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Contextualização
• No mundo há cerca de 300 milhões de 

indígenas, que representam cerca de 4.5% da 
população mundial.

• Na América Latina vivem de 35 a 50 milhões de 
Indígenas e representam cerca de 10% da 
população.

• Os Povos Indígenas respondem por 10% da 
população mundial pobre.

• No Brasil vivem 897 mil indígenas (64% meio 
rural) de 305 etnias com 274 línguas 
reconhecidas (IBGE, 2010).



Contextualização

• Em São Paulo são 46 Aldeias Indígenas, onde 
vivem cerca de mil famílias, sendo 21 aldeias 
com terras regularizadas (45%).

• No Brasil, desde a fundação do SPI em 1910, 
somente 40% das TIs foram demarcadas (606 
TIs e Reservas Indígenas).

• A regularização fundiária é a maior luta dos 
povos indígenas na atualidade.

• PEC 215 é a maior ameaça.



Contextualização

• Indigenismo: evolução da perspectiva do 
desenvolvimento comunitário e geração de 
renda nas terras indígenas, para a perspectiva 
do etnodesenvolvimento (a partir dos anos 80).

• Papel da Extensão Rural.

• Recomendações da antropologia 
contemporânea:

– Criar novo diálogo intercultural.

– Inovar os mecanismos de consulta.



Projeto Microbacias II
• Acordo de empréstimo do Banco Mundial 

(US$130 milhões).

• Objetivo principal é financiar iniciativas de 
negócio para associações e cooperativas de 
produtores rurais, buscando uma melhor 
inserção de seus produtos no mercado (US$45 
milhões).

• Por exigência do Banco Mundial os povos 
tradicionais foram incluídos como beneficiários 
(US$3 milhões).



Diretrizes Banco Mundial

• Realizar consultas prévias e intensificar o 
diálogo intercultural.

• Contribuir para a solução das principais 
dificuldades sociais, econômicas e 
ambientais vividas pelas comunidades 
indígenas.

• Fortalecer e capacitar as organizações 
indígenas.



Etapas do Projeto

1. Mapeamento e reuniões com as organizações 
que atuam com povos tradicionais em SP.

2. Consultas públicas regionalizadas.

3. Seminário Estadual de Extensão Rural com 
Povos Tradicionais.

4. Elaboração de Planos de Etnodesenvolvimento 
e Projetos Comunitários com as comunidades.

5. Atuação em Redes de Cooperação informais.



Reuniões com a participação de técnicos da CATI, 
lideranças indígenas, políticas e indigenistas da Funai 

(2009)

Pariquera Açu, 15/04/2009

Cacique Renato

Peruíbe, 19/03/2009

Caciques Ubiratan e Lílian



Aldeia Vanuíre – Arco Íris                          Aldeia Guawirá - Iguape

30 Aldeias visitadas pelos técnicos da Cati
(2008/2009 e 2010)



Formação de extensionistas da CATI em 
Extensão Rural com Povos Tradicionais

Prof. Carlos 
Rodrigues Brandão



I Encontro de Formação de extensionistas 
da CATI em Ater Indígena

• Pronunciamento do Chicão Terena

• Participação de jovens indígenas 
acadêmicos da UFSCar



Investimentos

• Valor total para povos tradicionais: US$ 3 
milhões (R$ 10 milhões).

• Meta: 50 projetos comunitários com valor 
de R$200 mil/projeto.

• Até a presente data:

– 40 projetos quilombolas.

– 11 projetos indígenas.



Microbacias II - Povos Tradicionais 
Desembolsos - Agosto/2017

EDR
Aldeias 

elegíveis
Quilombos 
elegíveis

Total
Planos de 

Etnodesenvolvimento

Projetos 
Comunitários 
habilitados

Desembolsos 
compromissados 

(R$)

São Paulo 11 0 11 10 5 691.272,47

Bauru 4 0 4 3 5 589.512,33

Pinda 2 4 6 3 1 99.000,00

Registro 2 24 26 22 34 5.467.644,19 

Itapeva 0 2 2 2 2 396.000,00

Sorocaba 0 1 1 1 4 372.797,35 

Tupã/Aracatuba/
Campinas 2 1 3 3 0 0,00 

TOTAIS 21 32 53 44 51 7.616.226,34 



Aldeia Itaoca - Mongaguá 



Aldeia Ekeruá – Avaí



Aldeia Ekeruá – Avaí



Maiores dificuldades

• Formatos jurídicos inadequados e/ou impeditivos para a 
realização de investimentos financeiros e materiais nas 
comunidades.

• Deficiências na formação extensionista.
• Morosidade nas demarcações de terras indígenas.
• Pressão de fazendeiros.
• Omissão/hostilidade de prefeitos e conselhos municipais 

de desenvolvimento rural.
• A lamentável e ainda comum existência de racismo 

institucional nas diferentes esferas de governo.



Melhores horizontes

• Atuar na perspectiva de Redes 
Sociotécnicas.

• Inserir as comunidades tradicionais nos 
circuitos locais/regionais de economia 
solidária.

• Promover o Turismo de base comunitária.
• Promover a agroecologia.
• Promover a agroindústria artesanal.



Obrigado!


