribuiu com a consolidação da Federação das 

Organizações Indígenas do Alto Rio Negro (FOIRN); e José Mário, no município de 

Autazes, teve intensa participação no Conselho Indígena Mura. Ambos também 

atuaram junto à Coordenação das Organizações e Povos Indígenas da Amazônia 

Brasileira (COIAB), citada por meus interlocutores como uma das organizações mais 

representativas no Brasil. As trajetórias de Bonifácio e José Mario, até então traçadas 

em instituições indígenas, tiveram continuidade no poder público, dentro da Fundação 

Estadual dos Povos Indígenas3 (FEPI), que antecedeu a criação da SEIND ocorrida em 

2009. 

O processo de entrada de novos servidores na SEIND (indígenas ou não) 

articula não somente procedimentos burocráticos como a assinatura do contrato, mas 

também uma série de negociações que vão além (e não se encerram) nos limites 

físicos da Secretaria, exigindo o diálogo não só com povos e organizações indígenas, 

mas também com o próprio governo. Isso ocorre, pois os cargos na secretaria são 

todos comissionados4 ou então de servidores cedidos por outras repartições públicas, 

de uma forma ou de outra, não há a realização de concursos públicos.  

                                                
3 A SEIND herdou as atribuições, quadro pessoal e patrimônio da FEPI quando criada. 
4 Cargos considerados em Lei de livre nomeação e exoneração. 



Esse fato é ressaltado enquanto elemento positivo e de grande relevância pelo 

Secretário Bonifácio Baniwa. Segundo ele, foram os cargos comissionados que 

permitiram a montagem de um quadro de servidores que ‘combinasse’ indígenas e não 

indígenas na administração da Secretaria, inclusive proporcionando o aumento 

progressivo da porcentagem dos primeiros durante os anos: 

 
“Facilitou para que a gente pudesse ter indígenas aqui [os] cargos comissionados, ainda 
não temos servidores por meio de concurso (...). Então não foi drasticamente, mas pouco 
a pouco fomos envolvendo os indígenas, também caçando indígenas que tem perfil, que 
possam contribuir, e nós tínhamos essa proposta de ter realmente meso-regiões. O 
governador na época deu 11 vagas para gente, isso facilitou trazer lideranças aqui pra 
dentro, só que isso foi gradativo. Tem algumas áreas que ainda necessitamos, que não 
temos ainda indígenas suficientes formados nessas áreas, como contabilidade, 
administração... Tudo bem que hoje temos uma colega formada em administração 
pública, que é chefe do DOFIN5, mas [os] outros são não indígenas”.  
(Bonifácio Baniwa, em entrevista, 02/04/2012). 

 

O principal elemento que deve ser destacado é o modelo de organização da 

Secretaria através da divisão do estado em diferentes meso-regiões. Tal modelo teve 

início em 2004 na instituição que antecedeu a SEIND, a Fundação Estadual dos Povos 

Indígenas (FEPI). Nesta época, na gestão do então Diretor Presidente Bonifácio Baniwa 

(atual Secretário da SEIND), houve a realização de 15 “grandes oficinas” por todo o 

território do estado do Amazonas. Cada meso-região foi concebida pela Secretaria, 

pelas comunidades e organizações indígenas como “uma base, que teria uma 

representação aqui dentro [da SEIND]”; desta forma, cada representante deveria levar à 

Secretaria as demandas de sua meso-região. O estado do Amazonas foi dividido em 

onze parcelas de território (ou seja, onze meso-regiões) de acordo com as onze vagas 

concedidas pelo governador. Assim, tais “oficinas” deveriam resultar na indicação de 11 

indígenas representantes de suas bases que, no momento de elegê-los, levariam em 

conta critérios próprios - ser liderança, por exemplo, foi um destes critérios. Podemos 

notar que há na fala do secretário o acionamento de certas categorias e concepções 

associadas a um universo político de reivindicação de direitos indígenas (e também de 

outros movimentos sociais) como demanda, bases, e lideranças, sendo 

                                                
5 Departamento Financeiro – DOFIN. 



operacionalizadas no sentido de criar este novo espaço na administração pública: uma 

secretaria de estado para os indígenas, feita por eles mesmos. 

A busca por um tipo de qualidade específica nestes novos servidores – ser 

liderança – demonstra que essa forma de recrutamento é articulada por meus 

interlocutores à ideia de representatividade política. A organização da Secretaria, então, 

foi sendo operacionalizada através da articulação de elementos que dizem respeito à 

esfera governamental - concessão de vagas pelo governador e cargos comissionados - 

juntamente com outros fatores - oficinas participativas e indicações de nomes através 

de eleições para assumir os cargos.  

A forma de recrutamento dos servidores difere dos critérios universais dos 

concursos públicos, ao mesmo tempo em que não segue a atribuição de cargos a 

aliados políticos (oriundos de coligações partidárias, por exemplo). O acompanhamento 

do cotidiano na secretaria durante o trabalho de campo demonstrou que para estar na 

SEIND é preciso ter o apoio de sua região, grupo ou associação indígena e, ao mesmo 

tempo, dominar as rotinas administrativas do Estado. Na dissertação sustento que de 

nada adianta ser apenas um burocrata e não conseguir articular politicamente o 

andamento dos papéis e projetos com as comunidades e associações indígenas, da 

mesma forma que não adianta ser apenas um representante e não saber executar as 

rotinas burocráticas da Secretaria. É a combinação destas qualidades, no ponto de 

vista dos meus interlocutores, que garante o funcionamento da SEIND.  

A especificidade da atuação de um servidor público na SEIND (que deve 

acumular qualidades políticas e técnicas) está intimamente ligada a entrada e 

experiência diária na Secretaria. É através do cotidiano do trabalho, da 

operacionalização das rotinas administrativas, das reuniões, dos telefonemas, do 

contato com as associações e lideranças indígenas, que um servidor da SEIND é 

produzido. Como mencionado anteriormente, a trajetória anterior de muitos servidores 

traçada em associações ou organizações indígenas, faz com que o processo de 

chegada e integração na SEIND seja essencial para compreendermos certa antinomia 

das posições que ocupam dentro dela. 

 

A chegada de novos servidores: o processo de Integração 



No momento de chegada os novos servidores são recepcionados com 

procedimento denominado Integração, que contempla a entrega de uma série de 

documentos e um tour pelo prédio. Os documentos são os seguintes: (i) Manual de 

Integração e Regulamentação Interna da Fundação Estadual dos Povos Indígenas – 

FEPI6; (ii) um anexo de tal Manual denominado “normas e procedimentos da folha de 

frequência obrigatória”; (iii) Cópia do Diário Oficial do Estado do Amazonas, onde 

consta a publicação da Lei n°3.403, de 07 de Julho de 2009 que dispõe sobre a criação 

da SEIND7; (iv) Cópia do Diário Oficial do Estado do Amazonas do dia 22 de Dezembro 

de 2003, onde consta o “Código de Ética Profissional dos Servidores Públicos Civis do 

Poder Executivo e dos Militares do Estado do Amazonas”; (v) Organograma da SEIND 

de acordo com a Lei n°3.403 – a mesma recebida; (vi) E, por fim, um Funcionograma 

da SEIND – que contempla as diferentes coordenações e gerências (que não estão 

previstas em Lei), e também localiza todos os servidores dentro da estrutura da 

instituição de acordo com nome e cargo ocupado. 

Percebemos então que os novos servidores são introduzidos ao universo 

burocrático e a certa percepção de sua temporalidade antes mesmo de realizarem um 

tour pelo prédio ou de serem apresentados aos demais colegas. Logo nos primeiros 

instantes na Secretaria eles já são colocados frente a uma série de papeis cuja 

quantidade não é muito volumosa, no entanto, seu conteúdo pode ser bastante 

intimidador para aqueles que nunca se depararam com este tipo de literatura. Observa-

se que tal literatura vislumbra um determinado tipo de leitor, e espera-se que os 

indivíduos designados como servidores públicos consigam assimilar as leis e 

regulamentações que envolvem tal função, presentes nos papeis entregues. 

Através da análise do texto destes diferentes documentos torna-se possível notar 

que alguns deles contêm diferentes prescrições. O Manual de Integração elaborado 

pela atual chefe do departamento de Administração, Tarsila, e a própria Lei 3.403 que 

cria a Secretaria enfatizam fortemente o “compromisso com a causa indígena” em 

                                                
6 AMAZONAS (estado). 2008. Fundação Estadual dos Povos Indígenas - FEPI. Manual de Integração e 
Regulamentação Interna da Fundação Estadual dos Povos Indígenas.  
7 BRASIL. Lei n°3.403 de 07 de Julho de 2009. Dispõe sobre a criação da Secretaria Estadual para os 
Povos Indígenas – SEIND. Diário Oficial do Estado do Amazonas. Manaus, AM. Número 31.623. Ano 
CXIV. 
 



diversas passagens. Assim, tais documentos exigem não apenas o cumprimento de 

regras administrativas, mas uma forma de comprometimento relacionada a um espaço 

mais amplo de discussão – os direitos indígenas. Podemos destacar que cinco das 16 

seções que compõem o manual tratam sobre tal assunto, para ilustrar tal questão, 

podemos citar especificamente os itens IV, VII e VII da sessão que versa a respeito das 

“Competências” da instituição: 

 
NOSSAS COMPETÊNCIAS: 
(...) 
IV - Valorização da diversidade cultural constitutiva da sociedade regional, respeitando os 
processos próprios das comunidades, em atenção ao reconhecimento da cidadania 
indígena; 
(...) 
VII - Preservação dos valores, bens culturais e históricos representativos da memória 
indígena; 
VIII – A formação, a capacitação e o aperfeiçoamento de lideranças indígenas em relação 
à legislação social, ambiental e educacional.  
(FONTE: Manual de Integração e Regulamentação Interna da Fundação Estadual dos 
Povos Indígenas – FEPI, 2008:07 – ênfase da autora). 

 

Paralelamente à ênfase nos aspectos indígenas, observa-se no Manual a 

introdução dos novos servidores ao universo da administração pública, que ocorre tanto 

através de uma regulamentação externa, alinhada à legislação do governo estado, 

quanto a partir de um conjunto de normas internas à Secretaria que dizem a respeito de 

seu funcionamento diário. No Manual temos, por exemplo, seções sobre “Normas de 

Frequência e Horários de Trabalho”, “Normas do uso da Carteira de Identificação ou 

Crachá”, “Rotina e Procedimentos de concessão, aplicação e prestação de contas e 

diárias de viagens”, entre outros. As regras presentes nestas seções devem (e parecem 

ser) seguidas à risca pelos servidores, uma vez que o desencadeamento de tais 

processos burocráticos também é relacionado, pelos interlocutores, ao próprio 

funcionamento da Secretaria.  

Um fator interessante é que o Manual, ao articular conteúdos de diferentes 

naturezas (regras administrativas e comprometimentos ideológicos), também acaba por 

combinar dois distintos tipos de vocabulário (como pude observar nas próprias falas dos 

servidores da SEIND). Olhando para as categorias recorrentemente acionadas tanto 

pelos servidores, quanto pelo Manual (e outros tipos de documentos produzidos na 

Secretaria), torna-se possível perceber a convergência de um vocabulário próprio desta 



forma de se fazer política vinculada à reivindicação de direitos (neste caso, dos povos 

indígenas, mas não somente) e de um vocabulário específico do universo burocrático 

sedimentado na administração pública. Assim o uso obrigatório do crachá, as normas 

de frequência e prestação de contas acabam por se misturar às demandas, 

reivindicações e solicitações vindas de indivíduos ou coletivos indígenas nos 

documentos. 

Por outro lado, encontramos no “Código de Ética Profissional dos Servidores 

Públicos Civis do Poder Executivo e dos Militares do Estado do Amazonas” aspectos 

que colocam o exercício da função de servidor público acima de qualquer outra forma 

de comprometimento, uma vez que o mesmo é considerado reflexo do próprio poder 

estatal, tanto durante o exercício do cargo, quanto fora dele: 

 
“Das Regras Deontológicas: 
I – A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são 
primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou 
função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus 
atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da 
tradição dos serviços públicos. 
(...) 
III – A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, 
devendo ser acrescida da ideia de que o fim sempre é o bem comum. [...]. 

 (...) 
V – O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser 
entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da 
sociedade, o êxito deste trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio”.  
(FONTE: Código de Ética Profissional dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo 
e dos Militares do Estado do Amazonas, 2003 - ênfase da autora) 

 

 Temos, então, não apenas a ênfase no trabalho e no comprometimento com a 

função exercida, mas sim uma ideia que interliga o “bem estar” do próprio servidor, a 

busca por um “bem comum”, e a noção de que o servidor seria a extensão do poder 

estatal. Na reprodução de tais trechos percebemos que legalmente configura-se um tipo 

de relação com o próprio trabalho que exclui a possibilidade de quaisquer outros 

vínculos que possam se sobrepor à atividade exercida, projetando um tipo de servidor 

público que deve ter a vida pessoal e profissional voltada à execução de seu trabalho. 

Se por um lado tínhamos na SEIND uma série de servidores oriundos de 

diferentes comunidades, localidades e contratados por variadas razões (técnicas, 

políticas ou ambas), por outro, temos a utilização de um Estatuto (que data 



anteriormente à Constituição Federal de 1988) e de um código de ética, que 

independem da indianidade dos servidores. Verifica-se que a própria trajetória dos 

servidores pensada a partir da representatividade e do reconhecimento de alguns deles 

enquanto lideranças – ou seja, os próprios motivos pelos quais chegaram à Secretaria – 

parece ser incoerente às regras do funcionalismo público – que, por sua vez, parece 

contrário ao próprio Manual produzido pela SEIND, que enfatiza a “causa indígena”.     

Nesse sentido, o manual e o código de ética parecem se dirigir a diferentes 

sujeitos que, simultaneamente, são enquadrados nas regras gerais do funcionalismo 

público e também devem se comprometer profundamente com a “causa indígena”, 

representando suas regiões e comunidades. A coexistência de diferentes prescrições é 

percebida e apontada pelos servidores enquanto uma situação delicada e repleta de 

disjunturas. Em uma conversa pessoal um dos interlocutores afirmou: 

 
“Tiveram pessoas que falaram que quando você passa a ser funcionário público você 
para de ser índio, porque você é funcionário público, você tem que ter uma cartilha. Mas 
por que a gente tem que fazer isso se nosso público alvo são os povos indígenas?”. 
(Comunicação pessoal, Abril de 2012).  

 

A questão levantada pelo interlocutor aponta para certo descompasso entre 

ocupar a posição de servidor público e, ao mesmo tempo, ser um indígena oriundo de 

uma trajetória em organizações indígenas. No entanto, ao olharmos para a fala do 

Secretário Bonifácio, notamos sua compreensão de tal articulação enquanto um papel 

específico do servidor público da SEIND – e não das outras Secretarias: 

 
“Tiemi: É interessante porque parece que não só o senhor, mas os outros servidores que 
vieram do movimento indígena estão entre duas coisas...  
Bonifácio: (...) Isso é um papel de quem está aqui. Além de eu ser um membro de um 
povo, que é Baniwa, eu tenho que dar satisfação para esse meu povo, e por ser de uma 
região, tenho que representar aquela gente também e tem que dar uma satisfação para a 
organização maior que é a FOIRN. (...) Além disso, você também tem que atender o 
programa de governo, exigências, decisões, encaminhamentos, e nós somos 
interlocutores tanto para o governo e também entre os indígenas para o governo. Então 
são dois... (...) Porque você não esta só representando, além de representar perante o 
governo para a comunidade, você representa a comunidade para o governo. (...) O nosso 
negócio aqui é fazer o Estado entender o índio, e não o índio entender o Estado. Só que, 
ao mesmo tempo, na prática, a gente acaba fazendo eles também entender o governo. 
Burocracia... Muita das vezes os indígenas são muito imediatistas, (...) sendo que o 
governo trabalha com planejamento, PPA. Isso acaba que a gente também acaba 
trabalhando isso com as comunidades...” (Bonifácio Baniwa, em entrevista, 02/04/2012 – 
ênfase da autora). 



 

Torna-se possível destacar que tal processo de “combinação” entre essas 

diferentes condições é acompanhado pela própria apreensão do universo da 

administração pública por parte dos índios que entram no “Estado”. Simultaneamente, o 

Secretário enfatiza a importante função dos servidores de fazer com que o “Estado” 

também entenda os índios, em um processo que seria de compreensão mútua. 

Percebe-se que “estar em um órgão público” envolve também a aprendizagem dos 

procedimentos burocráticos (e consequentemente, do universo não indígena), processo 

que se dá coletivamente. Segundo a fala do Secretário, tal conhecimento da 

administração pública acaba “na prática” também sendo passado para as 

“comunidades”, para que elas compreendam a forma e o tempo de atuação da 

Secretaria; este último, sempre em menor velocidade que o desejo das “comunidades”. 

Notamos então a emergência de uma dimensão dialógica provocada pela posição de 

estar na SEIND: a compreensão de um (dos “indígenas” pelo “Estado”) depende 

também da compreensão do outro (do “Estado” pelos “indígenas”). 

A ambiguidade vivenciada pelos servidores que combina determinada trajetória e 

a função de servidor público, ou a representação das comunidades para o governo, e 

do governo para as comunidades, acaba por produzir uma política específica, 

relacionada à emergência de tais posições. A reflexão estabelecida por este diálogo dá 

lugar a uma visão crítica acerca da própria forma com que esta posição no “Estado” é 

constituída. Em entrevista, o servidor Ageu Vilácio, do grupo Sateré-Mawé, realiza uma 

leitura bastante interessante a respeito de tal questão: 

  
Tiemi: Como é essa questão de estar dentro de uma instituição pública e ao mesmo 
tempo ser um indígena vindo do movimento indígena? 
Ageu: Eu vim do movimento agora estou no Estado, estou em uma circunstância. Eu 
penso que, por exemplo, se você trabalhar muito com o movimento para fazer parte do 
Estado, do estado brasileiro, e eu penso que o estado brasileiro ainda precisa melhorar 
muito para responder os anseios do movimento. Essa é a grande verdade. Quando você 
conquista uma Secretaria do porte como SEIND, uma secretaria do estado, você está 
admitindo que os povos indígenas têm direito a tratamento diferenciado por uma questão 
cultural, e assim sucessivamente, né? Só que será que você está preparado como 
Estado para dar esse suporte? Então esse é o papel fundamental da minha missão.  
(Ageu Sateré, em entrevista, 11/04/2012) 

 



Notamos que “estar no Estado” ou “estar no movimento” são pensadas enquanto 

posições circunstanciais para os interlocutores. Contudo, a particularidade de “estar no 

Estado” necessariamente requer o estabelecimento de diálogo entre tais polos – 

mesmo que possam ser vivenciados simultaneamente. Notamos assim, a presença 

constante da dualidade das posições dos servidores. Ainda que por vezes uma das 

partes possa prevalecer, a maneira com que os servidores as colocam de acordo com 

cada situação acaba por criar diferentes combinações entre “governo” e “movimento”, 

ou “Estado e “indígenas”.  

“Estar no Estado” suscita diferentes reflexões provenientes de certa ambiguidade 

carregada por tal condição. Paralelamente, há a percepção de uma antinomia entre o 

que é pensado enquanto “indígena” e o que é pensado enquanto “governo”, no entanto, 

deve-se enfatizar que estar em ambos os polos é simultaneamente desejável e 

perigoso. Em outras palavras: por um lado a indianidade dos servidores os reveste de 

uma característica específica - afinal, quem melhor que um indígena para entender e 

responder às demandas indígenas? Por outro, durante o trabalho de campo, foi 

possível perceber que apreender o universo estatal e seu funcionamento é 

potencialmente perigoso, uma vez que pode redundar na apreensão da própria 

indianidade do servidor, tornando-o um ‘servidor público universal’.  

Nota-se, portanto, que as diferentes polaridades colocadas entre técnica e 

política, burocrata e representante, enfim, indígenas e não indígenas, pode apresentar 

para os servidores variados níveis de gradação. Nesse sentido, os movimentos de 

aproximação ou distanciamento desses polos acionados sempre circunstancialmente, 

acabam por reconfigurar as posições de servidor e indígena. 

 

Instituições, projetos e ações 
 Agora que já olhamos para as pessoas que estão na SEIND buscando pensar a 

constituição de um servidor público dentro dela, partiremos para a análise de outro 

processo que apresenta certa semelhança a esse: o funcionamento da Secretaria.   

 A SEIND é intensamente procurada por organizações e associações indígenas. 

O principal meio de comunicação entre ambas é (quase que exclusivamente) via papel. 

Os papéis que chegam à SEIND são denominados por meus interlocutores de 



demandas, e podem ser enviados por indivíduos, comunidades, organizações 

indígenas ou instituições do poder público. As demandas podem conter ter diferentes 

formas: cartas manuscritas, cartas circulares e ofícios, e expressar diferentes 

conteúdos. De forma geral, podemos classificá-las em “demandas materiais”, onde são 

feitos pedidos por parte de comunidades, indivíduos ou instituições indígenas (como 

aquisição de barcos, motores, construção de malocas, etc.), e “demandas não 

materiais”, onde se requer a elaboração de projetos, agendamento de reuniões, visitas 

técnicas, entre outros. O funcionamento da Secretaria é estreitamente vinculado às 

demandas, principalmente no sentido de elaborar projetos. 

Atentando para as demandas, suas formas e conteúdos, foi possível perceber 

múltiplas expectativas que recolocam continuamente (e cotidianamente) o que deveria 

ser uma ‘administração pública indígena’, tanto para aqueles que buscam a Secretaria 

(através de papéis), quando para ela própria. Tais perspectivas demonstraram ter uma 

incidência muito concreta nos processos internos à instituição, pois ao mesmo tempo 

em que são projetadas expectativas que constroem o que deveria ser uma 

‘administração pública indígena’ para diferentes agentes externos (espera-se que a 

SEIND compre barcos para as comunidades, escreva projetos, faça oficinas, etc.), 

obrigam quem está ‘dentro’ a construir uma resposta – uma resposta de Secretaria de 

governo. A simultaneidade de ambos os processos também acaba por delinear os 

contornos da própria SEIND, negociando os limites entre ‘dentro’ e ‘fora’ 

contextualmente. Assim, ao atender a determinadas demandas e não outras, a SEIND 

vai definindo, progressivamente, o seu tipo e área de atuação. 

A maneira pela qual as demandas são transformadas em ações de Estado pelos 

técnicos da SEIND é de estrema importância para compreender a Secretaria, e constitui 

praticamente toda a sua atuação. Nos próximos parágrafos tratarei desse assunto. 

Grande parte das demandas que são enviadas à SEIND é encaminhada aos 

departamentos correspondentes às chamadas atividades fim: o Departamento de 

Etnodesenvolvimento (DETNO) e o Departamento de Promoção dos Povos Indígenas 

(DEPI). No entanto, nem sempre as demandas podem ser “atendidas” – a começar 

pelas limitações orçamentárias da SEIND. O baixo orçamento da instituição faz com 



que os técnicos busquem outras estratégias de gestão no sentido de viabilizar a 

atenção às demandas.  

De acordo com a Coordenadora de Programas e Projetos do DETNO, Rosa dos 

Anjos, logo que as demandas chegam, a primeira atitude dos técnicos é verificar a 

possibilidade de inscrevê-las em editais abertos por outras instituições públicas 

(secretarias de estado, ministérios etc.) ou privadas (bancos, fundações etc.). Quando 

isso ocorre e as demandas podem, de fato, originar projetos que se alinhem aos temas 

dos editais, os técnicos ficam “tão empolgados quanto as comunidades”, e então dão os 

encaminhamentos para a abertura de um processo. Nota-se que são buscados meios 

“fora” da Secretaria no sentido de viabilizar as demandas que chegam a ela. 

Os processos são abertos pelos servidores do DEPI ou do DETNO junto ao 

Gabinete do Secretário, que emite um número de protocolo e fornece uma pasta com 

uma folha de capa para ser preenchida com os dados do processo. As pastas dos 

processos são compostas por uma série de documentos: a demanda que deu origem 

ao mesmo, os ofícios, e-mails ou cartas circulares emitidos pela Secretaria ou por 

outras instituições (do poder público ou organizações indígenas) relacionadas à 

viabilização do projeto, o próprio projeto (depois que for escrito) e, grande parte das 

vezes, o edital impresso ao qual o projeto foi submetido.  

Ainda que as demandas não dêem origem imediatamente a projetos, elas podem 

ser resgatadas assim que um edital que contemple o seu tema for aberto. Os técnicos 

estão constantemente buscando esses editais nas mais diversas áreas: cultura, saúde, 

educação, entre outras, principalmente via internet. Chris Lopes, do Departamento de 

Promoção dos Povos Indígenas, também mencionou que algumas secretarias de 

estado ligam para avisar quando editais que interessem à SEIND irão abrir. Assim, os 

servidores da SEIND aproveitam o fato de estarem em uma secretaria de estado para 

trabalhar e entrar em contato com as outras secretarias. A proximidade entre esses 

órgãos da administração pública e seus funcionários pode ser construída em diferentes 

momentos, e para os servidores da SEIND, é essencial ter certa “rede” de pessoas 

mapeada dentro das instituições públicas. 

A escrita do projeto pode ser realizada pela comunidade ou associação indígena, 

pela secretaria, ou por ambas em conjunto. É bastante comum o envio de projetos já 



prontos à SEIND. Nestes casos, os servidores apenas corrigem eventuais erros e 

realizam alguns ajustes para alinhar o projeto ao formato do edital. Em outros casos, a 

Secretaria escreve o projeto a partir da demanda e consulta a associação indígena 

apenas para saber se ainda há interesse na sua concretização (uma vez que as 

demandas podem “ficar paradas” por bastante tempo). Os projetos também podem ser 

escritos por algum representante da associação e pelos servidores da Secretaria, em 

seu próprio espaço físico. Geralmente o representante indígena vai à Secretaria e então 

ambos delineiam o projeto em um dos computadores disponíveis nos departamentos. 

Após a escrita do projeto, ele é enviado à instituição que abriu o edital. Todos os 

encargos financeiros de tal processo (como a impressão, o envio pelo correio, xerox de 

documentos etc.) são custeados pela SEIND. Na grande maioria dos casos é a própria 

associação ou organização indígena que figura como proponente, e a SEIND atua 

somente na fase de elaboração e envio do projeto. Isso ocorre, pois os editais não 

permitem o envio do recurso para a Secretaria, devido a sua natureza institucional. 

O desenrolar deste processo sugere um caminho em que a abertura dos editais 

determina quais demandas serão atendidas. Isso ocorre conforme os assuntos 

contemplados (saúde, educação, cultura, etc.) – que, por sua vez, expressam 

prioridades e temporalidades de outras instituições, e não a ordem de chegada das 

correspondências e e-mails à SEIND. Os técnicos, ao transformarem as demandas em 

projetos, mantêm em vista os critérios e categorias presentes nos editais para que 

ambos fiquem alinhados. Desta forma, em um primeiro momento, o que seriam critérios 

externos (utilizados por outras instituições) parece dar corpo à política feita na SEIND, 

que incorpora tais categorias aos projetos. Assim, o que aparentemente era um critério 

externo que deveria ser seguido pela SEIND, acaba virando um critério da própria 

instituição.  

No sentido de ilustrar a centralidade das demandas dentro da SEIND, irei 

abordar o processo de negociação de um grande projeto cujo conteúdo teve como base 

as próprias demandas de organizações indígenas. 

 

O Projeto do BNDES 



No ano de 2012 a SEIND esteve frente a uma ocasião excepcional. A Secretaria 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (SDS) entrou em 

contato afirmando que possuía um recurso destinado a políticas públicas para os povos 

indígenas que ainda não havia sido utilizado, havendo a necessidade da escrita de um 

projeto, por parte da SEIND, para captá-lo. Tal recurso, proveniente do BNDES, era 

bastante significativo: cerca de dez vezes o orçamento anual da SEIND. Segundo Rosa 

(a coordenadora de projetos do DETNO), todos ficaram eufóricos com a possibilidade 

de escrever um grande projeto para atender as demandas8.  

No momento de escrever o projeto, Rosa narra que foram levantadas todas as 

demandas recebidas (e não atendidas) desde 2009 (ano em que foi criada a SEIND). 

Em seguida, todas as organizações que as tinham enviado as demandas foram 

consultadas para verificar se ainda havia interesse em sua execução. Após essa 

consulta as demandas que restaram (que ainda eram muitas) deram corpo ao projeto 

“Gestão Ambiental e Produção Sustentável das Terras Indígenas do Amazonas”, cujo 

valor total se aproximou a 31 milhões de reais. Em uma conversa sobre o assunto, o 

chefe do departamento de Etnodesenvolvimento, Cristiano, relatou que na primeira 

reunião com o BNDES os técnicos da SEIND foram perguntados: “como a SEIND, que 

tem orçamento anual de três milhões, vai gerenciar 31 milhões?”. Tal questão levou os 

técnicos do departamento a redimensionar o projeto para torná-lo mais administrável 

segundo os critérios do banco. A primeira medida foi verificar quais associações 

estavam com a situação legal regularizada – o que contribuiu significativamente para a 

redução do volume de demandas contempladas no projeto.  

A situação regular das associações é fundamental, uma vez que elas ficam 

impossibilitadas de receber o recurso (mesmo com o projeto aprovado) caso isso não 

ocorra. Vale estacar que o gerenciamento dos recursos recebidos por meio de editais, 

bem como a execução do projeto, ficam a cargo exclusivamente das associações (que, 

                                                
8 A versão do projeto a que tive acesso no final do ano de 2012 – na época, a mais recente – ainda 
estava em fase de negociação com o banco. O chefe do departamento de Etnodesenvolvimento, 
Cristiano, apontando para o fato de que seu conteúdo provavelmente passaria por algumas alterações, 
solicitou que eu o não utilizasse no trabalho (e assim, não divulgasse) o texto na íntegra. Por este motivo, 
optei por não reproduzir nenhuma parte do projeto.  
 



muitas vezes, não vêem com bons olhos a interferência da Secretaria nos momentos 

posteriores à aprovação no edital).  

A partir da análise das demandas que restaram dessa triagem, os técnicos 

notaram a necessidade de apoio em atividades de geração de renda em praticamente 

todas as comunidades, o que levou à investigação das potencialidades produtivas de 

cada região e como elas poderiam ser exploradas de forma sustentável. Por exemplo: 

se determinada região se destacava na extração da castanha, receberia uma ação que 

promovesse o maior aproveitamento de tal especialidade. Assim, o grande projeto 

enviado ao BNDES se estruturou através de uma série de projetos menores, pensados 

de acordo com as demandas recebidas, os recursos naturais disponíveis em cada 

região, e a vivência dos técnicos em relação a cada região do estado9.  

A categoria ações é utilizada pelos servidores no momento de se referir ao que 

os projetos fazem. A ação, nesse sentido, pode ser pensada como tudo que sai da 

SEIND em direção às comunidades e associações indígenas – o que ocorre, como 

mencionado, através de projetos enviados por ela própria a outras instituições, ou por 

programas de outros órgãos públicos. É interessante destacar que esse vocabulário 

baseado em ações, metas, programas e projetos tem uso mais geral no âmbito da 

administração pública e privada.  

De acordo com Cristiano, o chefe do DETNO, a consulta previamente realizada 

junto às associações (no sentido de verificar a existência de interesse na demanda) 

criou grande expectativa por parte das comunidades. Preocupados com o fato de terem 

que excluir muitas delas do projeto, os técnicos optaram por não restringir sua área de 

abrangência (ou seja, continuar contemplando uma extensa região do estado), no 

entanto, reduzir o número de ações voltadas para cada associação10. Assim, se uma 

região receberia cinco ações, passou a ser beneficiada com apenas três. Entre as 

ações previstas estavam oficinas de artesanato, cursos de capacitação em piscicultura, 

implantação de projetos de agricultura familiar, entre outros.  

                                                
9 Através do trabalho na Secretaria, os técnicos conseguiam identificar, mais ou menos de forma direta, 
qual atividade econômica de cada região ou associação indígena. Por exemplo: os Sateré-Mawé do 
baixo amazonas trabalham com o beneficiamento do guaraná. 
10 Nota-se que as ações são efetivadas via associações, e não comunidades. As comunidades se fazem 
presentes (e se tornam inteligíveis para linguagem do estado) unicamente através das associações. 



No sentido que gerenciar o recurso a ser utilizado (que desta vez seria 

repassado diretamente à administração da SEIND), foi elaborada uma “Proposta de 

Governança do Projeto” por parte dos técnicos. Esta proposta previa a criação de uma 

coordenação dentro do Departamento de Etnodesenvolvimento que seria responsável 

pela execução técnica, administrativa e financeira do projeto, inclusive ocupando um 

espaço físico próprio. A criação desta coordenação, segundo o chefe de departamento, 

foi uma contrapartida ao recebimento do financiamento do banco, e seria composta por 

uma equipe multidisciplinar de 12 profissionais. Em função do quadro da SEIND contar 

com apenas 38 servidores, o que tornaria inviável a alocação de 12 deles para fazer 

parte de tal coordenação, a proposta sugeria a reconfiguração do organograma da 

instituição através da contratação de novos servidores.  

Inicialmente o BNDES havia optado pela possibilidade de utilizar a estrutura de 

outra secretaria de estado (tanto o espaço físico, quanto servidores). No entanto, os 

servidores argumentaram que a execução do projeto não seria totalmente realizada 

pela SEIND, consequentemente diminuindo seu controle sobre as diferentes etapas. O 

chefe do departamento de Etnodesenvolvimento e o Secretário Bonifácio 

compreenderam que seria “politicamente mais interessante” aumentar o quadro de 

servidores, o que também fortaleceria a Secretaria futuramente. Contudo, na época, a 

viabilidade de tal proposta era algo muito difícil de ser abordada, uma vez que envolve 

negociações em diferentes níveis, tanto com o governo do estado (que é o único que 

pode concretizar as contratações pela natureza institucional da SEIND), quanto com o 

banco, que deveria aprovar a proposta da Secretaria.  

A negociação com o BNDES evidenciou uma série de tensões relacionadas à 

frágil posição institucional ocupada pela SEIND e as circunstâncias que a envolvem, 

desde a limitação dos recursos disponíveis até as desconfianças, por parte de outros 

órgãos, de suas competências técnico-administrativas.  

Trabalhar através dos editais e parcerias faz parte de uma estratégia que busca 

identificar e incorporar uma produtividade “externa” aos limites institucionais da SEIND, 

e que está presente tanto no âmbito estatal quanto além dele. A criatividade dos 

servidores em tal processo acaba – ao menos potencialmente - por reformular os 

departamentos, as coordenações e a própria atuação dos técnicos que, conforme disse 



Rose Meire, chefe do DEPI, “têm que fazer o projeto acontecer”. O papel 

desempenhado pelos técnicos é pensado a partir da possibilidade de agenciar essa 

produtividade do estado para os povos indígenas, adequando as políticas já existentes, 

e captando recursos via editais – o que suscita diferentes pontos de vista e reflexões.  

Durante o trabalho de campo, foi possível identificar pelo menos duas 

perspectivas a respeito destas formas de ação da Secretaria. A primeira delas coloca a 

SEIND enquanto mediadora (no sentido nativo da palavra) entre as comunidades e 

organizações indígenas por um lado, e de outro, diferentes organizações públicas ou 

privadas. Desta forma, há o reconhecimento de uma estrutura estatal previamente 

existente que possui recursos, e também da possibilidade de acessá-los mediante 

projetos. Contudo, os contextos particulares que informam as instituições indígenas e 

não indígenas (e suas respectivas diferenças) mostram que tal aproximação é marcada 

por dissonâncias e tensões. O próprio Secretário narra algumas dificuldades de tal 

processo fazendo uma diferenciação entre o que seria da “cultura indígena”, e de certa 

“cultura do Estado”:  
 
“Nossas organizações não são das cidades. Hoje eu sou da cidade, quando eu não 
estiver aqui, eu volto pra aldeia, então tem que ter uma lei, legislação, que fala da 
burocracia diferente daqueles que moram na cidade. Por exemplo, hoje a lista de 
documentos você tem que declarar a cada 30 dias, uma organização nossa, do interior, 
às vezes vem duas ou três vezes por ano pra cidade, como é que fica a situação dela? 
Vai ficar inadimplente perante o estado, por quê? (...) Como eu falei, a cultura indígena, 
quando ele pede uma coisa, ele quer resposta rápida. (...) a cultura do indígena, quando 
ele dá uma coisa pra outro semelhante, parente, esposa, ele não quer ficar perguntando 
como que vai utilizar aquilo ali. Se ele tem, ele responde: tem farinha? Ele dá farinha. 
Não quer saber se aquela farinha vai tomar única vez, vai tomar duas vezes, ou se vai 
contar caroço de farinha. Ele entregou peixe e farinha: pronto! Aquela farinha que tu vai 
saber como cuidar e quantos dias vai utilizar aquilo ali. Sendo que para a burocracia do 
governo é assim, você tem lá R$100, ele quer que você fale que esse centésimo vai ser 
pra isso, ¼ vai ser pra isso... Dez pra combustível quatro pra prego... Para o indígena não 
existe isso. Então na prática, para a burocracia, para a cultura indígena isso ainda é um 
entrave - além de não ter leis que amparem o desenvolvimento de atividades no interior”.  
(Bonifácio Baniwa, em entrevista, 02/04/2012)  

 

Visando essa conjuntura própria das associações e organizações indígenas, o 

Departamento de Etnodesenvolvimento passou a investir em cursos de capacitação, 

administração e gerenciamento de associações para os indígenas. Tal questão também 

mostra como a Seind não só produz ações, mas também se pensa através delas 

enquanto administração pública.  



A fala do secretário também nos leva a um segundo ponto. Ainda que exista o 

reconhecimento da produção dispersa de políticas voltadas aos indígenas em 

diferentes órgãos públicos (inclusive com departamentos específicos para isso na 

estrutura estatal), há também uma visão crítica a respeito delas: a necessidade de 

“adequação”. Assim, se em um primeiro momento a existência de tais políticas parece ir 

de encontro à função da SEIND enquanto órgão do poder executivo (duplicando sua 

finalidade), em outros, parece dar sentido à sua própria existência. Neste último caso, 

vemos por diversas vezes os interlocutores destacarem certa distintividade da SEIND 

em relação aos demais órgãos do governo. Quem melhor que os próprios indígenas 

para realizar essa adequação? Nesse sentido, não caberia à Secretaria executar 

diretamente as ações, mas sim, adequá-las e levá-las às pontas - o que pode depender 

do estabelecimento de alianças institucionais e pessoais dentro e fora do governo.  

Ao mesmo tempo, a centralidade dos editais e a incessante escrita de projetos 

constituem uma forma de ação idêntica à das associações indígenas. Essa estratégia, 

no entanto, também suscita críticas por parte de alguns servidores e ex-servidores. 

Para eles, a Secretaria não deveria buscar financiamento para os projetos em outros 

órgãos, mas já possuir tais recursos em sua estrutura e aplicá-los conforme seus 

critérios. Nesse sentido, caberia a SEIND formular e executar as políticas, não apenas 

mediar as relações entre as organizações indígenas e os órgãos públicos.  

A produção da política pública feita pela SEIND através dos editais e projetos, 

bem como a própria forma com que surgiu – intrinsecamente vinculada ao movimento 

indígena - leva algumas pessoas (servidores e não servidores) a pensarem a Secretaria 

enquanto um posto avançado do movimento indígena. Enquanto tal questão é vista 

como problemática em certos casos, vinculando a Secretaria com a política (no sentido 

negativo da palavra) e enfatizando a necessidade da técnica, em outros, a SEIND é 

percebida como uma importante conquista do movimento, um avanço dos povos 

indígenas que passam a ocupar um lugar inédito na estrutura estatal. 

 

Considerações finais 
Como abordado anteriormente, a atenção às demandas, além de produzir uma 

rotina à Secretaria, acaba também por produzir seus contornos enquanto administração 



pública – em alguns casos, inclusive, definindo sua estrutura administrativa. A boa 

realização da técnica no interior de um órgão de Estado (colocar as demandas em 

circulação através dos despachos, ler os editais, escrever os projetos, e captar 

recursos) revelou ser, em si mesma, uma política (no sentido de política pública). A 

produção da política da Secretaria, desta forma, não existe sem as rotinas 

administrativas, porque as rotinas administrativas também fazem a política e, mais que 

isso, elas também são a política. 

Os técnicos da Secretaria, cuidadosamente escolhidos ou indicados por 

diferentes contextos políticos, são os únicos que concentram todas as qualidades e 

habilidades necessárias para gerar o tipo de eficácia que se espera da SEIND. Isso 

porquê, simultaneamente, ocupam os papeis de técnicos, políticos, burocratas, 

lideranças e representantes. A SEIND, nesse sentido, não é apenas um ponto de 

convergência de pessoas de diferentes trajetórias, mas também atua como produtora 

de tais relações: produz técnicos, representatividades, e diferentes concepções de 

indianidade.  

Na presente comunicação, busquei pensar tal questão a partir da narrativa dos 

servidores a respeito de “estar no Estado”. Não basta apenas ocupar um lugar na 

administração pública; tal lugar deve ser constantemente legitimado e sua ocupação 

justificada perante as comunidades e organizações indígenas. De nada adianta ser 

servidor, e não conseguir transmitir “para as comunidades” o que se faz na SEIND. 

Como na fala de uma das interlocutoras, Linda Marubo, tal diálogo se faz necessário, 

pois a qualquer momento podem “pedir sua cabeça”. É também aí que reside grande 

parte da importância de se atualizar/produzir laços dentro e fora da Secretaria, 

fundamentais no sentido de sustentar seu funcionamento.  

Frente a um contexto tão específico, pode-se dizer que a abertura de um 

concurso público (que aponta para certa estabilidade da SEIND na estrutura estatal), é 

capaz de interromper todo esse movimento e, assim, toda a eficácia que a SEIND, a 

partir de uma perspectiva indígena, deve produzir.  

A escrita de projetos com o objetivo de atender as demandas evidencia que a 

SEIND, enquanto instituição da administração pública, acaba também por produzir uma 

política específica, expressa em uma forma de ação bastante semelhante à das 



associações e organizações indígenas. As rotinas administrativas e procedimentos 

burocráticos, nesse sentido, fazem parte da produção dessa “política indígena”, 

construindo também a especificidade da SEIND enquanto instituição da administração 

pública. Percebemos então que os limites do próprio Estado se tornam porosos no 

decorrer de tais processos, contudo, fazer parte dele potencializa a produção (e, talvez, 

reprodução) de uma política feita por organizações indígenas em seu interior.  

O que está sendo colocado em questão ao abordarmos tais movimentos são 

diferentes formas de registros e de propagação de saberes. O imbricamento destes 

modos de fazer e de conhecer produz a SEIND enquanto um órgão “híbrido”, parte 

movimento, parte governo, parte política e parte técnica. Os limites da Secretaria, nesse 

sentido, se tornam imprecisos, uma vez que seu “interior‟ e “exterior‟ são construídos 

sempre contingentemente aos processos que os cercam. 


