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Uma mensagem para os leitores 

 
Pedimos aos leitores que citem este relatório e 

reconheçam a sabedoria coletiva dos Fundos liderados 

por Indígenas que, como detentores de conhecimento, 

gentilmente contribuíram para esta Análise do Panorama. 

Use a seguinte citação: 

Scott-Enns, I. (2020). Formas indígenas de contribuir e 
compartilhar: Relatório de Análise do Panorama de 
Fundos liderado por Indígenas. International Funders for 
Indigenous Peoples. 



 
 
 
 
 

 

Uma observação importante sobre a Filantropia Indígena: 

 
Os povos indígenas são diversos. 

 
Existem muitas culturas, comunidades e línguas indígenas 

diferentes. Não existe uma visão de mundo Indígena única, 

embora possa haver valores ou crenças compartilhados entre 

diferentes Povos Indígenas. 

 
Os Povos Indígenas têm sua própria compreensão da 

filantropia, ricamente enraizada em suas próprias línguas, 

conhecimento ancestral e valores culturais de contribuir e 

compartilhar. 

O inglês é inadequado para descrever com precisão e 

capturar totalmente a diversidade das visões de mundo 

Indígenas da filantropia e os valores que orientam seu 

trabalho. 

 
Nós pedimos aos financiadores que dediquem um 

tempo para aprender sobre as diferentes línguas 

Indígenas e conceitos relacionados à filantropia em que 

os líderes Indígenas e fundos enraízam seu trabalho. 



Introdução 
 
 
 
 

Este documento reúne a riqueza de conhecimento sobre Fundos liderados por Indígenas e a sabedoria 

de líderes Indígenas na filantropia; cria um espaço onde os líderes Indígenas na filantropia possam 

aprender uns com os outros e onde os doadores possam entender abordagens eficazes e descoloniais 

para fazer doações. 

 
Este trabalho também é um apelo à ação. Um convite para que os atores da comunidade filantrópica 

reflitam sobre seu poder e privilégio e ouçam os líderes dos Povos Indígenas. 

 
A International Funders for Indigenous Peoples comissionou este trabalho em 2020, para amplificar as 

vozes desses líderes Indígenas e Fundos liderados por Indígenas para que suas solicitações de mais apoio 

possam ser atendidas. 

 
Para embarcar nesta jornada de maior compreensão, é preciso começar com a humildade de ouvir 

profundamente e aprender; sair das noções ocidentais e não Indígenas que dominam a filantropia; e 

abrir a mente para as visões de mundo Indígenas. 

 
Esta Análise do Panorama contém uma visão geral das comunidades, culturas e visões de mundo 

Indígenas ao redor do mundo. O Panorama o(a) levará a comunidades que têm sua própria história e 

compreensão de visões de filantropia ricamente enraizadas no conhecimento ancestral e nos valores 

culturais de contribuir e compartilhar. 

 
Se pudermos criar espaço para a liderança de povos e comunidades Indígenas que exigem respeito e 

reconhecimento na filantropia, juntos podemos transformar a forma como doamos. 
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1 Como os Fundos de Liderança Indígena obtém recursos? 1 Desenvolver a compreensão e a consciência dos Fundos 

liderados por Indígenas 

Quais são suas 
prioridades? 

4 

Quem e onde eles estão 
financiando? 

3 

2 Como os Fundos liderados por Indígenas estão distribuindo 

recursos? 

Identificar como fazer crescer e fortalecer os Fundos 
liderados por Indígenas  

4 

Identificar 
lacunas 

3 

Compartilhar informações entre Fundos 
liderados por Indígenas  

2 

Resumo da Análise do 

Panorama de Fundos 

liderados por Indígenas  
 

Contexto 

A International Funders for Indigenous Peoples (IFIP) está liderando esforços para facilitar o 

compartilhamento de conhecimento entre Fundos liderados por Indígenas, bem como para 

elevar o perfil de seu trabalho dentro da comunidade filantrópica em geral. A IFIP organizou 

duas reuniões de Fundos liderados por Indígenas em 2018 e 2019. O Grupo de Trabalho de 

Fundos liderados por Indígenas nasceu dessas reuniões. O Grupo de Trabalho tem orientado os 

esforços contínuos da IFIP para expandir o apoio aos Fundos liderados por Indígenas. Em 

preparação para a reunião de 2018 dos Fundos liderados por Indígenas na Conferência Global da 

IFIP em Santa Fé, Novo México, a IFIP conduziu uma pesquisa para coletar informações sobre os 

Fundos liderados por Indígenas. Este ano, a IFIP fez parceria com a revista Alliance para incluir 

perspectivas sobre Fundos liderados por Indígenas em um artigo especial sobre Filantropia 

Indígena. 

 
Esta Análise do Panorama foi orientada pelo Grupo de Trabalho dos Fundos liderados por 

Indígenas e é o ápice de todas as discussões e ideias que a IFIP organizou com os Fundos 

liderados por Indígenas até o momento. 

 
 
 

Objetivos de aprendizagem Resultados previstos 
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Abordagem 
 

Esta Análise do Panorama visa amplificar as vozes dos Fundos liderados por Indígenas e a sabedoria dos 

líderes Indígenas na filantropia. Conhecimento e histórias foram coletados e analisados a partir de: 

 
Uma pesquisa online concluída por 17 Fundos liderados por Indígenas em 2020 

Os resultados da pesquisa IFIP 2018 concluída por 16 Fundos liderados por Indígenas 

Histórias compartilhadas por Fundos liderados por Indígenas em suas próprias plataformas (sites, 
relatórios etc.) 

A sabedoria compartilhada no artigo especial da revista Alliance sobre Filantropia Indígena (publicado 

em março de 2020 em parceria com a IFIP) 

A sabedoria compartilhada em Reimagining Philanthropy: Vídeo da International Funders for Indigenous 

Peoples Informações produzidas pelo Grupo de Trabalho de Fundos liderados por Indígenas 

Informações compartilhadas no primeiro e segundo relatórios de arrecadação de Fundos liderados por 

Indígenas  

 
Reconhecemos que 2020 foi um ano que exigiu que os povos e organizações Indígenas se 

concentrassem em prioridades que podem não incluir responder a uma pesquisa online. Para ser o mais 

inclusivo possível, revisamos as informações nos sites dos Fundos de Liderança Indígena para incluir seus 

valores e prioridades nesta Análise do Panorama. Os dados quantitativos fornecidos sobre orçamentos e 

geografias são limitados aos 17 fundos que completaram a pesquisa. 

 
Os resultados preliminares deste projeto foram apresentados aos Fundos liderados por Indígenas em 

novembro de 2020 e seus comentários foram incorporados a este relatório. 

 
Identificar as informações necessárias para que financiadores e parceiros não Indígenas entendam 

melhor o trabalho dos Fundos liderados por Indígenas; Conhecimento, histórias e perguntas de 

promotores dos Fundos liderados por Indígenas também foram coletados: 

Uma pesquisa online (2020) concluída por 7 financiadores de Fundos liderados por Indígenas  

Histórias compartilhadas por financiadores de Fundos liderados por Indígenas, no artigo especial da 

revista Alliance sobre Filantropia Indígena (publicado em março de 2020 em associação com a IFIP) 
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Quem e o que 
são os 

Fundos liderados por Indígenas 
Os Fundos liderados por Indígenas são muito diversos. Cada um é único e não há uma maneira de descrever ou definir 

com precisão todos os Fundos liderados por Indígenas, mas este relatório tentará identificar alguns dos temas comuns. 

 

Definição de Fundos liderados por Indígenas  

Os Fundos liderados por Indígenas são guiados por visões de mundo Indígenas e liderados por e para os Povos 

Indígenas. Os Fundos liderados por Indígenas fortalecem a autodeterminação e apoiam um processo que 

capacita as comunidades, do nível local ao global, para serem capazes de mudar paradigmas e relações de 

poder, enfrentando a assimetria de poderes e recursos em direção ao reconhecimento e reciprocidade. 1 

(Definição criada pelo Grupo de Trabalho de Fundos Liderados por Indígenas do IFIP) 

Um Fundo liderado por Indígenas é uma organização, instrumento, agência ou outro órgão constituído por 

uma maioria de Povos Indígenas. A principal função é financiar organizações Indígenas ou projetos 

comunitários cuja missão seja o benefício dos Povos Indígenas. Os Fundos liderados por Indígenas também 

existem como diferentes tipos de instituições1: 
 

 
 

Organizações beneficentes ou sem 
fins lucrativos: Organizações 

semeadas e financiadas 
principalmente pela filantropia, 
seja criada com o apoio de um 

doador ou criada por Povos 
Indígenas. Inclui organizações 
inicialmente criadas por não 
Indígenas, mas atualmente 

administradas por Indígenas. 

 
 

Estruturas de Fundos 

liderados por Indígenas 

 
Mecanismos de doação 

estabelecidos por organizações 
sem fins lucrativos, ONGs e 

agências de cooperação 
guiadas e administradas por 

Povos Indígenas: Instrumentos 
de financiamento cuja 

administração e tomada de 
decisões estão nas mãos dos 

Povos Indígenas 

 

 

 

Estabelecido por Governos e 
Conselhos Tribais, das Primeiras 

Nações e Aborígenes: 
Organizações criadas por 

governos ou conselhos soberanos 
de Primeiras Nações (Tribais, 

Aborígenes, Indígenas). 
Programas de financiamento 

criados por federações 
regionais de Povos Indígenas 

 
 

Estabelecido por governos com 
um órgão de tomada de decisão 
Indígena: Instituições nacionais 
ou regionais estabelecidas por 

governos, administradas e 
geridas por Povos Indígenas 
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Onde estão os Fundos liderados por 
Indígenas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa dos países financiados (2017-2019) 
 

Os Fundos liderados por Indígenas existem em todo o mundo. Muitos estão financiando internacionalmente com 

redes e parcerias com comunidades Indígenas em vários países. Eles têm estratégias que funcionam multi e 

interculturalmente, para responder às necessidades de diversas comunidades Indígenas. 

 
Outros são de âmbito nacional, ou mesmo baseados e orientados para a comunidade, adotando uma abordagem 

mais localizada. Seu trabalho está enraizado na história, nos relacionamentos e na estrutura de suas próprias 

comunidades e culturas. 

 
Muitos não têm uma sede, com funcionários em várias comunidades e países. 
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1,2% 
de todas as doações globais 

de fundações dos EUA foram 

para Povos Indígenas entre 

2011-20154 

Foto cortesia do Pawanka Fund 

 
 
 
 

 

0,4% 
de todos os fundos filantrópicos 

das grandes fundações  

estadunidenses se dirigem para  

comunidades indígenas nos  

Estados Unidos2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

do financiamento 

filantrópico na Austrália 

tem como alvo as 

comunidades das 

Primeiras Nações3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 https://nativephilanthropy.candid.org/ 

3 Com base em uma análise fornecida por um membro da FIP sobre o conjunto de dados Foundation Maps da Philanthropy Australia de 2014-
2018. 

4 https://www.issuelab.org/resources/31306/31306.pdf 
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Tipo de financiamento 

recebido 
 

Filantrópico 

Governo 

Corporativo 

Doadores 

Individuais 

Governo/organização tribal 

Outro 

 
Tipo de apoio recebido 

 

 

Financiamento 

Oportunidades de 

networking 

Mentoria/orientação 

Capacidade de recursos 

humanos  

Outro apoio em espécie 

Como Fundos liderados por Indígenas 

obtém recursos? 

Os Fundos liderados por Indígenas são financiados por doadores filantrópicos, governamentais e 

corporativos. Alguns Fundos liderados por Indígenas são financiados ou complementados com o apoio 

financeiro de seus governos tribais ou corporações. Muito poucos estão equipados, o que significa que a 

maioria não tem acesso a financiamento permanente e sustentável. 
 

 
"A Cultural Survival trabalha para um futuro que respeita e honra os direitos inerentes e as culturas dinâmicas dos Povos Indígenas, 

profundamente entrelaçados em terras, línguas, tradições espirituais e expressões artísticas, enraizados na autodeterminação e 

autogoverno." 

-Cultural Survival, Keepers of the Earth Fund 
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Muitos Fundos liderados por Indígenas, especialmente aqueles que 

existem como organizações independentes, fazem trabalho 

programático além de fazer doações. Seus orçamentos operacionais 

refletem essa realidade, em que a equipe pode colaborar 

diretamente em todos os programas e é difícil discernir o 

verdadeiro custo do gerenciamento dos programas de doações. 
"Somos professores e alunos, doadores e convocadores, 

comprometidos em relembrar e revitalizar os valores e 

práticas tradicionais enraizados no conhecimento Indígena 

e no conhecimento ecológico tradicional." 

– Na’ah Illahee Fund 
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Orçamentos anuais 
Orçamento anual de doações (média de 2017-2019) 

Orçamento operacional anual, incluindo orçamento de doações (média de 2017-
2019) 

<$ 100.000 USD $ 100.000 - $ 500.000 USD 

$ 1.000.000 - $ 2.500.000 USD 

$ 500.000 - $ 1.000.000 USD 

> $ 2.500.000 USD 



A arrecadação de fundos é uma necessidade-chave de capacidade identificada pelos Fundos 

liderados por Indígenas. A capacidade de arrecadar fundos e gerenciar parcerias, acordos e 

relacionamentos de financiamento reduz sua capacidade de se concentrar no trabalho que 

atenda às necessidades da comunidade. 

 

Critérios para estabelecer parcerias 

Os Fundos liderados por Indígenas descreveram os critérios que eles consideram antes de entrar 

em uma parceria para aceitar o apoio de um financiador para garantir que a parceria com um 

determinado doador não comprometa sua capacidade de promover a autodeterminação, 

trabalhar de acordo com seus próprios valores e princípios, e responder às necessidades e 

prioridades de suas comunidades. 

 
Os Fundos liderados por Indígenas procuram parceiros que: 

• Respeitem a autodeterminação indígena em todos os níveis  

• Apoiem suas visões e as de suas comunidades  

• Se adequem aos seus valores 

• Confiem na sua liderança, sistema de governança e formas indígenas de fazer doações  

• Respeitem os direitos e a cultura indígena 

 
Algumas das perguntas que os fundos consideram sobre um financiador antes de estabelecer 
parcerias: 

• Quanto poder e controle o financiador tentará manter? 

• Que condições estão associadas ao financiamento? Elas podem afetar sua estratégia e 
prioridades?  

• Qual é a fonte do dinheiro do financiador? 

• Quem mais eles financiaram? 

• Quais são seus compromissos internos com o aprendizado e o crescimento? 

• Quais os encargos administrativos e burocráticos que serão impostos à gestão do contrato 
de financiamento e à relação com o financiador? 

 

“Está na hora da comunidade filantrópica dominante realmente pensar sobre a riqueza além de números, zeros e 

contas bancárias; Está na hora de reconhecer o capital social e o capital cultural de nossas comunidades, e a 

incrível riqueza que já possuímos. E, no entanto, neste sistema capitalista, precisamos de dinheiro para fazer 

muitas das coisas que temos que fazer." 

- Melissa Nelson, presidente/CEO da The Cultural Conservancy - Mino-Niibi Fund 
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Promotores de Fundos liderados por Indígenas 

 
"Se você deseja construir alianças fortes com os Povos Indígenas, deve abordá-los como iguais e 

em seus termos." 

- Monica Alemán, Ford Foundation, Reportagem da revista Alliance 
 

 

Aqueles que apoiam e financiam Fundos liderados por Indígenas 

veem a liderança e os tomadores de decisão como uma indicação 

importante de que um fundo é liderado por Indígenas. 

 

Razões para apoiar Fundos 

liderados por Indígenas: 

Eles estão mais próximos das 

comunidades e dos 

problemas que estão sendo  

resolvidos e entendem o que 

funciona melhor  

Mostrar um caminho a seguir 

para a filantropia 

É um ato de reequilíbrio das 

desigualdades históricas e 

descolonização da filantropia 

Permite que parceiros 

Indígenas conduzam 

atividades filantrópicas com 

base em sua visão de mundo 

e prioridades para educar 

financiadores 

“Esperamos pelo dia em que os 
Povos Indígenas em todo o mundo 
possam praticar a autodeterminação 
quando seus direitos humanos, 
econômicos, sociais, culturais, 
políticos e territoriais forem 
reconhecidos e respeitados; quando 
forem livres para falar suas línguas, 
manter suas tradições sagradas e 
continuar o trabalho de cuidar de 
suas terras ancestrais”. 

- Land is Life 

Os apoiadores acreditam que o 

financiamento de Fundos 

liderados por Indígenas é uma 

filantropia eficaz porque: 

- Os povos indígenas têm 

poder e sabedoria inerentes 

e podem ser eficazes por 

conta própria 

- Já existe uma infinidade de 

conhecimento sobre os 

desafios e oportunidades em 

uma comunidade  

- Eles sabem como usar os 

recursos disponíveis de forma 

mais eficaz  

- É mais natural que os 

parceiros de doação se 

conectem com alguém com 

uma perspectiva cultural, 

linguística e regional  

- Eles têm mais confiança em 

suas comunidades e parceiros 

- Evita confusão e economiza 

tempo e esforço por não ter 

que educar os 

financiadores. 

- Fortalece a autodeterminação 

dos Povos Indígenas e reduz 

sua dependência de entidades 

externas 
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“Esta é uma oportunidade de 

aumentar suas possibilidades de 

impacto. Trabalhar com Povos 

Indígenas, apoiar sua liderança, 

investir em suas instituições é 

uma oportunidade de impacto. 

Portanto, não se trata de um 

favor. É uma forma comprovada 

de causar impacto no mundo. 

Se você acredita na justiça, a 

justiça está chamando e não 

será alcançada sem andar de 

mãos dadas e fornecer recursos 

e apoio aos Povos Indígenas, 

suas organizações, suas 

lideranças e acreditar neles”. 

- Darren Walker, presidente 

da Ford Foundation, artigo da 

revista Alliance sobre 

Filantropia Indígena 



 

 

Promotores de Fundos liderados por Indígenas: lições aprendidas 
 
 

A confiança é importante e demora para crescer 

As melhores parcerias não são apenas financeiras, são também parcerias de ideias 

Incorporar líderes Indígenas em sua própria equipe e conselho traz mudanças 

positivas  

Ouvir ativamente a dinâmica de poder e as desigualdades históricas entre a 

filantropia e as comunidades Indígenas 

Dar sem expectativas, ceder o controle, descentralizar, ser um bom aliado, confiar 

e contribuir sem interferir 

Participar de um caminho de aprendizagem constante 

Aprender a se adaptar e ter a mente aberta: as configurações socioeconômicas 

e/ou culturais a que você está acostumado(a) podem não ser as mesmas de seus 

parceiros 

Esteja ciente das limitações do inglês e expanda sua maneira de pensar, aprendendo os 

significados incorporados nas línguas Indígenas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto cortesia do Pawanka 
Fund 
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Ajunngitsumik siunertalimmik aningaasaliineq - "Financie algo para um bom propósito" 

-Tukumminnguaq Nykjaer Olsen, Arctic Indigenous Fund, 
Conselheiro da Groenlândia 

 

 
“Ayni” é uma palavra Quechua/Kichua cujo significado é reciprocidade, igualdade e justiça da visão 

de mundo Indígena”. 

– Ayni Indigenous Women’s Fund, FIMI 
 
 

Koondee Woonga-gat Toor-rong significa "dar juntos, compartilhar juntos" na língua 

Woiwurrung 

–Anciã Wurundjeri, Aunty Diane Kerr, Fundo Koondee 
Woonga-gat Toor-rong 

 

 
Pawanka é uma palavra miskito que significa "crescimento e fortalecimento" 

– Pawanka Fund 
 

 
Ulnooweg, pronunciado [Ul-noo-wegg], é uma palavra Mi'kmaq que, amplamente traduzida, 

significa: "tornar Indígena ou adaptar as crenças, costumes e cultura dos Mi'kmaq." 

– Ulnooweg Indigenous Communities Foundation 
 

 
Luohttit min servodagaid máhtu ja dáhtu - "Confie no conhecimento e na vontade de nossas 

comunidades." 

-Marion Aslaksen Ravna, Conselheira Sápmi do Arctic 
Indigenous Fund 

 

 
Reto significa dar bondade, elevar e dar força. 

– Samburu Women’s Trust 
 

 
"No idioma maia K'icha, é definido como Kuchuj, a união de recursos para o bem-estar de todos." 

- Teresa Zapeta, Diretora Executiva do Fórum Internacional de Mulheres Indígenas (FIMI), Revista 
Alliance 

 
 



Formas indígenas 
de 

Contribuir e compartilhar 
 

Foto cortesia do Pawanka Fund 

 
"Temos mais responsabilidade do que a filantropia convencional porque devemos aos nossos ancestrais, 

comunidades e gerações futuras." - Koondee Woonga-gat Toor-rong 

 

Liderança Indígena 

A liderança Indígena é 

representada em cada fundo em 

diferentes capacidades, algumas 

com líderes Indígenas 

representados em vários níveis, 

tais como: 

- Povos Indígenas representados 

no pessoal autorizado a tomar 

decisões  

- Povos Indígenas na tomada de 

decisões e conselhos consultivos  

- Povos Indígenas que fornecem 

orientação por meio de 

conselhos consultivos não 

decisórios  

- Povos Indígenas que fornecem 

orientação para fundos por meio 

de relações e processos 

participativos que envolvem as 

comunidades 

Além disso, o trabalho dos líderes 

Indígenas dentro dos Fundos 

liderados por Indígenas tem 

benefícios externos que 

fortalecem ainda mais a 

capacidade de liderança dentro 

das comunidades Indígenas. 

Existem vários modelos de 

governança para os Fundos 

liderados por Indígenas, nos 

quais os não Indígenas também 

podem ser representados na 

equipe ou em conselhos de 

tomada de decisão. 

Dentro desses modelos, os 

Povos Indígenas ainda estão 

em posições de autoridade 

fundamental e majoritária para 

tomar decisões. 
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Honrar a conexão e a autodeterminação 

O trabalho dos Fundos liderados por Indígenas tem como base: 

• Apoiar a autodeterminação respondendo às necessidades de suas comunidades. 

• Empregar uma compreensão e abordagem holística que respeite a interconexão de pessoas, 

terras, idioma e cultura. 

Valores, princípios e prioridades Indígenas 

[Imagem] 

 

Os Fundos liderados por Indígenas descreveram os valores e princípios Indígenas que orientam a 

maneira como eles tomam decisões: 

• Perspectivas de longo prazo que consideram o bem-estar das 

gerações futuras  

• Conectados com a terra com considerações para as 

responsabilidades de proteção 

• Contribuições para o fortalecimento do conhecimento, língua, cultura e 

estilo de vida Indígenas  

• Fundado na liderança e sabedoria dos líderes e membros da comunidade 

Indígena  

• Relações comunitárias recíprocas com base na confiança e em processos 

adaptados à comunidade  

• Colaborativo, coletivo e com base no consenso 

• Comprometido com a aprendizagem contínua 

• Com base na cerimônia e respeitando a sabedoria e a intuição ancestrais 

 

57% 

Ofereça apoio geral e/ou doações plurianuais porque: 

• É importante apoiar o processo e não apenas os projetos. 

• Ajuda a fortalecer as organizações Indígenas ao longo do tempo para que sejam 

mais estratégicas e planejem mudanças positivas duradouras 

• Comprometimento com seus parceiros comunitários 

Quem não faz isso, gostaria, mas não tem recursos estáveis, de longo prazo ou irrestritos 
para fazê-lo 
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Uma lição de filantropia eficaz: 

O poder e a praticidade dos 

Fundos liderados por Indígenas  
 

Os Fundos liderados por Indígenas fazem parte de suas comunidades, portanto eles têm: 

 

Relações pré-existentes e confiança nas comunidades 

Compreensão inerente do contexto da comunidade e dos sistemas de governança e liderança locais 

Cosmovisão, cultura e valores compartilhados 

Responsabilidades para com seus ancestrais, comunidades e gerações futuras 

 

Os Fundos liderados por Indígenas entendem o que funciona e o que não funciona, então eles adaptam 
seu trabalho para: 

 

Não ser apenas culturalmente apropriado, mas ter a cultura como base; enraizado em visões de 

mundo, línguas, cultura e modo de vida Indígenas 

Usar abordagens personalizadas, flexíveis para as necessidades das comunidades 

Responder diretamente às prioridades da comunidade, usando uma gama dinâmica de apoios, além 

de financiamento que promova a autodeterminação 

Priorizar relacionamentos próximos e confiança sobre a medição de resultados  

Trabalhar reciprocamente com as comunidades 

Garantir a plena participação dos Povos Indígenas para apoiar a mudança dos sistemas e em longo 

prazo 

Alinhar o trabalho programático interno, como comunicações, pesquisa e defesa de políticas 

 

Além de fazer doações, os Fundos liderados por Indígenas oferecem às comunidades: 

 

Apoio e aconselhamento durante o processo de doação. 

Oportunidades de networking e compartilhamento de conhecimento com outras comunidades 

Indígenas 

Networking com patrocinadores e oportunidades de aprendizagem de filantropia.  

Colaboração e construção de parcerias com outros setores (como o governo) Mentoria e apoio à 

capacitação 

Plataformas para amplificar e compartilhar suas vozes e histórias. 
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Os Fundos liderados por Indígenas oferecem: 

Liderança forte 

Uma abordagem descolonizada 

Uma maneira eficiente, de baixo risco e com as melhores 

práticas para fazer doações baseadas na comunidade. 

Apresentações e pontos de conexão com 

comunidades e culturas 

Oportunidades para aprender sobre 

formas indígenas de fazer doações 

Uma ponte entre os contextos Indígenas e filantrópicos 

e a compreensão 

Um caminho para a reconciliação e descolonização da 

filantropia 

 
 
 
 
 
 

 

“Está na hora de iniciar um novo padrão filantrópico que reconheça que a 

filantropia liderada por Indígenas está pronta e capaz de servir aos nossos povos." 

– Colorado Plateau Foundation 
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Restituição, reconciliação e restauração 

da justiça: Apelos à ação para apoiar a 

Filantropia liderada por Indígenas 
1. Investir em Fundos liderados por Indígenas  

Não surpreendentemente, os Fundos liderados por Indígenas precisam de mais 

financiamento. Em particular, o financiamento de apoio geral irrestrito, bem como o 

financiamento plurianual, são necessários para atender às prioridades e 

autodeterminação lideradas pelos Indígenas. Os Fundos liderados por Indígenas estão 

interessados e preparados para receber e administrar grandes investimentos com 

responsabilidade. 

 

2. Redes de apoio 

Os Fundos liderados por Indígenas precisam de apoio para se apresentarem e se 

conectar com novos doadores que possam apoiar seu trabalho. Os Fundos liderados 

por Indígenas também precisam de oportunidades para compartilhar conhecimento 

com outros líderes e comunidades Indígenas. Por meio do compartilhamento de 

conhecimento e da mentoria, os Povos Indígenas desenvolvem liderança e 

capacidade. 

 

3. Criar plataformas 

Os Fundos liderados por Indígenas precisam de plataformas onde possam 

compartilhar suas próprias histórias e onde seus parceiros comunitários possam 

compartilhar suas histórias. Eles precisam de acesso a espaços onde possam educar 

outras pessoas, especialmente doadores, sobre a importância de seu trabalho para 

descolonizar a filantropia. 

 

4. Aumentar a liderança indígena 

Além de querer apoio, recursos e oportunidades para crescer e fortalecer sua 

própria liderança interna e comunitária, os Fundos liderados por Indígenas também 

estão pedindo aos financiadores que aumentem a liderança Indígena dentro de 

suas próprias instituições, funcionários, conselhos e outros órgãos. 
 

 

Formas indígenas de contribuir e compartilhar - 17 - 



 

 

5. Descolonizar 

Os Fundos liderados por Indígenas estão pedindo aos financiadores que reflitam 

ativamente para entender se estão apoiando a supremacia branca e o racismo 

sistêmico. Eduque-se para compreender como eles, como indivíduos, como 

instituições e como um setor, estão conectados e desempenham um papel ativo na 

opressão das comunidades Indígenas. Por meio da educação e do aprendizado, a 

filantropia convencional pode identificar maneiras de descolonizar seus próprios 

processos e contribuir para mudanças significativas. 

 

6. Dar espaço para curar 

Os líderes Indígenas na filantropia também precisam de seus próprios espaços e 

oportunidades para se unirem como comunidades e se recuperarem da descolonização. 

 

7. Renunciar ao poder 

A filantropia deve abrir portas e aceitar os Povos Indígenas como parceiros iguais. É 

necessário renunciar ao poder e controle dos povos não Indígenas sobre os 

recursos do mundo para permitir uma mudança sistêmica e um futuro justo em 

que a autodeterminação Indígena ocorra. 
 

8. Confiar em Fundos liderados por Indígenas 

Os Fundos liderados por Indígenas estão pedindo confiança em seu trabalho como o meio 

mais eficaz de apoiar as comunidades Indígenas e promover as prioridades lideradas pelos 

Indígenas. 

 

9. Mudar a narrativa 

A filantropia precisa mudar a narrativa sobre os modelos Indígenas de doação. Os 

Fundos liderados por Indígenas não são investimentos de risco, eles são responsáveis. 

Os investimentos em capacidade institucional não são custos indiretos elevados, são 

estratégias de longo prazo. Os líderes Indígenas não apenas gerenciam as doações, mas 

também lideram a transformação do setor filantrópico. Está na hora de mudar a 

perspectiva e transformar a narrativa. 
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“Está na hora da filantropia reconhecer os Povos Indígenas como 

inovadores, líderes de opinião, contribuintes ativos para a 

filantropia que estão trazendo soluções baseadas na resiliência, do 

zero." 

 
– Lourdes Inga, International Funders for Indigenous Peoples 

 
 
 
 
 
 

 

Esperamos que este relatório tenha ajudado a compreender a redução 

do risco, o maior impacto e a eficácia aprimorada que são possíveis 

quando o poder sobre os recursos filantrópicos é colocado nas mãos de 

líderes e fundos Indígenas. 
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Links de sites de Fundos liderados por Indígenas: 

Arctic Indigenous Fund: https://www.arcticindigenousfund.com/ 

Alianza Milpa: http://alianzamilpa.org/en/ 

Ayni Fund: http://www.fimi-iiwf.org/fondo-ayni/ 

Coast Funds: https://coastfunds.ca/ 

Colorado Plateau Foundation: https://coloradoplateaufoundation.org/ 

Cultural Survival: https://www.culturalsurvival.org/ 

Eenou-Eeyou Community Foundation: https://www.creefoundation.ca/ 

First Peoples’ Cultural Foundation: www.fpcf.ca 

First Peoples’ Fund: https://www.firstpeoplesfund.org/ 

Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e do Caribe: 
https://www.filac.org/wp/ 

Honor the Earth: http://www.honorearth.org/ 

Indian Land Tenure Foundation: https://iltf.org/ 

Indigenous  Peoples  Resilience Fund:  https://communityfoundations.ca/initiatives/indigenous-peoples-
resilience-fund/ 

Koondee Woonga-gat Toor-rong: https://www.kwtfund.com.au/ 

Kivulini Trust:    https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Kivulini-Trust-
3406207812738044/ 

Land is Life: https://www.landislife.org/ 

Na’ah Illahee Fund: https://www.naahillahee.org/ 

Native Voices Rising: http://www.nativevoicesrising.org/reports/ 

NDN Collective: https://ndncollective.org/ 

NWT On the Land Collaborative Fund: 

http://www.nwtontheland.ca/  

Ontario Indigenous Youth Partnership Project: 

http://www.oiypp.ca/  

Pawanka Fund: https://www.pawankafund.org/ 

Podaali Fundo Indígena da Amazônia Brasileira: https://www.fundopodaali.org.br/ 

Samburu Women Trust: 

https://www.samburutrust.org/new-index  

Seventh Generation Fund: 

http://www.7genfund.org/apply-grant  

The Cultural Conservancy: http://www.nativeland.org/ 

Ulnooweg Indigenous Communities Foundation: http://ulnoowegfoundation.ca/ 
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Reinventar a filantropia: International Funders for Indigenous Peoples: https://youtu.be/Nkk8_6zkvW0 
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Anotações de design e planejamento do Grupo de Trabalho da FLI  
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Informações/Links: 

https://nativephilanthropy.candid.org/ 

https://www.cof.org/content/state-global-giving-us-foundations-2011-

2015 https://humanrightsfunding.org/populations/indigenous-
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Masicho (muito obrigada) aos entrevistados de 2020: 

Fundos liderados por Indígenas: 

Arctic Indigenous Fund 

Coast Funds 

Colorado Plateau Foundation Cultural 

Survival 

Eenou-Eeyou Community Foundation 

First Peoples' Cultural Foundation 

Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas 

da América Latina e do Caribe 

First Peoples' Fund 

Indigenous Peoples Resilience Fund 

Na'ah Illahee Fund 

NWT On the Land Collaborative 

Ontario Indigenous Youth Partnership Project 

Pacific Peoples' Partnership 

Pawanka Fund Samdhana 

Institute 

The Cultural Conservancy 

Ulnooweg Indigenous Communities Foundation 

Financiadores: 

Cages Foundation 

W.K. Kellogg Foundation 

Nia Tero 

Oak Foundation 

Stul Family Foundation Swift 

Foundation Tamalpais Trust 
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