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Os índios acreanos, cidadãos que atravessaram uma odisséia secular 
de violência, massacres, escravidão e preconceitos, passam, 

atualmente por um processo criativo e inovador de revitalização cultural, 
de confirmação de direitos e de busca de participação política. 

Querem ser agentes e participantes de sua história. 
A legislação que garante os direitos indígenas e as terras 
tradicionalmente habitadas por eles exige, determina e 

orienta cuidados especiais com relação a eles e suas terras.' 

1 . CONTEXTUAUZAÇÃO 

POVOS INDÍGENAS NO ACRE 

Ao longo de alguns poucos milênios, diversos povos da floresta foram descendo dos 
altiplanos e se estabelecendo na vasta planície Amazônica, alguns procurando se 
estabelecer mais para as terras altas, outros buscando as regiões de igapós e várzeas 
inundáveis. 

Era o "Tempo das MalocasH 2• Antes do primeiro surto da borracha no século XIX, 50 
grupos indígenas habitavam a região acreana Aqui estabeleceram suas culturas, aqui 
cantaram, contaram e ainda contam seus mitos e guardam o saber mais precioso. Saberes 
que sempre foram determinados a experimentar para uma sobrevivência sustentável. 
Sempre praticaram a sustentabilidade.3 

Deste tempo para cá contam suas vidas como guias, mateiros, caçadores, coureiros 
cauxeiros, madeireiros e por fim seringueiros, sempre a serviço do patrão amigo. Mas 
também é neste tempo que ocorrem as Correrias. Onde a face oligárquica do poder da 

1 Antropólogo Antônio Pereira Neto -Administrador Regional da FUNAI de Rio Branco. 
Entrevista concedida ao jornal "Página Vinte". 
2 Dentro da atual construção estabelecida pelos professores Indígenas do Acre, "O Tempo das Malocas" refere-se ao período da 
história de antes do contato com o branco. 
3 Sustentabilidade é aqui entendida como sendo a capacidade da realização de uma atividade de forma continuada com o manejo 
dos recursos naturais sem comprometer a realização futura das mesmas por outras gerações. 
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sociedade branca, é sentido de forma muito forte com a espoliação e o genocídio de 
populações para dar passagem ao progresso4. 

Vivem hoje no estado do Acre treze povos indígenas diferenciados pertencentes aos 
troncos lingüísticos Pano e Aruak. São os povos J amináwa, Manchineri, Kaxinawá, Madija, 
Ashaninka, Shanenawa, Yawanawá, Katukina, Arara, Nukini, Poyanawa, Naua e os índios 
isolados. Estima-se em aproximadamente 9.500 índios em contato com a população regional, 
distribuídos em 35 terras indígenas, ocupando, conservando cerca de 14,2% da superfície 
do Estado.5 

Durante as Correrias no surto da borracha, foram enganados, espoliados. Afastados de 
seus bens mais preciosos. Entre eles, por vezes, a própria liberdade. E mesmo submetidos a 
mudanças forçadas, às correrias e a desagregação, aqui estão eles, mostrando que existem, 
que pensam e decidem. 

A partir da relação intercultural com nossa sociedade e da redução de seus territórios 
ancestrais, algumas sociedades indígenas foram abandonando hábitos antigos de 
sobrevivência, perdendo importantes sementes, que lhes possibilitavam uma agricultura 
segura e diversificada e tendo que se adaptar a uma diminuição das áreas de concentração 
de recursos de coleta sazonal, de onde sempre conseguiram suprir as necessidades para 
uma alimentação rica e equilibrada. 

As sociedades autóctones têm sofrido com o processo de transformação para o mundo 
globalizante, tecnológico, facilitador da sobrevivência humana, que historicamente os tem 
levado a um caminho de dependência por tecnologias e bens de produção manufaturados. 

Contemporaneamente no Brasil, diversas sociedades têm procurado caminhos onde o 
desenvolvimento acaba por se espelhar em processos regionais, imediatistas e transitórios, 
onde o uso dos recursos naturais é desvinculado de preocupações com o impacto ambiental 
por eles gerado. 

A auto-suficiência com a utilização sustentada dos recursos naturais possibilita 
diretamente a manutenção da biodiversidade no território e a sobrevivência sócio cultural 
desses povos, que ainda mantém uma forte integração com as forças que regem a natureza 
e o homem. 

A interferência direta nos modelos de subsistência autóctones, se dá de forma mais clara, 
com a absorção e ingresso de novos alimentos e culturas agrícolas alheias a visão 
tradicional, exigindo novos padrões de planejamento das roças. 

Com a novos exigências agro ecológicas, algumas plantas tradicionais passam a ser deixadas 
de lado ou plantadas em menor quantidade, o que leva a sérios riscos de erosão genética. 
Com a perda de material genético, poe-se em risco a segurança alimentar. Consórcios 
vantajosos praticados milenarmente passam para um segundo plano, sendo por vezes 
substituídos por raros e raleados sistemas de baixa eficiência produtiva. 

4 Dentro da atual construção estabelecida pelos professores Indígenas do Acre, "O Tempo das Correrias" refere-se ao período da 
história durante o contato com o branco onde foram dizimadas diversas populações pera poder abrir pera explorar e instalar o 
progresso. 
Dados do Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Acre ZEE5 
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É importante que sempre se atente para a manutenção do equilíbrio tradicional de garantia 
da segurança alimentar, em parte pelo que se planta para colher em cima da terra, 
complementado com o que se colhe ou guarda em baixo da terra. 

A carência de alimentos, que proprcrcm a saúde orgânica, através de um adequado 
atendimento às necessidades nutricionais básicas, contribui com o aparecimento de mazelas 
oportunistas, gerando uma grande dependência por remédios e outros produtos utilizados 
para a cura. 

A dependência por uma grande gama de produtos originários de nossa sociedade leva ao uso 
mais imediato e predatório dos recursos naturais, existindo poucos projetos que buscam 
quebrar a forte demanda por produtos externos. Muitas vezes, encontramos situações, 
mesmo que restrita a uma determinada época, em que o próprio alimento passa a vir de 
fora. Tudo de uma forma ou outra depende do alimento e tem relação com a segurança 
alimentar. 

No Acre, os índios não passam fome, mas é fato que, mesmo isoladamente, ainda se morre 
subnutrido e vemos diversas doenças características de quem come de forma incompleta. 
Há uma necessidade de se trabalhar melhor a qualidade da alimentação, resgatando 
inclusive diversas comidas e cardápios tradicionais onde qualidade, fartura e variedade 
garantiam as necessidades nutritivas para uma alimentação equilibrada. 

Diante de uma sociedade oligárquica e preconceituosa, as dificuldades e as barreiras 
impostas pelos "pcrrões" inviabilizam a comercialização adequada dos produtos indígenas, 
tendo os mesmos que comercializar com o primeiro marreteiro que aparece no momento 
oportuno, pagando preços irrisórios por mercadorias de primeira qualidade. 

A falta de pesquisas dirigidas aos sistemas implementados pelos pequenos agricultores e 
extrativistas, assistência técnica efetiva e de um sistema eficiente de extensão, completa 
este quadro, contribuindo para o baixo rendimento das lavouras e a opção equivocada pela 
pecuária ou outro vetor externo inadequado ao desenvolvimento sustentado. O acesso 
precário à informação agro ambiental; que de suporte ao etno desenvolvimento sustentado, 
tem sido um dos obstáculos a implementação desse modelo de desenvolvimento. 

Com alguns anos de atividades, perseguindo vetores de desenvolvimento inadequados, onde 
antes existia uma floresta rica e equilibrada, o que resta é um imenso capinzal em total 
desequilíbrio com a natureza e a espera dos bois prometidos pelos programas de fomento 
dos sistemas de colonização, que não vieram. 

Com o quadro de degradação da floresta, implementado pelos vetores de desenvolvimento 
estabelecidos pelos governos anteriores (exploração madeireira e pecuária), é interessante 
o uso de tecnologias agroecol6gicas, procurando respeitar a natureza, seus ciclos e 
interações e viabilizar desta forma o desenvolvimento sustentado. 

Contribui também, o incentivo e apoio a atividades isoladas que não possuem qualquer 
ligação com outras desenvolvidas no mesmo local. Trabalhos completamente dissociados do 
tempo indígena, que é de percepção totalmente diferente da nossa. Mais grave ainda é 
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quando se trata produção, dissociada de cultura, educação, ecologia, segurança alimentar, 
saúde, mitos, estórias e organização social. 
Diversas ações de real valor vêm contribuindo com a questão indígena, fazendo contraponto a uma ação acanhada 
do Estado, com relação à manutenção e valorização da cultura tradicional, onde se destaca a dedicação indigenista 
de querer ver algo que possibilite a mudança, para melhor, da realidade indígena a que essas sociedades estão 
sujeitas. 

Assim, indigenistas da sociedade civil organizada vem realizando atividades, quer 
seja através de ações isoladas dentro do próprio Estado, ou ainda por iniciativa 
própria ou se agregando aos trabalhos de outras ONG's junto a estas populações. 

Caso a destacar é o trabalho que vem sendo realizado pela Comissão Pró Índio do Acre 
(CPI-Acre) com a formação de Agentes Agroflorestais Indígenas (AAFis). 

Esta temática sempre foi desenvolvida como parte da formação dos Professores Indígenas 
por cerca de duas décadas e há alguns anos passou também a ser uma atividade específica 
da Coordenação de meio Ambiente da CPI-Acre. 

O CONTEXTO DA ESTRADA 

Na história, reascende há três décadas, o antigo sonho acreano da interligação e 
integração das bacias dos rios Juruá e Purus, com as obras da BR-364 no trecho que liga 
Rodrigues Alves a Tarauacá e Feijó. Uma época de pouco respeito à determinação legal 
sobre a necessidade de estudos e proposição de medidas de mitigação e/ou compensação, 
por danos e impactos causados ao meio ambiente e às populações ao longo da estrada. 

Com o aumento no ritmo das obras e do desrespeito dos governantes da época para com a 
sociedade acreana da floresta, especialmente populações indígenas, extrativistas e 
pequenos agricultores estabelecidos ao longo da BR-364, motivou a organização de um 
encontro. 

Apoiados pela Senadora Marina Silva, Ministério Público Federal, FUNAI, IBAMA, 22 
organizações governamentais e não governamentais, realizaram em novembro de 1996, o "I 
Encontro Interinstitucional dos Trabalhadores Índios e Não Índios do Vale do Juruá 
Acrecno". 

O Encontro teve como resultado propostas mitigadoras e compensatórias, que foram 
apresentadas em Audiência Pública e anexadas ao EIA-RIMA. Muitas destas propostas já 
foram desenvolvidas pelo poder público desde aquela época para cá. Outras propostas, 
surgidas na época, são similares às que este programa também está objetivando trabalhar, 
com a participação indígena e indigenista. 

A AÇÃO DO ESTADO 

A partir da audiência pública de 3 de julho de 1999 em Cruzeiro do Sul, o "Governo da 
Floresta" se inseriu na discussão do componente indígena do EIA-RIMA para pavimentação 
da BR-364, resgatando e assumindo o compromisso de estado não cumprido pelo governo 
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anterior. Assim, foram contratadas consultorias antropológicas, para proceder à revisão do 
componente indígena, para as seis Terras Indígenas sob o impactos da BR-364. 

No Termo de Ajuste de julho de 2000, a Secretaria de Produção se comprometeu 
com o desenvolvimento de um programa contemplando as reivindicações voltadas à 
sustentação. 

Foram contratadas consultorias agronômicas para realizar Levantamentos Agro 
Ambientais participativos, com o assessoramento constante de um sertanista da 
FUNAI. 

Os Levantamentos Etno Ambientais contribuíram para a elaboração de: projetos 
precursores, com consolidação, em curto prazo; e de um Programa de Etno Desenvolvimento 
para sua consolidação a médio e longo prazo. 

Tradicionalmente, a ação do Estado se confunde em procedimentos assistencialistas com 
pouco compromisso com a estabilidade sócioambiental. É carregada de vícios estruturais, 
que costumam incentivar um caminho desagregador, equivocadamente, percorrido desde o 
início do contato. É regulada por um tempo alheio a realidade temporal indígena. 

O Governo da Floresta tem tentado acertar e procurado caminhos novos onde, na ação do 
estado, passa a ser considerada a existência dos diversos atores envolvidos com a questão 
indígena, valorizando, tanto a opinião indígena, quanto a indigenista. 

Entre as várias iniciativas governamentais, em áreas dispersas, foi viabilizado o 
desenvolvimento do "Programa Emergencial de Desenvolvimento das Comunidades 
Indígenas", orientado pela UNI - União das Nações Indígenas do Acre e sul do Amazonas e 
executado em parceria com a Secretaria de Estado da Produção. 

Para as áreas de produção, transporte e comercialização, o Governo da Floresta realizou 
investimentos em equipamentos, ferramentas, casas de farinha, barcos com motores e 
armazéns para acondicionamento dos produtos. Essas necessidades básicas foram e estão 
sendo atendidas conforme a demanda colocada pelas próprias comunidades organizadas 
junto a UNI, sendo parte das atividades precursoras do Programa de Sustentação. 

A iniciativa do atual governo foi sempre destacada pelas lideranças e pelo movimento 
indígena como inovadora em relação à falta de consideração e diálogo dos governos 
anteriores para com as demandas e necessidades das populações indígenas, sempre vistas 
como contrárias à pavimentação da estrada e ao desenvolvimento do Acre. Através do 
recrutamento de lideranças para reuniões em Rio Branco, de viagens de representantes do 
governo e consultores às aldeias e da organização de audiências públicas nos municípios, o 
governo estadual procurou garantir e dar condições a diferentes formas de participação 
indígena nos vários fóruns institucionalizados de negociação. 6 

6 Marcelo Piedrafita Iglesias, Antropólogo Consultor SECTMA, Programa de Desenvolvimento Sustentável do 
Estado do Acre, (BID-0313), Assuntos Indígenas, Abril/Maio de 2001 
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Os investimentos escassos e a falta de políticas públicas que sinalizem um norte, só 
contribuem para uma ação desordenada e fragmentada, que parece resolver em curto 
prazo, mas a médio e longo prazo, mostra o quanto é perversa, transformando o agricultor 
em um dependente por insumos externos, caminhando em sentido contrário ao da 
sustentabilidade. 

O Governo do estado do Acre compreende que um programa de etno desenvolvimento, com 
princípios de afirmação cultural, autonomia e desenvolvimento sustentável, deva ser 
desenvolvido para as terras indígenas no Estado do Acre. Inserido neste contexto optou-se 
pelo desenvolvimento primeiro junto às terras indígenas impactadas direta e indiretamente 
pela BR-364 e pela BR-317. 

Para elaboração do Programa de Etno Desenvolvimento de Sociedades Indígenas no Acre a 
SECTMA contratou consultoria, encarregada de elaborar um documento que atendesse 
tanto aos anseios das sociedades envolvidas, quanto à necessidade de organização do 
estado para sua execução. 

O Programa está entre as atribuições do Governo do Estado do Acre, inseridas no contexto 
da pavimentação da BR-364 e da BR-317, que por seus impactos, torna fundamental o 
desenvolvimento de diversas medidas que possam contribuir para a mitigação e/ou 
compensação de danos provocados por ambas. 

O Programa de Etno Desenvolvimento é um instrumento que busca a implementação da 
gestão ambiental, considerando as necessidades do Etno Desenvolvimento Sustentado7. 

Suas ações contemplam linhas temáticas, que, interagindo, permitem a construção de 
modelos sustentáveis de uso dos recursos naturais para a sobrevivência das Sociedades 
Indígenas. Preocupa-se com o que cada atividade poderá gerar em benefício do resgate e 
da melhoria da "Qualidade de Saúde e Vida" estabelecida pelas diversas sociedades 
indígenas. 

Propõe-se a construção de um sistema onde as Sociedades indígenas sejam realmente 
sujeitas do processo, pois, se procurarmos a valorização da identidade étnica, não lhes 
negando o espaço já conquistado por suas lutas e organizações legítimas, estaremos 
agregando um grande potencial idealizador e realizador da construção e do compromisso 
permanente. 

Embora o programa esteja aglutinando as diversas ações do Governo da Floresta 
junto às sociedades indígenas, ele se encontra em fase de definições e consultas 
aos atores sociais envolvidos para que possamos estabelecer parâmetros para a sua 
posterior ampliação a todo o estado do Acre. 

7 Etno desenvolvimento sustentado é aqui entendido como, o desenvolvimento contemplando os princípios de etnia 
e conhecimento local, respeitando sempre os aspectos e padrões autônomos de sobrevivência, procurando se 
agregar mais componentes, dentro de uma perspectiva dinâmica, que permitam manter e aumentar a 
sustentabilidade da melhoria da qualidade de saúde e vida, hoje sob novas regras e exigências, garantindo ainda a 
sustentabilidade de sistemas que possam ser multiplicados para atender às necessidades de sobrevivência fisica e 
cultural das futuras gerações sem o comprometimento da sustentabilidade. É o que um povo sempre fez para 
sobreviver, segundo seus princípios de lógica e garantia futura. 
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Para executar o programa, vem sendo realizados diversos projetos precursores. Estes 
projetos representam o início das atividades do Programa, sendo parte de um amplo 
processo de gestão ambiental, que se inicia com o restabelecimento das condições mínimas 
de segurança alimentar, preparando o caminho para a implantação e consolidação de 
atividades econômicas sustentáveis. 

São projetos ordenadores de atividades às vezes mal conduzidas ou preparadores para a 
execução de outros projetos. A eles, serão agregadas outras atividades que possam servir 
de complemento e integração, em ciclos múltiplos de maior estabilidade, sinergia e 
sustentabilidade. 

Recentemente o Governo do Estado reconheceu a profissão do Agente agro Florestal 
Indígena e estará inserindo a participação dos mesmos entre as atividades do Programa. 

Desta forma serão apoiadas suas atividades junto às comunidades em suas aldeias e 
potencializado o apoio que já vem sendo dado aos cursos realizados pela CPI-Acre. 

Os Agentes Agroflorestais Indígenas estão participando do programa primeiro emprego do 
Adjunto da Solidariedade promovido pelo governo do Acre. 

Além destes apoios, em ação com a participação da CPI-Acre, o Programa já vem 
trabalhando a formação de 11 agentes agroflorestais Kaxinawá e Shanenawa do Município 
de Feijó e em processo da capacitação paralelo, outros 15 jaminawá no município de Assis 
Brasil e Sena Madureira. 

Para a formação de agentes agroflorestais há interesse, sim, em potencializar a ação sob 
orientação da CPI-Acre, agregando novos valores como é o caso do Arboreto, ligado a 
UFAC, que também vem trabalhando com a formação agroflorestal. 

Diante de uma situação de dificuldades Financeiras, o Estado procurou outras formas de 
financiamento para atender as demandas das sociedades indígenas sob impacto das Br 364 
e 317. Assim foi proposto um projeto ao Banco Nacional de desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES intitulado Apoio as populações Indígenas. 

O Projeto "Apoio as Populações Indígenas", envolve investimentos na infra-estrutura 
operacional do estado e de 37 aldeias sob impacto na Br 364 e na BR 317, em um amplo 
programa de capacitação indígena e indigenista que abrange todos os envolvidos com a 
execução do projeto e outras partes do Programa de Etno Desenvolvimento. 

Outro ponto de fundamental importância é o assessoramento que vem sendo prestado na 
elaboração de suas propostas para financiamento em outras fontes de recursos. Neste 
sentido estamos ampliando nossas ações prestando apoio específico para assessoramento 
no desenvolvimento de propostas para o PDPI - Projetos Demonstrativos dos Povos 
Indígenas. 

O Programa vem para aglutinar a questão indígena na área de segurança alimentar e 
geração de emprego e renda, guardadas sempre as condicionantes ambientais, procurando 
aquecer a economia gradativamente. 
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Vem para ajudar, a manutenção do que já vem se fazendo, procurando sob uma novo ótica 
empreendedora, agregar valores, para em cooperação com o Governo do Estado, a 
Sociedade Civil, as Sociedades Indígenas Acreanas possam estabelecer um "novo tempo" . 

... 
2. ABRANGENCIA DO PROGRAMA 
Todas as terras indígenas no Estado do Acre participarão do Programa sendo prioritária a 
ação nas seis terras indígenas sob impacto da BR-364 e nas seis terras indígenas sob 
impacto da BR-317, conforme segue: 

TERRAS, ALDEIAS E ETNIAS SOB IMPACTO DA BR-364 

TERRA INDÍGENA ALDEIA ETNIA POPULAÇÃO 

Campinas/ Katukina Campinas Katukina 81 

Martins Katukina 73 

Samaúma Katukina 94 

Bananeira Katukina 45 
Rio Gregório Sete Estrelas Katukina 78 
Colônia Vinte e Sete Colônia Vinte e Sete Kaxinawá 68 
Igarapé do Caucho A Ideia Caucho Kaxinawá 195 

Tamandaré Kaxinawá 93 

Dezoito Praias Kaxinawá 55 

Curralinho Nova Esperança Kaxinawá 27 

Boca da Grota Kaxinawá 16 

Katukina / Kaxinawá Morada Nova Shanenáwa 180 

Paredão Shanenáwa 61 

Cardoso Shanenáwa 42 

Nova Vida Shanenáwa 49 

Paroá Kaxinawá 430 

Pupunha Kaxinawá 63 

Belo Monte Kaxinawá 88 
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Diferente da BR-364, as Terras e populações indígenas sob impacto da BR-317, estão 
passando agora pelo processo de revisão do EIA - RIMA, com a ida de um antropólogo para 
proceder aos levantamentos que darão subsídio a revisão. O segundo passo é a elaboração 
do diagnóstico Etno Ambiental, que está em fase de execução desde outubro de 2001 com 
término previsto para março de 2002. 

Após estes levantamentos, poderemos dar início as atividades precursoras de ordenamento 
para que se possa dar início aos projetos na área de sustentação. 

TERRAS. ALDEIAS E ETNIAS SOB IMPACTO DA BR-317 

TERRA INDÍGENA ALDEIA ETNIA POPULAÇÃO 
Mamoadate Extrema Manchineri 190 

Lago Novo Manchineri 66 

Santa Cruz Manchineri 30 

Jatobá Manchineri 118 

Peri Manchineri 46 

Laranjal Manchineri 48 

Boca do Mamoadate Jaminawá 48 

Betel Jaminawá 97 

Conjubim Jaminawá 38 
Cabeceira Patos Jaminawá 30 
do rio Acre 

Pausada Jaminawá 12 

São Lourenço Jaminawó 58 

Três Cachoeiras Jaminawó 12 

A nanais Jaminawá 86 
Jaminawó Buenos Aires Jaminawó 48 
do rio Caeté 

Extrema Jaminawá 55 
São Paulino São Paulino Jaminawá 46 

Caiapukó Caiapuká Jaminawó 80 

Guajará Guajará Jaminawá 35 

O programa de Etno Desenvolvimento, que ora se desenvolve prioritariamente para 
sociedades indígenas sob impacto da BR-364 e BR-317, deve em curto espaço de tempo 
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gerar modelos. metodol6gicos/tecnol6gicos que podem ser implementados para as outras 
etnias no Estado do Acre. 

Com o reconhecimento dos Agentes Agroflorestais Indígenas e sua inserção em trabalhos 
nas suas terras, o Programa_ passa a ter relação direta com às terras que já possuem 
Agentes em fase inicial de' fôr!'Tlação. De uma forma geral todas as Sociedades indígenas 
serão parte do Programa, que; a médio prazo, deverá chegar a todo o Estado do Acre. 

As tecnologias e metodologias geradas no Programa são aplicáveis, considerando-se as 
diferenças culturais, a qualquer outra população que vive na e da floresta, podendo ser 
utilizadas para auxiliar na geração de novos programas para os demais povos da floresta. 
Esta transferência de tecnologias deverá ocorrer espontaneamente nas proximidades das 
terras indígenas. 

3 . DIRETRIZES 
Podemos aqui definir algumas diretrizes que, esperamos, sejam encaradas como 
verdadeiros paradigmas a serem respeitados na implementação do programa. 

};> Trabalhar com etno desenvolvimento sustentável, procurando sempre enxergar o índio 
como sujeito autônomo no processo; 

};> Valorizar o conhecimento tradicional indígena sobre sobrevivência e uso sustentado dos 
recursos naturais; 

};> Promover a segurança alimentar de forma prioritária, para a melhoria da qualidade de 
vida, com o estabelecimento da saúde através da orientação alimentar; 

};> Apoio ao desenvolvimento da unidade familiar, valorizando a sua existência como forma 
de organização sócio-econômica primária; 

};> Respeito à equidade de gênero, valorizando principalmente o papel da mulher como 
agente modificadora da realidade ambiental; 

};> Consideração das classes etárias, buscando o envolvimento e participação de toda a 
população; 

};> Viabilizar o acesso à informação agroambiental, através da construção de mecanismos 
que possibilitem a sua apropriação generalizada; 

};> Uso de tecnologias agroecológicas para o desenvolvimento agroflorestal; 

};> Procurar a transformação de todas atividades, num processo escola onde se pode 
aprender fazendo. 

4 . OBJETIVOS 
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Geral 

Implementar projetos de Etno Desenvolvimento, como forma de mitigar e/ou compensar os 
impactos da pavimentação da BR-364 sobre as terras e sociedades indígenas, procurando 
dar condições para a sustentação e melhoria da qualidade de saúde e de vida, com a 
garantia de segurança alimentar e geração de ocupação e renda. 

Específicos 

Estabelecer estratégia de segurança alimentar com o aumento da produção de alimentos e 
avaliação qualitativa dos hábitos alimentares; 

Buscar alternativas de produção agro florestal e de apropriação extrativista que 
possibilitem a quebra de dependência externa e o desenvolvimento de produtos com maior 
valor agregado, para a geração de renda; 

Desenvolver processos de marketing diferenciado e certificação de produtos para 
viabilizar o acesso autônomo aos mercados interno e externo; 

Resgatar e valorizar os hábitos e costumes tradicionais que possam contribuir com o 
desenvolvimento e consolidação do programa. 

5. METAS 
Desenvolver o Programa ao longo de quatro anos, trabalhando com doze terras 
indígenas que estão sob o impacto direto e indireto da BR-364 eBR-317, abrangendo 37 
aldeias; 

Montar uma estrutura operacional para o Programa com um núcleo base em Rio Branco e 
cinco núcleos difusores, sendo um em Cruzeiro do Sul, um em Tarauacá, um em Feijó, um 
em Sena Madureira e um em Assis Brasil; 

Apoiar a implantação, ao longo de quatro anos, 37 sistemas agroflorestais 
economicamente viáveis; 

Realizar trabalhos em 18 aldeias com limpeza de lagos e construção de viveiros para a 
criação de peixes e desenvolvimento da piscicultura; 

Formar, ao longo de quatro anos, 30 agentes agroflorestais indígenas na região dos rios 
Envira, Purus, Acre e Iaco; 

Desenvolver Convênios de Cooperação Técnica para a continuidade da formação de 
Agentes Agroflorestais indígenas; 

Realizar Levantamentos Sócio Ambientais junto às populações indígenas Jaminawá e 
Yine (Manchinere) das cabeceiras dos rios Acre e Iaco; 

Realizar um curso de gestão ambiental para cada uma das terras indígenas trabalhadas 
pelo programa 
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Realizar um Semin6rio sobre Antropologia e indigenismo para trabalhadores do governo 
de estado 

6. ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL 

As ações de mitigação dos impactos da BR-364 tem sido orientadas pelo 6rgão licenciador 
do Governo do Estado do Acre, o Instituto de Meio ambiente do Acre - IMAC que tem 
procurado aglutinar os esforços das diversas instituições envolvidas. 

A 6rea de sustentação tem contado com os esforços da Secretaria de Estado da Produção, 
que desenvolveu toda a parte de diagnose agro ambiental, elaboração dos primeiros ante 
projetos e definição das primeiras atividades que vem sendo executadas. 

Com a definição da necessidade de se implementar um Programa de Sustentação, ficou 
estabelecido que o IMAC o realizar6 em parceria com a SEATER. 

O Instituto do Meio Ambiente do Estado do Acre e a Secretaria Executiva de Assistência 
Técnica e Extensão Rural são os 6rgãos do governo mais adequados para o desenvolvimento 
do programa, visto serem respectivamente instituições respons6veis pelos cuidados com o 
meio ambiente e com a assistência técnica e extensão, precisando apenas de suporte 
técnico e indigenista para sua implementação. 

O Programa conta ainda com o apoio da Secretaria de Hidrovias, da Secretaria Executiva 
de Florestas e da Fundação Elias Mansur. 

6 .1 Núcleos Base 
Na sede do IMAC e da SEATER-GP, em Rio Branco, foram montados dois Núcleos Base que 
têm por objetivo aglutinar as informações sobre o programa como um todo e realizar a 
parte de planejamento e comando da execução de campo. 

Estes Núcleos estão encarregados ainda de efetivar todo o relacionamento Institucional e 
Interinstitucional, sendo portanto fundamental para o desenvolvimento do Programa nas 
Terras Indígenas. 

6. 2 Núcleos Difusores 
Em cada um dos três municípios onde se localizam as aldeias contempladas no programa, 
ser6 montado um núcleo de difusão. Estes núcleos tem por objetivo estar mais pr6ximo do 
local de ação podendo prestar todo o apoio necess6rio a execução, bem como dar suporte 
para equipes de capacitação em trânsito e para operacionalizacão das atividades 
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Além do suporte técnico/operacional os Núcleos difusores devem possuir uma área onde 
será desenvolvido:Banco de Germoplasma Ativo;Banco de Tecnologias para difusão; Pesquisa 
e experimentação. 

Os Núcleos Difusores deverão repassar permanentemente conhecimentos utilizando-se dos 
seguintes métodos:Oficinas de capacitação; Palestras; Seminários; Estágios; Assessoria 
Técnica 

Para que se possam desenvolver estas atividades deve-se pensar em uma área para 
alojamento. 

6.3 Equipe Executora 

Desde agosto de 2000 o governo do estado vem trabalhando com a consultoria de um 
Engenheiro Agrônomo especialista em Etno Desenvolvimento que tem dado o suporte 
técnico e indigenista ao desenvolvimento do programa nas áreas de planejamento execução 
e monitoramento de projetos. Atua na esfera mais macro do programa, assessorando o 
programa na coordenação de atividades conjuntas na composição executora estabelecida 
entre o IMAC e a SEATER-GP. 

Todos os trabalhos realizados tem tido a orientação de sertanista da FUNAI especialista 
na região acreana. 

No IMAC, o programa conta com uma Técnica Administrativa, e durante a fase de 
planejamento do projeto enviado ao BNDES foi agregada a equipe uma Engenheira 
Agrônoma Especialista em Planejamento e monitoramento de projetos, Com o início dos 
trabalhos de planejamento e execução, mais uma Agrônoma está sendo agregada a equipe. 

Na SEATER temos uma Geógrafa como chefe da Extensão Indígena (Núcleo Base), uma 
Engenheira Florestal no suporte técnico, uma Auxiliar Administrativa, um Técnico em 
Indigenismo e cinco técnicos Agrícolas nos Núcleos Difusores. 

Todos os técnicos que estão envolvidos permanentemente com os trabalhos do programa de 
Etno Desenvolvimento, não contam com formação indigenista sendo que, para que o 
programa possa realmente cumprir seus objetivos, deverá ser feita uma capacitação em 
indigenismo, destinada a funcionários do governo, estando aberta aos vários órgãos que se 
relacionam com a questão Indígena. 

7 . LINHAS TEMÁTICAS PARA O PROGRAMA 

Como forma de dar organicidade e nortear as ações estamos estabelecendo algumas linhas 
temáticas, às quais poderemos agregar a qualquer momento algum novo tema que se fizer 
necessário. 

• Saneamento Ambiental 

• Ordenamento Territorial e de atividades econômicas 

• Organização Social e institucional 
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• Segurança Alimentar 

• Uso Sustentável do recursos naturais 

• Energia Sustentável 

• Verticalização da Produção (controle de qualidade e desenvolvimento de marketing 
diferenciado) 

8. METOt>OLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO 
• Levantamentos Agro Ambientais Participativos 

• Curso de Gestão Ambiental em Terras Indígenas 

• Formação de Agentes Agro Florestais Indígenas 

• Etno Levantamentos de Recursos Naturais (inventário Autônomo) 

• Cursos de capacitação em habilidades específicas ( criação de peixes e abelhas, 
produção de açúcar e sabão, Alimentação para a Saúde, Saúde Integral) 

• Extensão Indígena (dias de campo) 

9 . SUSTENT ABIUDADE E CONTINUIDADE DAS AÇÕES 
Para que se possam garantir recursos com constância, estamos adotando uma estratégia 
com a realização de Oficinas de Projetos procurando viabilizar a formatação de propostas 
para o desenvolvimento de projetos. 

Quanto maior for o envolvimento das Organizações Indígenas, maior respaldo o Programa 
terá junto às comunidades indígenas, pois assim teremos os interlocutores e estaremos 
respeitando o espaço conquistado. 

Como forma de aumentar a eficiência dos projetos, a estratégia é desenvolver 
procedimentos onde seja cobrada a responsabilidade de todos os envolvidos na atividade. 
Para que isto ocorra de forma mais eficaz, devemos traçar uma estratégia para a criação 
de um fundo rotativo, que viabilize os projetos e a sua manutenção ao longo dos anos. 

Ainda no sentido da construção de responsabilidades, todas as atividades que 
estiverem sendo realizadas nas aldeias, deverão contar com um encarregado. Cada 
projeto tem seu próprio tempo de maturação, sendo difícil prever quando 
exatamente um Sistema Agro florestal ou mesmo projetos mais simples já estarão 
sustentáveis. 

Fundamental para a sustentação do Programa é a formação indigenista dos técnicos do 
estado para melhor condução das atividades. Neste sentido será realizado um processo de 
formação à distância que ao longo de um ano estará se preocupando com a formação 
indigenista. 
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Ainda como estratégia de sustentação para o Programa, devemos estar trabalhando 
diretamente com os Agentes Agroflorestais Indígenas, que são os principais interlocutores 
do Programa junto aos seus povos. Desta forma, o compromisso estabelecido pelo estado 
prevê a disponibilização de 40 bolsas para um ano de duração. Esta ação deverá reforçar as 
atividades do Programa, pois teremos pelo menos uma pessoa ligada diretamente ao 
Programa em pelo menos 40 situações diferentes. 

10. PARTICIPAÇÃO DA FUNAI 

A FUNAI tem participado ativamente na defesa dos direitos indígenas, e muitas vezes 
prestando assessoria e orientação especializada em indigenismo. Esta relação deverá ser 
mantida e aprofundada, pois representa uma parceria sem igual para o Programa. 

11. ATIVIDADES 

Diversas atividades precursoras já se encontram planejadas e em fase inicial de 
desenvolvimento. No programa estão previstas: 
Ações Precursoras - Para implementação imediata, até o final de 2001 
Ações de médio prazo - Para implementação ao longo de 2002 
Ações de longo prazo - Para implementação a partir de meados de 2002 
No momento o Programa está envolvido com os seguintes projetos: 
BNDES - Apoio às Populações Indígenas 
MMA/SCA/SECTMA- Apoio ao Programa de Etno desenvolvimento - Grupo de Trabalho 
Gestor 
SEA TER-GP -Apoio aos Agentes Agro Florestais 
MA/SEATER-GP - Programa Nacional de Agricultura Familiar - Capacitação Agente 
Agrof lo resta 1 
MMA/PGAI - SEA TER-GP- Gestão Ambiental em terras indígenas 
MMA/PGAI - SEF - Plano de Manejo Copaiba na aldeia Sete Estrelas, na T. I. Gregório 
MMA/PGAI - SECTMA Levantamento Etnoambiental T. I. Cabeceira do rio Acre, Caeté, 
São Paulino, Caiapuká 
DERACRE/IMAC - Implementação de Medidas Mitigadoras 
GOV. Acre - Adjunto da Solidariedade - Programa Meu Primeiro Emprego - Bolsa de 
trabalho para os Agentes agroflorestais Medidas Mitigadoras 
Comunidades Impactadas não contempladas com as ações mitigadoràs no projeto BNDES 
Programa de nutrição da UNI / FUNASA 
PDPI - Assessoria à UNI 
Formação Agroflorestal Indígena 
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