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Fundação Nacional do Índio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

PROPOSTAS DE PROGRAMA DE MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS 
SOCIOAMBIENTAIS DECORRENTES DA AÇÃO DE GOVERNO 

DO ESTADO DE TOCANTINS NAS TERRAS INDIGENAS FUNIL E XERENTE 

Antecedentes 

A estrada hoje denominada TO 1 O é oriunda do melhoramento sucessivo de 
trilhas trapeiras que foram sendo traçadas a partir dos primordios da década de 50. 

Os usuários dessa estrada compunham-se primeiramente dos proprietários 
de terras circunvizinhas às terras Xerente, representando um segmento social 
bastante familiar aos índios. Dessa forma, o trânsito ali existente não representava 
ameaça aos índios por ser ,sobremameira, bastante reduzido. 

A começar dos melhoramentos realizados em função da criação da capital 
do novo Estado de Tocantins, Palmas e da ampliação dos diversos segmentos 
sociais que ocupam, usam e habitam a região compreendida pelos municípios de 
Miracema, Tocantínia, Rio Sono, Porto Nacional e Pedro Afonso a estrada passou a 
representar, juntamente com a construção da ponte sobre o rio do Sono, uma 
ameaça à integridade física dos índios, como também de seu território. Os 
transeuntes são agora, para os índios, desconhecidos quanto a origem e destino, 
além do aumento do tráfego que se fez. 

Para os índios Xerente, que abrigam em seu território cerca de 70 Km dessa 
estrada, ela representa primordialmente a porta de saída e entrada para as cidades 
próximas já citadas, incluindo outras mais distantes, que são os referenciais do 
relacionamento constante e contínuo que os Xerente mantém com nossa sociedade 
na atualidade. Para a população do município de Tocantínia ela representa a via de 
interligação com os outros municípios vizinhos. 

Depara-se, portanto, com uma realidade bem consolidada sobre a 
importância do uso do que hoje denomina-se TO 1 O. Ela é certamente integradora 
de interesses diversificados e útil, tanto para regionais, quanto para os índios. 

O que há então de novo sobre a tão antiga estrada? Por que ela é no 
momento objeto de disputas e conflitos? 

A novidade é de fato uma nova situação política que se configurou a partir da 
criação da cidade de Palmas. A instalação da sede do Governo em região bastante 
próxima às Terras Xerente trouxe conseqüências irreversíveis para esse povo. Muito 
há a dizer acerca das alterações da dinâmica desse povo, na medida em que se 
analisa o processo de estabelecimento de interlocução Estado do Tocantins X 
Sociedade Xerente. Então vejamos os fatos . ., 
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Em 1991 foi formado um processo interno na Funai que apresenta o 
diagnóstico da evolução conflitiva das ações de governo junto aos Xerente 
(Processo 08620 - 253/91). 

Em 1992, com o advento da construção da ponte sobre o rio do Sono, sem 
haver o devido licenciamento ambiental, inicia-se o processo de negociação entre 
Governo de Estado e os índios. Negociação essa, que não obteve a adesão dos 
índios, nem contou com a participação da Funai. 

Esse processo teve o seu desfecho quando, em agosto de 94, os índios se 
defrontaram com a polícia militar ocupando suas terras. Ocupação essa que visava 
garantir a continuidade das obras. Os Xerente buscam respaldo em instâncias 
federais para virem a ter seus direitos assegurados. Direitos coletivos são apelados 
à justiça civil. 

Paralelamente, é aberto novo canal de negociação informal entre governo do 
Estado e índios, objetivando criar um terreno propício para garantir a continuidade 
das obras. As investidas do Governo junto aos Xerente, através de assessores 
diretos e políticos dos municípios de Tocantínia e Rio Sono, consistiam em 
promessas de ganhos imediatos e, direcionadas aos líderes que representavam 
interesses dispersos. 

Até então dominava o posicionamento contrário às ações do Governo em 
levar adiante as obras. Essas promessas propiciaram o surgimento de uma divisão 
pró-obras entre os Xerente, que deu margem a apropriação de um discurso 
dissonante pelo faccionismo interno do grupo. 

O primeiro ponto a ser levantando é a perspectiva de ganhos vislumbrada 
pelos índios nesse contato com o governo. A estrada passa, a partir desse 
momento, a ser o mote de reivindicações e demandas oriundas de interesses 
coletivos e individuais dos Xerente. Os direitos individuais manifestam-se então, 
formando facções políticas e divisões internas no grupo. 

Entretanto, parcialmente atendidas as reivindicações individuais, o fato se 
repetiu em cadeia, onde novas lideranças assumiram postos frente ao processo de 
negociação, onde conseguiram diversificar os canais de interlocução. Prefeituras 
municipais, instâncias de Governo Estadual, tal como Secretaria de Viação e Obras 
do Estado e Ministério Público toram envolvidos de forma caótica, com demandas 
diversificadas e até mesmo opostas. 

A ascenção social vertical é acenada aos Xerente, com a contratação de 
índios para ocuparem cargos nas esferas regional e estadual, funcionando como 
"mediadores" dos interesses do Governo junto aos índios. 
"' Aos poucos vai-se difundindo uma noção de miséria, abandono e segregação 
dos Xerente ante a sociedade envolvente, que opera nos paradigmas de progresso 
e desenvolvimento cumulativos. A Funai surge neste cenário como responsável por 
este estado, sendo atacada por não assegurar a boa qualidade de vida aos índios. 
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- 
Paradoxalmente, quando os direitos indígenas se contrapõem aos interesses 

da população envolvente, a situação inverte-se. Os índios adquirem, junto à 
sociedade local, significados que se revelam frente à distância que ocupam na 
evolução da "civilidade". São índios aculturados que assimilaram valores da nossa 
sociedade e desfruntam, em função disto, o status de periférico, marginal e 
sobretudo, o de elo rompedor da potencialidade de avanço, crescimento e 
desenvolvimento da economia regional. Neste novo contexto a Funai, em particular, 
aparece como vilã, por cumprir suas prerrogativas de defesa dos direitos indígena. 

Soma-se a isto um momento particular da relação Funai-índios. A partir de 
1994 houve a redução drástica do orçamento do órgão, comprometendo as ações 
assistenciais básicas junto às aldeias, o que gerou um campo propício para as 
incursões do Governo Estadual. Essa redução deveu-se ao fato de no ano anterior, 
o Governo Federal ter delegado, através de decretos, parcelas do orçamento 
originais da Funai aos Ministérios da Educação, Saúde e Agricultura, que por sua 
vez devem repassar aos estados e municípios. 

Internamente os Xerente rearranjam espacialmente, novas aldeias são 
formadas denotando uma divisão geopolítica nova, onde formam-se novas 
lideranças e novos canais de exercício de poder. 

Assim, configurou-se no interior da secidade Xerente um processo de 
manifestação de facções políticas que, sem o devido entendimento, passou a ter 
espaço para a ação e reação pró e contra estrada. Facções estas, legimadas pelo 
próprio sistema de organização social dos Xerente. 

Há na sociedade Xerente as associações ou sociedade de homens formadas 
por classes de idade, onde manifestam-se concomitantemente as facções políticas 
que podem estar relacionadas às linhagens de um mesmo clã numa dinâmica de 
conflito e oposição. 

Para o antropológo e estudioso dos grupos Xavante e Xerente, Maybury 
Lewis, o critério de identificação das pessoas dentro dessas sociedades não é a 
filiação às metades e sim sua particiapação em uma de suas facções que se opõem 
em cada aldeia. Ou seja, cada aldeia é formada pela divisão em duas facções 
principais, provenientes de lados ou metades opostas. Essa formação bipartidária 
subjacente à lógica intrínseca da cultura dos Akue (Xavante e Xerente), salta-nos 
aos olhos como chave para o entendimento dos atuais e constantes movimentos 
de adesão às diversas ponderações existentes acerca dos potenciais benefícios e 
prejuízos, que as obras de pavimentação da TO 1 O e construção da ponte sobre o 
rio do Sono poderão trazer para o grupo como um todo, quanto para as facções em .•..• 

4 SI. 
., Ressaltamos aqui, o fulcro das ações do Governo frente às susceptibilidades 

institucionais que formam com essas o par oposto/complementar. As ações da 
Funai tem sido pautadas pelo princípio da não interferência no sistema de 
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organização sócio-cultural das sociedades indígenas. Desta forma, não operamos 
com a lógica do consenso nem buscamos a unanimidade de posições. 

Contudo, estamos conscienciosos ante o incentivo de formação do dissenso, 
que cresce e ganha rumos sem controle frente as incursões do Estado. Assistimos a 
alternância de opinões e de solicitações advindas das facções que se organizam 
segundo demandas pontuais. Assim sendo, cabe-nos resgatar a legalidade dos atos 
e assessorarmos os índios frente a necessidade de garantir os direitos coletivos. 

O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 

Foi formada uma comissão no âmbito de Governo do Estado de Tocantins, 
visando a discussão e resolução dos impasses criados frente a falta de um canal de 
diálogo entre a Funai e o Estado. Nessa instância, a Funai apresentou à comissão 
o Termo de Referência que deveria subsidiar os Estudos Prévios de Impacto 
Ambiental. 

Esse documento técnico ambiental certamente resgataria a legalidade das 
ações do Estado e garantiria a formação de parcerias para o estabelecimento de 
medidas mitigadoras a serem adotadas em conjunto pelo Estado, Funai, instituições 
das esferas municipais afetas à questão e os Xerente. Todavia, foi adotada pelo 
Estado a estratégia de desenvolver ações paralelas, sem o envolvimento da Funaí, 
em qualquer instância. AJém do que, não foram considerados, no EIA apresentado, 
estudos alternativos de traçado, o que compromente a razão de ser desse estudo, 
já que o mesmo é destinado a orientar o processo de tomada de decisão das ações 
institucionais, como também controlar os impactos desencadeados por esta decisão. 

Solicitamos à Naturatins informações acerca do processo de licenciamento 
das obras e informamos sobre a ilegalidade das mesmas, por estas estarem "sub 
judice". O documento técnico preparado pela Secretaria de Viação e Obras do 
Estado apresentado ao órgão estadual de meio ambiente não nos foi remetido. 
Tomamos conhecimento de tal documento por vias informais, o qual submetemos a 
apreciação técnica, com os seguintes comentários: 

1 .. O EIA refere-se a vários trechos rodoviários: TO 10: interferência nas Terras 
Xerente; BR 230: interferência nas Terras Apinaye; TO 164: interferência nas 
Terras Xambioá; TO 201, TO 335 e TO 210; 
O Termo de Referência elaborado pela Funai para subsidiar os estudos 
socioambientais para a TO 1 O não foi observado; 
O EIA foi elaborado de forma incompleta e não cumpriu com a premissa de 
interdisciplinariedade; 

2. 
"" 

., 3 . 
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4. O EIA apresentado está segmentado; as obras pretendidas não forem 
diagnosticadas em suas totalidades, o componente indígena nas três 
rodovias que interferem em terras indígenas (T010, BR 230 e TO 164) 
não foi contemplado a contento; 

5. O diagnóstico realizado para o componente indígena não reflete, de forma 
alguma, a realidade; 

6. Não constam no EIA os prognósticos dos impactos socioambientais do 
componente indígena; 

7. A legislação pertinente à questão indígena não foi considerada; 
8. O E!P. não cumpre com sua função básica de instrumento que subsidia a 

tomada de decisão, através da análise imparcial e eqüanime dos elementos 
sociais, econômicos, políticos e ambientais, já que é afirmado no próprio EIA, 
que as obras já encontram-se em andamento; 

9. O EIA não apresenta alternativas de traçado para as obras propostas, não 
possibilitando assim uma correta avaliação dos possíveis impactos advindos 
dessas alternativas; 

1 O. Não há proposições de medidas mitigadoras para o meio ambiente das terras 
indígenas nem para os índios, tendo em vista a exclusão da comunidade 
indígena e da Funai do processo de formação de parcerias; 

A AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 

As dinâmicas estruturantes da vida em sociedade necessitam ser analisadas 
segundo critérios qualitativos sob perspectiva de alteridade em relação aos agentes 
sociais atingidos e mais, para que essa qualificação não fique restrita a avaliação do 
do empreendedor, permeada por elementos de sua própria subjetividade, a 
avaliação de impacto deve envolver a participação dos grupos sociais envolvidos. 
Particularmente, em se tratando de terras e comunidades indígenas, é 
imprescindível a adoção dessa premissa, uma vez que a propagação dos impactos 
ambientais ocorre sob efeitos simultâneos, que se faz sentir nos âmbitos cultural, 
social, econômico, político e ambiental. 

Assim sendo, os prejuízos advindos da execução dos empreendimentos 
propostos no interior do território indígena não podem ser previstos de forma 
satisfatória em uma visão apriorística, já que configurarão um processo dinâmico, 
em que as conseqüências negativas surgirão sinergicamente às alterações 

• sÕcioambientais provocadas ao longo do tempo. Cabe ressaltar, portanto, que um 
., programa de medidas mitigadoras a ser adotado deverá merecer mecanismos de 

adequações e ajustes, que reflitam esse dinamismo. 
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Considerando que, as obras referenciadas no EIA já foram parcialmente 
executadas, além de uma série de ações, a elas relacionadas, já desenvolvidas pelo 
Governo do Estado ou pelos municípios no âmbito da comunidade Xerente, já 
configurou-se um quadro de efeitos negativos facilmente observáveis, como 
também, já se detecta a potencialização de conseqüências que com a observância 
dos procedimentos legais, teriam sido mímimas. 

Como exemplo dessas últimas, podemos citar a intensificação que a 
construção parcial da ponte, antes do licenciamento, provocou na expectativa da 
população de Tocantínia em relação à estrada. Se traçados alternativos tivessem 
sido discutidos antes, a população estaria melhor subsidiada para enfrentar uma 
mudança do traçado pretendido. Porém, do modo como aconteceu, a iniciativa do 
Governo do Estado em mudar o traçado provocou reações que culminaram na 
presença em massa da população no local em que as máquinas realizavam a 
terraplanagem do trajeto alternativo. Pelas manifestações e expressões captadas, 
pode-se prever que se for mantido o traçado alternativo. o estado de ânimo 
provocado irá reverter-se diretamente contra os índios. 

PROGNÓSTICOS 

., 

A avaliação dos impactos de uma estrada pavimentada dentro de uma terra 
indígena exige alto grau de detalhamento e profundidade, que deverá ser observado 
pela equipe multidisciplinar encarregada do EIA De modo geral, os impactos devem 
ser distintos segundo sua natureza (temporário ou permanente), magnitude e 
abrangência. Aqui, será feita apenas uma abordagem preliminar dos efeitos já 
observados em decorrência da implantação de empreendimentos similares em 
várias terras indígenas do país. 

No meio fisico são sensíveis os impactos sobre a fauna, flora, recursos 
hídricos e solos, através de ações tais como, obras de terraplanagem, extração de 
cascalho, atropelamento de animais, caça predatória, invasões, poluição sonora, 
entre outras. 

No meio sócio-cultural destacamos o aumento do volume de pessoas 
estranhas na terra indígena, o que poderá colocar em risco a segurança das aldeias, 
maior facilidade para obtenção de bebidas alcóolicas, potencialização das 
condições que geram a prostituição, visitas indiscriminadas às aldeias por turistas e 
curiosos, aumento do tráfego em alta velocidade com o risco de atropelamentos de 

"" • índios, risco esse que poderá ser potencializado pela possibilidade de transferência 
de aldeias para proximidades do eixo da estrada . 

No tocante à população do entorno, o aumento demográfico será 
acompanhado de valorização de terras com a conseqüente pressão sobre o 
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território indígena, atém do desenvolvimento de atividades antrópicas que 
acarretarão na poluição e degradação dos recursos naturais. 

A intensificação do trânsito poderá implicar em introdução de novas doenças, 
como também na disseminação de doenças endêmicas e infecto-contagiosas. 

PROPOSIÇÕES DE MEDIDAS PRÉVIAS 

Como pode ser observado nos antecedentes, as obras da TO 1 O já 
desencaderam uma série de impactos no meio sócio-cultural, à partir da construção 
parcial da ponte sobre o rio do Sono e, mais recentemente, as obras àe 
terraplanagem no trecho que interfere na Terra Indígena Funil. Portanto, as 
proposições de medidas mitigadoras não poderão restringir-se apenas ao advento 
da pavimentação da estrada. Assim, faz-se necessária a adoção de medidas prévias 
às obras, mesmo considerando o potencial desvio do traçado, em função das 
interferências já ocorridas. 

• Abertura de discussão e negociação entre os interlocutores do Estado e Funai. A 
interlocução Governo-índios deverá contar sempre com a prticiapação da Funai e 
demais entidades envolvidas nas questões pertinentes aos índios; 

• Apresentação dos Estudos Prévios de Impacto ambiental para a TO 1 O, 
observando, para o componente indígena, o Termo de Referência elaborado pela 
Funai (em anexo); 

• Desvincular formalmente a assistência de saúde e educação prestadas pelo 
Estado e municípios, conforme estabelecido por lei, do processo de discussão 
das obras junto aos índios; 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES PARA A ELABORAÇÃO DO PROGRAMA 
DE MEDIDAS MITIGADORAS. 

Para viabilizar a execução de um programa de medidas mitigadoras deve-se 
considerar a unidade sócio-cultural Xerente. Isto é, nenhuma aldeia pode ser 
contemplada com benefícios isolados. As ações a serem propostas devem abranger 
todas as aldeias. As aldeias estão interligadas entre si por relações de parentesco, 

• víti'culos sociais e rituais. Além do que, o privilégio nunca é cumulativo, ele deve ser 
, redistribuido e compartilhado de modo a evitar a ascensão social vertical, quer de 

pessoas ou famílias. 
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Um 'proqrarna de ação junto à comunidade deve estabelecer como marco os 
mecanismos de organização da sociedade, pois, a mesma deve ser pró-ativa e 
contribuir de alguma forma com as atividades ou projetos a serem implantados, 
colocando nos mesmos uma parcela de seus próprios recursos, conhecimento ou 
trabalho. 

O caráter de doação ou beneficio gratuito, como prática contínua, gera uma 
relação de dependência e mendicância que acaba inibindo as inicitivas e 
capacidade de auto-determinação. Assim, um programa de ação deve estar 
vinculado ao processo mais amplo de discussão das demandas coletivas, buscando 
respeitar as especificidades culturais dos índios. 

Isto posto, o programa a ser implementado deve de antemão considerar as 
demandas de reforço às ações de saúde, educação, produção auto-sustentada e 
vigilância da Terra Indígena. 

DIAGNÓSTICO DO ATENDIMENTO À SAÚDE 

Nas aldeias é feito o atendimento preliminar e primeiros socorros, utilizando 
servidores da Funai ou agentes de saúde indígena mantidos pelo Estado, usando 
pequenas farmácias básicas há muito tempo instaladas. Este atendimento está 
disponível em 30% das aldeias. . 

As consultas médicas necessárias, de um modo geral, são realizadas em 
Tocantínia e Miracema, onde também é relizada parte dos atendimentos 
ambulatoriais e internações. Tratamentos prolongados são encaminhados à casa do 
índio de Gurupí e por sua vez, quando necessário, remete-os aos centros indicados, 
principalmente Goiânia, Brasília e, recentemente, Porto Nacional. 

O atendimento básico de clínica médica e emergência é coberto pelo SUS, 
através dos postos de saúde e hospitais públicos. Várias especialidades incluindo 
exames são realizados na rede privada. 

Apesar da existência de uma estrutura de atendimento local, esta cobre 
apenas uma parte das necessidades de atendimento ambulatorial. Isto, aliada a 
completa inexistência de recursos para hospedagem e alimentação de índios nas 
cidades de Tocantínia e Miracema, faz com que a maioria dos pacientes seja levada 
à Casa do Índio de Gurupi, sem triagem ou qualquer encaminhamento médico. 

A maior dificuldade enfrentada em todo esse processo de atendimento, reside 
nos transporte. A frota da Funai encontra-se próxima ao estado de sucata. Mesmo 

• assim, os poucos carros disoníveis nos postos e aldeias indígenas fazem, em parte, 
" os deslocamentos no percurso aldeias/ Tocantínia/ Miracema. A outra parte é feita 

através de fretes, caronas e bicicletas. As prefeituras não prestam esse tipo de 
atendimento. O trajeto de Miracema a Gurupi é totalmente realizado por linhas de 
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ônibus comerciais .. As passagens são custeadas exclusivamente pela Funaf. O 
atendimento realizado pela Casa do f ndio nos meses de janeiro e fevereiro registra 
a totalidade de 458 índios atendidos. 

A distância das aldeias em refação às cidades, as dificuldades de transporte, 
somados à especificidade cultural e ao risco sempre presente de contágio de 
doenças infecto-contagiosas pelos índios no trânsito por hospitais, tornam 
imprescindível a manutenção de pequenas estruturas dentro da própria terra 
indígena para o atendimento primário, como curativos, tratamento de verminoses e 
micoses, e também acompanhamento e administração dos medicamentos após 
consultas realizadas. 

PROPOSIÇÕES 

Como pode ser verificado no acima expostos e nos quadros anexos, uma 
pequena estrutura básica que podemos designar como fármacia/enfermaria, é 
inexistente na maior parte das aldeias, principalmente nas mais recentes. Diante 
disso, destacamos que o que se apresenta como conveniente é a instalação de 
pontos de atendimento, estra1égicamente distribuídos na área, dotados de 
equipamentos adequados e pessoal especializado, para a oferta de serviços 
qualitativa e quantitativamente satisfatórios. 

Outra medida de alcance definido, relacionada com o baixo grau de 
qualificação técnica dos agentes indígenas de saúde, mantidos pelo Estado, a 
serviço da comunidade, consiste basicamente em selecionar melhor esses agentes 
e qualificá-los tecnicamente, para que possam atuar no nível requerido pelas 
responsabilidades das ações de atendimento direto à população. 

Com essas medidas, obter-se-ia a dimuição da necessidade de 
deslocamentos de índios para as cidades, na mesma medida do aumento do grau 
de eficiência no controle de doenças endêmicas e infecto-contagiosas. 

DIAGNÓSTICO DO ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO 

O atendimento em aldeias restringe-se ao ensino de 1ª a 4ª série. É feito nas 
escolas das próprias aldeias por professores índios e não índios (anexo 11). 
•.• A atividade escolar tem duas fases básicas: os dois primeiros anos 

., compreendidos como o período de transição/alfabetização, são ministrados 
exclusivamente por professores índios, que recebem um ligeiro treinamento para 
atuação em ensino bilingüe. A segunda fase, corresponde as terceira e quarta 
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séries, é mínistrada por professores de 1° grau ou Auxiliares de Ensino do quadro 
da Funai, quando disponíveis. 

As principais carências verificadas abragem a área de recursos humanos 
(dotação e capacitação), estrutura física e equipamentos (dotação e manutenção), e 
na área de planejamento, a integrção entre as instituições participantes (Funai, 
Coordenação de Educação Indígena/ SEDUC e Prefeituras Municipais). 

A descentralização de recursos através do MEC (Dec. Nº 23 de 04/02/91 ), 
que por sua vez repassa aos estados e municípios, não se fez acompanhar até o 
momento de uma forma de trabalho interinstitucional harmoniosa, ou, no mínimo 
funcional. As responsabilidades de cacfa agente não estão ainda definidas, porém a 
parte de construção, reforma e merenda escolar estão à cago das esferas estadual 
e municipal. Contrataram vários professores índios, mas não dispõem, ainda, de 
estrutura operacional adequada para o atendimento da clientela indígena. A Funai, a 
despeito da experiência e prerrogativa legal de coordenadora das ações, na prática 
tem sido muitas vezes alijada e excluida dessas ações, pelo motivo de não 
compartilhar dos critérios político-partidários existentes no âmbito de seus novos 
parceiros. 

A Funai presta, com exclusividade, o atendimento aos estudantes da quinta 
série em diante (ensino foras das aldeias), custeando anuidades, manutenção em 
internatos, material didático, uniformes e passagens. São 24 bolsistas mantidos por 
esse programa em escolas das cidades de Miracema, Gurupi e Tocantínia (TO) e 
Catalão (GO). 

PROPOSIÇÕES 

Pela inexistência do ensino de 5ª série em diante nas aldeias e uma demanda 
concreta e permanente de estudantes para esta fase, faz-se conveniente 
atualmente, que a Funai estabeleça parcerias ou convênios com o Estado e 
municípos, visando a manutenção das ofertas e do custeio dessas bolsas. 

Essa demanda não tem caráter permanente. Ela tenderá a diminuir a medida 
que melhorem as condições econômicas e de organização interna do grupo 
indígena, fatores que propiciam uma qualidade de vida e um nível de satisfação 
social que implique em menor dependência, e portanto, menor expectativa quanto 
aos empregos remunerados na Funai, prefeituras, Governo do Estado e até na 
iniciativa privada. 

,,. Outra demanda importante verifica-se na realização de treinamentos e 
" reciclagem desses profesores indígenas contratados. O serviço prestado é de baixa 

qualidade, talvez porque essas contratações tenham tido, na ocasião, mais 
características de vínculos eleitorais do que de interesse social. 
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DIAGNÓSTICO DAS ATIVIDADES ECÕNÕMICAS 

As discussões nesse campo devem passar, de início, pelo histórico das 
experiências já desenvolvidas em terras indígenas. Com isso, teríamos já uma 
coincidência das situações vivenciadas com as propostas hoje oriundadas de 
instâncias do estado e municípios. 

A atividade básica de subsistência é a "roça de toco" de domínio familiar, 
complementada pelo extrativismo, caça e pesca. O plantio é consorciado pelas 
diversas culturas que constituem a base alimentar da comunidade. 

Para o custeio dos produtos industrializados ou os advindos de fora, de que 
igualmente necessitam, os índios lançam mão dos excedentes de suas roças, 
produtos extrativos e artesanato. 

Na década de 70, por vários anos consecutivos, essa base de subsistência foi 
substituída pela monocultura mecanizada mantida pela Funai, até que , em 1984, 
com a redução drástica do orçamento do órgão, não pode ser mantida. 

Não houve, em relação a essa expêriencia, nenhum aprendizado ou 
assimilação da prática pelos índios, mesmo porque trata-se de técnicas que exigem 
alto capital, de que os índios, naturalmente não dispunham. 

Os impactos desta atividade foram bastante desastrosos para os Xerente. 
Houve desagregação social e a perda dos referenciais que norteavam as relações 
de trabalho. Os laços mútuos de reciprocidade foram subsituidos por um "provedor" 
externo. O individualismo tomou o lugar das associações tradicionais existentes 
entre as pessoas, gerando assim uma falsa autonomia. O resultado imediato foi a 
multiplicação do número de aldeias e líderes que reividicavam, cada um, o seu 
próprio "projeto". 

Tentou-se, igualmente, a prática da pecuária extensiva, que também não foi 
incorporada pelos índios, não só por questões culturais como também pela falta de 
um procedimento educativo por parte da Funai. 

Todos esses aspectos interrelacionados contribuiram para a formação de um 
quadro de carência e dependência de recursos governamentais, tal como se 
configura atualmente. Ao lado disso, o desequilíbrio existente nas relações de troca 
estabelecidas no campo econômico dos Xerente com a sociedade envolvente é 
especialmente frustrante para os índios, o qual reforça ainda, a preconizada noção 
de miséria e marginalidade. 

Com a paralização das lavouras mecanizadas, houve a retomada da 
agricultura tradicional familiar, que vem contando com o permanente apoio da Funai, 
nã forma de insumos, ferramentas e sementes. Contudo, manteve-se a carência dos 

" índios em relação aos meios de troca, para obtenção de produtos essenciais 
oriundos de fora. Nesse sentido, a Funai iniciou o estudo e proposição de atividades 
produtivas alternativas, fundamentadas no objetivo de auto-sustentação em 
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produtos diversificados com boa aceitação AO mercado. Outrossim, essa nova 
postura ainda não alcançou dimensões desejadas, devido à concomitância das 
drásticas reduções do orçamento público ocorridas nos dois últimos anos. 

PROPOSIÇÕES 

A primeira proposição aponta para maior ênfase de pequenos projetos 
alternativos de auto-sustentação, centrados na mímima dependência de recursos 
externos, na assimilação máxima da potencialidade do meio físico local e humano e 
incluindo, obrigatoriamente, um processo educativo dos índios participantes. 

Para que esses objetivos sejam alcançados, o planejamento desses projetos 
devem ser elaborados em curto, médio e longo prazos e obedecerem uma 
distribuição geo-espacial gradativa, de forma que sejam, paulatinamente, 
apropriados por pequenos grupos que compõem as unidades de produção ali 
existentes. Também, é necessário dar ênfase a diversificação das atividades de 
produção, pois a valorização e aproveitamento das aptidões e vocações é o cerne 
para o desenvolvimento tecnológico endógeno. Ainda, a distribuição espacial das 
atividades provocam menor pressão sobre os recursos naturais existentes, ou a 
incrementação das potencialidades naturais do ecossistema. 

Assessoria técnica especializada, estudos de mercado para a inserção da 
produção no mercado consumidor, avaliação dos custos x benefícios, bem como 
outras formas de apoio, tais como, transporte, beneficiamento e armazenamento 
deverão ser disponibilizados ao longo do andamento das atividades produtivas, até 
que os índios absorvam por completo essas fases do processo produtivo e 
comercial. 

Os projetos alternativos diversificados devem ser integrados em um programa 
econômico único, com um monitoramento e gerenciamento especializado, que dê, 
em tempo hábil, respostas ágeis e eficientes, tendo em vista a necessidade de 
conquistar a credibilidade dos índios e dos agentes econômicos envolvidos. 

DIAGNÓSTICO DAS ATIVIDADES OE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO 

Anteriormente ao advento da implantação do Estado do Tocantins, as 
atividades de fiscalização restringiam-se as intervenções esporádicas e pontuais. 

• Tímidas incursões ao território Xerente eram praticadas por pessoas que 
, adentravam as terras para caçar, pescar, retirar lenha ou apanhar essências 

extrativas. Duas razões convergiam para isso: o território indígena demarcado e 
seus limites bem conhecidos; o entorno constuia-se em um quase deserto humano. 
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- 
Onde, os poucos habitantes conviviam e interagiam em igualdade de condições com 
os Xerente. 

Uma visível alteração desse quadro ocorreu após a construção de Palmas. 
Um contingente de trabalhadores, pioneiros e colonos instalou-se nas proximidades 
da área aumentando o trafégo através da mesma, redundando em pressões sobre o 
meio ambiente. 

Uma vez que, o Estado tem promovido ações de desenvolvimento, 
incrementando diversos projetos agrícolas e obras de infra-estrutura na região do 
entorno de Palmas, que abrange integralmente a terra indígena Xerente, esse grau 
de pressão tende a aumentar progressivamente. 

PROPOSIÇÕES 

Faz-se necessário a elaboração e implantação de imediato de um programa 
de vigilância e fiscalização, face à nova situação agora existente e suas projeções 
crescentes no futuro. 

Deve-se, primordialmente, realizar a vigilância preventiva, realizando um 
programa de educação ambiental da população do entorno, criando com esta um 
canal de discussão permanente sobre a conservação e uso dos recursos naturais, 
diante da implantação de projetos tais como o PRODECER Ili, em área limítrofe a 
terra indígena . 

•.. 
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