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Apresentação 

O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) tem por atribuição fornecer subsídios para orientar o 

planejamento e utilização racional do território, considerando as relações econômicas, sociais e 

ambientais que nele ocorrem. Por meio desse instrumento, o Estado do Tocantins tem gerado 

uma série de estudos que possibilitam avanços em prol do desenvolvimento econômico de longo 

prazo em bases socialmente harmônicas e ambientalmente sustentáveis. 

No intuito de fornecer insumos à construção do instrumento ZEE, foi elaborado o DIAGNÓSTICO DA 

DINÂMICA SOCIAL E ECONÔMICA DO ESTADO DO TOCANTINS. O trabalho foi norteado nas diretrizes do 

Programa Zoneamento Ecológico-Econômico do Ministério do Meio Ambiente. O objetivo geral foi 

diagnosticar os principais agentes econômicos e sociais, sua articulação aos sistemas produtivos e 

logísticos existentes, bem como principais tendências de apropriação e articulação territorial no 

Tocantins. Para subsidiar uma perspectiva integrada e sintética do estado do Tocantins, de forma 

a balizar as análises territoriais e escalas de intervenções do ZEE, foram definidos os seguintes 

objetivos específicos: 

 identificação dos processos demográficos e condições de vida da população, contemplando 

fluxos demográficos e econômicos, estrutura social, e indicadores de qualidade de vida e 

justiça social (saúde, saneamento básico, educação, mercado de trabalho, renda, etc.); 

 identificação das populações tradicionais (quilombolas, indígenas) e as implicações 

territoriais gerais derivadas da existência concreta dessas comunidades no espaço e suas 

relações com a sociedade envolvente, considerando-se a escala de abordagem do ZEE; 

 identificação e correlação das principais atividades econômicas (setores primários, 

secundários e terciários), características fundiárias, bem como principais agentes 

econômicos; 

 identificação e mapeamento das redes dos principais agentes econômicos e sociais 

(destacando-se segmentos agropecuário, minerário, silvicultural, madeireiro, extrativista, 

agricultura familiar e assentados) que articulam as redes de circulação e sistemas logísticos 

aos polos, representados pelos centros urbanos, e delineiam os padrões de uso da terra 

materializados no território; 

 identificação dos polos de articulação representados pelos centros urbanos e as redes de 

circulação; 

 elaboração de breve síntese das características socioeconômicas fundamentais à 

compartimentação regional do território tocantinense, demonstrando as relações entre as 

variáveis analisadas; e  

 correlação da estrutura produtiva intra regional e estadual com as políticas econômicas 

oficiais estadual e nacional. 

O DIAGNÓSTICO DA DINÂMICA SOCIAL E ECONÔMICA DO ESTADO DO TOCANTINS foi dividido em três relatórios 

temáticos: REDE DE CIDADES; POPULAÇÕES TRADICIONAIS; e INVENTÁRIO SOCIOECONÔMICO. No conjunto, 

estes volumes apresentam subsídios para entendimento da configuração territorial e das 

tendências de evolução do espaço geográfico no Tocantins, sob o enfoque das transformações 

ocorridas com o crescimento econômico e demográfico do Estado. Além de orientar as políticas de 

planejamento territorial, em especial o Zoneamento Ecológico-Econômico, e a definição de 

estratégias de apoio á formulação de outras políticas setoriais, o trabalho servirá também como 

mais um referencial para aqueles que estudam a realidade tocantinense. 



 

 

Resumo 

O objetivo do trabalho foi identificar e caracterizar as populações tradicionais no Tocantins, 

considerando-se a escala de abordagem do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), indicando as 

linhas gerais das implicações territoriais dessas comunidades no espaço geográfico e suas relações 

com a sociedade envolvente. As populações tradicionais diretamente analisadas no estudo foram as 

comunidades quilombolas, as comunidades indígenas e as comunidades extrativistas (quebradeiras do 

coco-babaçu). A metodologia do trabalho abrangeu os seguintes procedimentos: (i) inventário 

bibliográfico e coleta de dados secundários sobre as comunidades indígenas, quilombolas e 

extrativistas (quebradeiras de coco-babaçu); (ii) planejamento de atividades de campo; (iii) escolha e 

sensibilização de atores-chave; (iv) condução de reuniões técnicas e oficinas comunitárias, com 

aplicação de questionários semi-estruturados, elaboração de mapas temáticos (conflitos 

socioambientais; e fragilidades e potencialidades), e debates entre os participantes; (v) elaboração de 

base de dados geográficos, mapas e relatório técnico. Na análise das populações tradicionais foram 

abordados os seguintes aspectos: caracterização territorial das comunidades (aspectos histórico-

geográficos, demografia, estrutura fundiária); conflitos socioambientais (fundiários, recursos naturais, 

desmatamento e queimadas, políticos-institucionais); fragilidades e potencialidades das unidades 

territoriais (recursos naturais, produção, cultura, infraestrutura, aspectos sociais); gestão territorial 

(políticas públicas e organização comunitária; e recomendações (participação no ZEE; fundiários, 

gestão territorial, cultura, outras). 
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PAC Programa de Aceleração do Crescimento 

PBF Programa Bolsa Família 

PBQ Programa Brasil Quilombola 

PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola 

Peti Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

Petrobras Petróleo Brasileiro S.A.  

PI Piauí 

PIB Produto Interno Bruto 

PIN Plano de Integração Nacional 

PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar 

PNATER Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

PND Plano Nacional de Desenvolvimento 

PNDR Política Nacional de Desenvolvimento Regional Sustentável 

PNGATI Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas 

PNHR Programa Nacional de Habitação Rural 

PNLD Programa Nacional do Livro Didático 

PNMA Política Nacional do Meio Ambiente 

PNPCT Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais 

PNPE Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego 

PNPSB Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade 

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PPA Plano Plurianual 

PPP Projetos Políticos Pedagógicos 
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Probio Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira 

Prodecer Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados 

Prolind Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas 

Pronaf Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

Pronatec Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

PSB Programa Saúde Bucal 

PZEE Programa Zoneamento Ecológico-Econômico 

PZEEAL Programa de Zoneamento Ecológico-Econômico para a Amazônia Legal 

Resex Reserva Extrativista 

RIMA Relatório de Impacto ao Meio Ambiente 

Ruraltins Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins 

SAF Secretaria de Agricultura Familiar 

Seagro Secretaria da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins 

Sebrae Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SEDR Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do MMA 

Semades Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  

Seplan Secretaria do Planejamento e Orçamento  

Seppir Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

SETAS Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social 

SIG Sistemas de Informações Geográficas 

SIM Selo de Inspeção Municipal 

SPI Serviço de Proteção ao Índio 

SPU Secretaria do Patrimônio da União 

STTRs Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 

Suasa Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária 

Sudam Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 

SUS Sistema Único de Saúde 

TI Terras Indígenas 

TNC The Nature Conservancy 

TO Tocantins 

Tobasa Tocantins Babaçu S/A 

UH Usina Hidrelétrica 

YPADÊ “ato de reunir”, dá nome ao portal voltado às organizações de povos e comunidades 
tradicionais. 

ZAE-TO Zoneamento Agroecológico do Estado do Tocantins 

ZEAS Zoneamento Econômico, Ambiental, Social e Cultural 

ZEE Zoneamento Ecológico-Econômico 
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1 
INTRODUÇÃO 

 

O relatório técnico POPULAÇÕES TRADICIONAIS é parte integrante do DIAGNÓSTICO DA DINÂMICA SOCIAL E 

ECONÔMICA DO ESTADO DO TOCANTINS[1], que tem por finalidade apoiar à elaboração do instrumento 
Zoneamento Ecológico-Econômico em âmbito estadual. Este trabalho foi desenvolvido por meio de 
cooperação técnico-institucional entre a Secretaria do Planejamento e Orçamento do Estado do 
Tocantins (Seplan) com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) [2]. 

O relatório tem por objetivo a identificação e caracterização das populações tradicionais no 
Tocantins, com indicação das linhas gerais das implicações territoriais derivadas da existência 
concreta dessas comunidades no espaço e suas relações com a sociedade envolvente, considerando-
se a escala de abordagem do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE).  

Para efeito deste estudo, consideram-se as definições do Decreto no 6040/2007, que institui a 
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, a saber: 

I. Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem 
como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios 
e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela 
tradição;  

II. Territórios Tradicionais: os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos 
povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, 
observado, no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que 
dispõem os Arts. 231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
e demais regulamentações; e  

III. Desenvolvimento Sustentável: o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a 
melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para 
as gerações futuras. 

Segundo LOPES (2013), os povos e as comunidades tradicionais, dada sua importância para a 
formação da sociedade brasileira e sua participação no processo civilizatório nacional, na 
preservação dos valores culturais e do próprio modo de criar, fazer e viver, ou seja, sua 
sociodiversidade, integram o patrimônio ambiental nacional. 

Os povos e as comunidades tradicionais são representados por diversos povos indígenas, 
geraizeiros, ribeirinhos, quebradeiras de coco-babaçu, quilombolas, povos de terreiro, povos ciganos, 

                                                 
[1] O Diagnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins foi executado por meio de contrato de prestação de 

serviços especializados firmado entre a Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública, atual Secretaria 
do Planejamento e Orçamento, e a Consultora Kampatec Assessoria e Consultoria Ltda. ME Ltda., por meio do contrato nº 
01/2014. 

[2] O trabalho foi executado no âmbito do Convênio nº 0003/2012, firmado entre o Estado do Tocantins, por meio da Secretaria 
do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública, atual Secretaria do Planejamento e Orçamento, e a União, 
representada pelo Ministério do Meio do Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural 
Sustentável. 
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sertanejos, caipiras e roceiros. Trata-se de comunidades rurais autóctones, tradicionais e de 
migrantes, que estão diminuindo ao ritmo do desmatamento e da redução de habitats ao longo das 
últimas décadas (SAWYER, 2009; AFONSO, 2012). 

O Brasil é um país de vários povos. Diversos segmentos da sociedade brasileira são marcados por 
identidades coletivas próprias. Cerca de 8 milhões de brasileiros e brasileiras fazem parte de povos e 
comunidades tradicionais, ocupando um quarto do território nacional. Incluem, entre outros grupos, 
2 milhões de quilombolas, 1 milhão de atingidos por barragens, 435 mil indígenas, 400 mil 
quebradeiras de coco, 37 mil seringueiros e 163 mil castanheiros. Estima-se, por exemplo, que 27% 
do território amazônico seja ocupado por terras indígenas (OCARETÉ, 2014). 

As populações tradicionais consideradas no presente estudo foram as comunidades quilombolas, as 
comunidades indígenas e as comunidades extrativistas referentes às quebradeiras do coco-babaçu. 
Organizado no intuito de identificar e caracterizar tais comunidades em conformidade com a escala 
de abordagem do instrumento ZEE em âmbito estadual, o trabalho contempla os seguintes aspectos: 

a) contextualização histórica geral dos povos e das comunidades tradicionais do Tocantins;  

b) marco conceitual de discussão: o território (contemplando dados demográficos e fundiários 
sobre quilombolas, indígenas e quebradeiras de coco-babaçu);  

c) conflitos socioambientais;  

d) fragilidades e potencialidades; e 

e) indicativos e recomendações. 

Destaca-se o apoio das seguintes instituições para elaboração do presente trabalho: 

• Quebradeiras de Coco do Projeto de Assentamento Pontal (Clube Sete Barracos), município de 
São Miguel do Tocantins; 

• Comunidade Quilombola do Prata, município de Mateiros;  

• Sindicato de Trabalhadores Rurais do município de Carrasco Bonito;  

• Instituto de Colonização e Reforma Agrária[3]; 

• Fundação Nacional do Índio; 

• Diretoria de Agricultura Familiar da Secretaria da Agricultura e Pecuária[4]. 

                                                 
[3] Em especial aos antropólogos Herbert Levy e Márcio Cativan. 
[4] Em especial à engenheira agrônoma Francisca Marta Barbosa Santos, Supervisora de Agricultura Familiar e Coordenadora 

da Câmara Técnica de Sociobiodiversidade. 



ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 

2. Povos e Comunidades Tradicionais do Estado do Tocantins 21 

2 
POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 
DO ESTADO DO TOCANTINS 

 

A terminologia populações tradicionais aparece em dois instrumentos jurídicos importantes: na 

Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e também na Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988.  

A Convenção 169 da OIT[5] substitui a Convenção 107 da mesma organização. Esta última foi 
assinada em 27 de junho de 1957, na sua 40a Sessão da Conferência Geral.  

A Convenção 107 versa sobre a proteção e integração de populações indígenas, tribais e semitribais 
de países independentes. Portanto, ela basicamente trata: i) da proteção das instituições, das 
pessoas, dos bens e dos trabalhos dos povos indígenas; ii) da propriedade individual e coletiva das 
terras tradicionais; iii) da proibição dos trabalhos forçados, da indenização de percas e perdas ou 
prejuízos causados pelo trabalho, dentre outras questões referentes à exploração de povos indígenas 
e tribais (KEPPI, 2001:04). 

Segundo KEPPI (2001), a principal crítica a essa Convenção está no fato de que ela tinha uma visão 
integracionalista e paternalista sobre essas populações. Ela começou a vigorar no Brasil em 18 de 
junho de 1966, por meio do Decreto Legislativo no 20, de 30 de abril de 1965, e pelo Decreto 
Presidencial no 58.824, de 14 de julho de 1966. Ainda segundo a autora, 

essa Convenção sempre foi criticada, por conter disposições ultrapassadas, 
principalmente no que se refere à integração desses povos à coletividade nacional. 
Essas populações, segundo esta Convenção, são consideradas como parte de um 
processo transitório da sociedade nacional, onde desaparecerão, à medida de sua 
integração à comunhão nacional, como mão - de - obra dos países nacionais. O 
pressuposto da proteção era que seus problemas desapareceriam, a medida que se 
integrassem à coletividade nacional. Sua cultura podia ser mantida, desde que não 
fosse incompatível com o ordenamento jurídico e com o programa de integração 
(KEPPI, 2001, p. 04). 

A partir de 1970 as populações indígenas e tribais começaram um longo processo de discussão, com 
o propósito de reavaliar vários artigos dessa Convenção, e chegou-se à conclusão de que ela estava 
obsoleta para essas populações naquela conjuntura mundial. O fato mais polêmico era que as 
decisões deveriam ser tomadas pelos governos e não pelas comunidades, o que fez com que fosse 
substituída pela Convenção169 durante a 76a Conferência Internacional do Trabalho, realizada em 
Genebra, em 1989. 

                                                 
[5] A Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi criada em 1919, com a finalidade de melhorar as condições do trabalho, 

assegurar a liberdade de expressão e combater a pobreza no mundo. Em 1949, tornou-se um dos elementos fundamentais 
em favor dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Desde a sua criação, a OIT tem se preocupado com 
questões referentes aos povos indígenas e tribais. Isto fica evidente na Convenção 29 (referente ao trabalho forçado e 
obrigatório, 1930), Convenção 50 (recrutamento de trabalhadores indígenas, 1936), Convenção 65 (sobre sanções penais, 
1939), Convenção 86 (sobre contratos de trabalhos, 1947), Convenção 105 (sobre a abolição do trabalho forçado, 1957) e 
Convenção 111 (relativo à discriminação) (KEPPI, 2001:03). 
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A Convenção 169, intitulada de “Convenção sobre os Povos Indígenas e Tribais nos Países 
Independentes”, aponta avanços no permanente debate sobre populações tradicionais. KEPPI (2001) 
ressalta que 

no seu preâmbulo, a Convenção 169 reconhece a evolução do direito internacional 
dos povos indígenas e tribais, desde 1957, bem como a nova situação em que se 
encontram esses povos em todo o mundo. Reconhece ainda seus desejos de 
assumirem o controle de suas próprias instituições, seus modos de vida, seu 
desenvolvimento econômico, querendo manter e fortalecer as suas identidades, 
línguas e religiões (Idem, 05). 

A grande diferença é que a Convenção 107 tratava os povos indígenas e tribais dentro de um 
contexto de integração. Na Convenção 169, o Estado torna-se parceiro, e as populações ou 
comunidades se tornavam, a partir de então, protagonistas de suas próprias decisões. Portanto, ela 
passou a orientar a participação desses povos nas tomadas de decisões sobre assuntos que diziam 
respeito a eles e que seriam de competência de execução do Estado. 

É digno de nota que essa Convenção considera: 

a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e 
econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional, e que estejam 
regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes e tradições ou por 
legislação especial; aos povos de países independentes, considerados indígenas 
pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país ou uma região 
geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização ou do 
estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for a situação 
jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, 
culturais e políticas, ou parte delas. 

Com a Convenção 169 alguns assuntos se tornaram imprescindíveis, por exemplo: a) substituição de 
algumas nomenclaturas utilizadas na Convenção 107, como o termo “populações” que estava dando 
lugar à palavra “povos”; b) proteção dos direitos indígenas e tribais e respeito à sua dignidade; c) 
reconhecimento e proteção dos valores de práticas culturais; d) princípio de consulta; e) direitos 
territoriais; e f) contatos e cooperação através de fronteiras. 

Apesar dos avanços, algumas críticas foram feitas à Convenção 169 da OIT: i) a convenção não 
reconhece o direito de livre determinação dos povos indígenas; ii) o princípio de consulta é mal 
formulado e faz com que muitos povos sejam manipulados pelos seus governos, além do fato de as 
decisões tomadas por eles podem não ser acatadas pelo Estado; iii) a proibição de remoção dos 
povos indígenas e tribais não é absoluta e pode ocorrer em casos excepcionais[6]; e iv) o controle 
sobre os recursos naturais (especialmente os do subsolo) é limitado. 

Com base no artigo 49, Inciso I, da Constituição do Brasil, essa Convenção foi ratificada em 1994. A 
Constituição também prevê o assunto da seguinte maneira: 

Art. 215, § 1o, 216, 231 e 232, pelo qual estimula a proteção do conhecimento 
tradicional.  

Artigo 215 - o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais. 

§ 1o - o Estado protegerá as manifestações de culturas populares, indígenas e afro-
brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 

                                                 
[6] Em vários países há exemplos de interesse do estado pela construção de obras de grande impacto, o que favorece a 

remoção de povos indígenas e tribais dos lugares onde moram e também de onde residiram os seus antepassados. 
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A Constituição brasileira reconhece o nosso pluralismo cultural. Em face deste argumento, o artigo 
determina que haja o tombamento de todos os documentos, assim como dos sítios dos reminiscentes 
de quilombos.  

O artigo 68, das Disposições Constitucionais Transitórias, prevê que o Estado deve emitir títulos às 
terras ocupadas pelos remanescentes de quilombos, tendo como argumento central a proteção da 
cultura e também dos conhecimentos tradicionais. 

A Medida Provisória no 2.186 - 16, de 23 de agosto de 2001, que regulamenta “o inciso II do § 1o e o 
§ 4o do art. 225 da Constituição, os arts. 1o, 8o, alínea "j", 10, alínea "c", 15 e 16, alíneas 3 e 4 da 
Convenção sobre Diversidade Biológica, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o 
acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e 
transferência de tecnologia para sua conservação e utilização”, também associa as comunidades 
quilombolas, dotadas de conhecimentos tradicionais, à diversidade biológica. Se considerarmos 
cultura como  

padrões de comportamento transmitidos socialmente, modelos mentais usados 
para perceber, relatar e interpretar o mundo, símbolos e significados socialmente 
compartilhados, além de seus produtos materiais, próprios do modo de produção 
mercantil. 

Os povos e as comunidades tradicionais, por sua vez, terão como principais características: i) a 
importância de símbolos, mitos e rituais associados às atividades cotidianas e sagradas, portanto 
cozinhar, caçar, pescar, praticar o extrativismo ou realizar atividades xamânicas estão dentro desta 
afirmativa; ii) a autoidentificação ou a identificação pelos outros, se pertencer a uma cultura distinta 
das outras; iii) noção de território ou espaço onde o grupo social se reproduz econômica e 
socialmente; e iv) moradia e ocupação do território por várias gerações, mesmo com o deslocamento 
de alguns de seus membros para outros lugares. 

No Brasil, há uma diversidade de populações tradicionais que podem ser encontradas em várias 
regiões ou ser específicas a uma delas. Neste sentido, constata-se a presença de povos indígenas, 
comunidades remanescentes[7] de quilombos (quilombolas), caboclos ribeirinhos, comunidades 
tradicionais urbanas, tradicionais marítimas (pescadores artesanais e caiçaras), e assim por diante. 

Constituem exemplos de categorias de comunidades e povos tradicionais: 

indígenas, quilombolas, ayahuasqueiros (freqüentadores de centros ou que moram 
em comunidades que tomam o Daime ou o Vegetal), geraizeiros (habitantes dos 
campos gerais, caracterizado por chapadas), veredeiros (habitantes das veredas, 
áreas férteis que separam as chapadas, nas quais ocorrem as roças e a criação de 
bois), quebradeiras de coco babaçu (para o sustento familiar e que pode ser usado 
na produção de óleo, carvão, cosmético, artesanato e ração para animais), 
vazanteiros (pequenos agricultores que ocupam as margens dos rios), pescadores 
artesanais (que usam técnicas artesanais para o consumo alimentar e também para 
a comercialização) e agroextrativistas (ARAÚJO, 2012:79).  

  

                                                 
[7] O termo remanescente não é bem aceito pelas comunidades quilombolas, tampouco pela academia, pois implica dizer que 

os quilombolas não trazem “resíduos” de quilombos. A afirmativa remanescente cristaliza, inclusive, o próprio conceito de 
cultura que é dinâmica e passível também de transformações. 
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3 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia do trabalho abrangeu os seguintes procedimentos: (i) inventário bibliográfico e coleta 

de dados secundários sobre as comunidades indígenas, quilombolas e extrativistas (quebradeiras de 
coco-babaçu); (ii) planejamento de atividades de campo; (iii) escolha e sensibilização de atores-
chave; (iv) condução de reuniões técnicas e oficinas comunitárias, com aplicação de questionários 
semi-estruturados, elaboração de mapas temáticos (conflitos socioambientais; e fragilidades e 
potencialidades), e debates entre os participantes; (v) elaboração de base de dados geográficos, 
mapas e relatório técnico. 

Levantamento de Material Secundário 

Para obtenção dos dados e das informações, foram levantados insumos de instituições 
governamentais, entidades do terceiro setor e/ou programa específico nas seguintes instituições: 

• Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Publica do Estado do Tocantins 
(Seplan); 

• Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado do Tocantins - 
(Semades); 

• Secretaria da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (Seagro); 

• Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins); 

• Instituto de Terras do Tocantins (Itertins); 

• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);  

• Fundação Nacional do Índio (Funai);  

• Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra);  

• Fundação Cultural Palmares;  

• Ministério de Meio Ambiente;  

• Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) - Territórios da Cidadania e Terra Legal;  

•  Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); 

• Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS); 

• CNPCT (extrativistas, pescadores artesanais, quebradeiras de coco); 

• Comissão Nacional do Programa Cerrado Sustentável (Conacer); 

• Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); 

• Ministério da Pesca; 

• Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir); e 

• Secretaria do Patrimônio da União (SPU). 
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Somam-se a essas as seguintes instituições não governamentais/projetos: 

• Instituto Socioambiental (ISA); 

• Portal Ypadê; 

• Projeto Nova Cartografia Social; e 

• Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB). 

Planejamento das Atividades de Campo 

O planejamento das atividades de campo foi executada em conjunto com a Coordenação do ZEE/TO. 
Para definição do roteiro de campo, considerou-se a representatividade de cada comunidade e ou 
instituição, a acessibilidade das áreas por via rodoviária, e disponibilidade dos atores-chave no 
período pré determinado das atividades de campo.  

Na seqüência, com apoio da base de informações da Diretoria de Fomento à Agricultura Familiar da 
Seagro, foi feito contato direto (por telefone e correio eletrônico, quando disponível) com líderes e 
ou representantes das comunidade e ou instituição, indicando-se objetivo das reuniões técnicas e 
oficinas comunitárias. O agendamento destas reuniões e oficinas foi também formalizado por meio 
de Ofício assinado pelo Secretário da Seplan. 

Reuniões Técnicas e Oficinas Comunitárias 

A metodologia das reuniões técnicas e oficinas comunitárias envolveu os seguintes passos: 

a) planejamento para a realização - feito pelos técnicos diretamente envolvidos, juntamente com 
a equipe de coordenação do ZEE/TO; 

b) sensibilização dos atores - atores-chave foram escolhidos/convidados para participar das 
reuniões; 

c) confecção de mapas-base e questionários semi-estruturados - foram elaborados mapas-base de 
áreas prioritárias, territórios indígenas, quilombolas e quebradeiras de coco (papel A0). Os 
mapas-base contaram com algumas informações norteadoras, como cursos d´água, lagos e 
polígonos do entorno, rodovias, sedes urbanas, etc. Os questionários semi-estruturados 
possibilitaram a identificação e discussão de questões gerais que pudessem ser cruzadas com 
outras prioritárias e específicas. 

d) elaboração de mapas temáticos em oficina - os mapas confeccionados foram: i) conflitos 
socioambientais; e ii) fragilidades e potencialidades. 

e) identificação de problemas, soluções e visão de futuro - após a elaboração dos mapas, foi 
realizado um debate acerca dos problemas, das possíveis soluções e da visão de futuro dos 
participantes[8].  

Com relação às oficinas comunitárias, a identificação dos atores sociais que participaram do 
encontro seguiu o seguinte perfil: 

• conhecimento das fragilidades e potencialidades de terras, territórios, áreas e comunidades 
em questão;  

                                                 
[8] Nesta etapa houve cruzamento das metodologias Grupos Focais e METAPLAN. Grupos Focais trata-se de um método de 

pesquisa qualitativo, dada a ausência de medidas numéricas e análises estatísticas. METAPLAN é um conjunto de 
ferramentas de comunicação para serem usadas em grupos que buscam idéias e soluções para seus problemas, para o 
desenvolvimento de opiniões e acordos, para a formulação de objetivos, recomendações e planos de ação. Para maiores 
esclarecimentos acerca destas duas metodologias, favor consultar SIDRIN (2004) e ARAÚJO (2006; 2010). 
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• conhecimento geográfico de terras, territórios, áreas e comunidades extrativistas, indígenas e 
quilombolas; e  

• conhecimento do planejamento e da execução de ações de planos, programas, projetos, 
atividades e ações de políticas públicas para terras, territórios, áreas e comunidades indígenas,  
quilombolas e extrativistas do Tocantins. 

A metodologia utilizada nas oficinas comunitárias foi adaptada a partir daquela elaborada e testada 
pela Coordenação do Zoneamento Ecológico - Econômico do Acre para a fase II do Zoneamento 
Ecológico - Econômico do Acre (ZEE/AC) - Ordenamento Territorial Local (OTL) de Brasiléia,  e 
também no Zoneamento Econômico, Ambiental, Social e Cultural do Município de Rio Branco 
(ZEAS)[9]. Nos trabalhos de campo houve adaptação da metodologia de mapas temáticos utilizada no 
Etnozoneamento em Terras Indígenas do Estado do Acre[10]. 

Realização das Visitas Técnicas às Instituições e Oficinas Comunitárias 

O trabalho de campo foi feito no período de 24 a 30 de março de 2014, com o propósito de coletar 
subsídios para o Diagnóstico, por meio de reuniões coletivas e individuais. As atividades realizadas 
nesse período foram: 

a) 26/03 - Oficina com a comunidade quilombola do Prata, município de Mateiros, na região do 
Jalapão . Essa reunião foi feita com representantes quilombolas e foi articulada pelos técnicos da 
Seagro e do Ruraltins. Nela, foram discutidas questões que apontaram problemas, possíveis 
soluções, potencialidades e conflitos socioambientais. Os conflitos, as fragilidades e as 
potencialidades foram espacializados por meio de mapeamento participativo. Houve registro 
fotográfico e de áudio da oficina.  

b) 27/03 - Visita técnica ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em 
Palmas/TO. A visita técnica ao Incra permitiu conhecer o número de comunidades quilombolas 
que foram reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares e detectar conflitos, fragilidades e 
potencialidades de algumas comunidades. Os elementos apontados permitiram o início dos 
mapeamentos; entretanto se mostraram insuficientes para a proposta metodológica que estava 
sendo sugerida. Desta forma, foi pactuado o levantamento das informações de todas as 
comunidades apresentadas pelos técnicos do Instituto de Colonização e Reforma Agrária do 
Tocantins. Com o empenho e a facilitação de informações do Incra (em fase posterior à reunião), 
foi possível o mapeamento. A reunião foi devidamente gravada. 

c) 27/03 - Visita técnica à Fundação Nacional do Índio (Funai), em Palmas/TO. Nesta instituição 
foram levantadas informações referentes aos conflitos socioambientais, às fragilidades, às 
potencialidades e aos programas e projetos relativos às terras e áreas indígenas. Foram 
realizadas ainda entrevistas extensas com temas específicos, como benefícios sociais e pressão 
sobre os recursos naturais. Todas as reuniões na Funai foram gravadas. 

d) 29/03 - Oficina comunitária com quebradeiras de coco no Clube Sete Barracos, Projeto de 
Assentamento Pontal, no município de São Miguel do Tocantins, na Região do Bico do Papagaio. 
Os representantes das quebradeiras de coco do Casb (Clube Agroextrativista Sete Barracos) 
foram reunidos. No encontro foram coletados elementos referentes a conflitos socioambientais, 
às fragilidades e às potencialidades do território das quebradeiras de coco do Projeto de 

                                                 
[9] SIDRIN, 2004; REGO, 2010. 
[10] ARAÚJO, MEDEIROS,prelo. 
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Assentamento Pontal e adjacências. As informações permitiram a confecção de mapas. A oficina 
foi gravada.  

d) 30/03 - Oficina comunitária no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município 
de Carrasco Bonito, na Região do Bico do Papagaio. O encontro teve como pauta central o 
levantamento da situação atual da Reserva Extrativista do Extremo Norte do Estado do Tocantins 
(Resex). A reunião no Sindicato de Carrasco Bonito contou com a presença de dona Raimunda, 
forte liderança do movimento das quebradeiras de coco do Bico do Papagaio, no Estado do 
Tocantins. Ela foi fundamental para compreender, inclusive, a expectativa que esse sindicato e 
também as quebradeiras têm com relação à desapropriação da Resex e à regularização fundiária 
definitiva. Foram apontados ainda grupos de quebradeiras de coco que não dispõem de terra 
naquela região e que residem às margens de estradas, necessitando sempre de permissão de 
latifundiários para extração do babaçu no interior da própria Resex. Destaca-se que outros 
conflitos socioambientais também foram detectados nessa Unidade de Conservação.  

As atividades de campo tiveram suporte de técnicos da Gerência de Zoneamento Ecológico-
Econômico da Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública, atual Secretaria do 
Planejamento e Orçamento, e da Diretoria de Fomento à Agricultura Familiar da Secretaria da 
Agricultura e Pecuária, atual Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária. Além do 
acompanhamento e assessoramento, os técnicos deram suporte a obtenção de alguns dados 
secundários para execução de serviços. 

Confecção de Base de Dados, Mapas e Relatório Técnico 

Os resultados obtidos na etapa de campo associados às informações bibliográficos e dados 
secundários sistematizados, subsidiaram a estruturação da base de dados, a confecção de 
informações cartográficas e a elaboração do relatório técnico relativo às Populações Tradicionais no 
âmbito do Diagnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins. 

Composta por dados estatísticos e geoespaciais, a base de dados envolve dados de campo e 
secundários referentes aos setores de amostragem, às variáveis socioeconômicas identificadas e os 
mapas temáticos elaborados por ocasião das reuniões coletivas e individuais . As informações 
geradas no tema Populações Tradicionais integram a estrutura do Banco de Dados do Diagnóstico da 
Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins. Neste sentido, os dados cartográficos gerados 
neste tema foram apresentados em conformidade com o padrão de apresentação (lay out) concebido 
para o Diagnóstico. 

A estrutura geral do relatório técnico sobre Populações Tradicionais foi previamente definida no 
Roteiro Metodológico do Diagnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins. Para 
melhor compreensão das populações tradicionais do Tocantins com a finalidade de subsidiar a 
condução do ZEE, o relatório foi estruturado da seguinte forma: a) contextualização histórica, 
contemplando os principais aspectos da trajetória destes, assim como os fatos históricos mais 
marcantes; b) aspectos populacionais; c) conflitos socioambientais; d) fragilidades; e) 
potencialidades; e f) indicativos e recomendações.  
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4 
O TERRITÓRIO COMO NORTEADOR DO 
ESTUDO 

 

4.1 Macroespaços 

REGO (2006) relata que um zoneamento pode ser dividido em três macroespaços: a) urbano; b) 
transição; e c) rural.  

O macroespaço rural é marcado por: i) diversidade cultural; ii) economia de mercado notadamente 
urbana; iii) produção industrial, comércio e serviços; iv) concentração de investimentos públicos e 
privados; v) concentração de serviços públicos; vi) cultura de consumo; vii) organização social dos 
interesses dos grupos sociais; e viii) aceleração do tempo e encurtamento do espaço. O macroespaço 
de transição engloba: i) pluralidade de identidades; ii) atividades econômicas mistas: rurais e 
urbanas; iii) fraca organização social; e iv) inorganicidade política. Quanto ao macroespaço rural 
abrange: i) economia rural; ii) produção extensiva na produção patronal; iii) produção extrativa, 
agrícola e de pecuária; iv) descentralização espacial; v) pouca presença do Estado; vi) diversidade 
cultural; vii) alta importância do conhecimento empírico e simbólico nos grupos sociais tradicionais; 
viii) influência da relação homem - natureza na determinação da cultura; ix) apropriação simbólica 
da natureza; x) crenças, mitos e valores associados a objetos naturais; xi) forte sentimento de 
pertencimento e autorreconhecimento da identidade rural/floresta dos grupos e das populações 
tradicionais; xii) formas de organização da produção: coletiva, familiar e patronal; e xiii) 
enfrentamentos, visando ao controle do território. 

Se o macroespaço corresponde à metáfora, algo notadamente maior para a estratégia de composição 
de um ZEE, o território representa as particularidades do macroespaço, portanto é metonímico, pois 
carrega dentro de si representações singulares. A seguir apresentaremos a nossa visão acerca de 
território. O território, por sua vez, está vinculado ao contexto maior do macroespaço rural. 

4.2 A concepção do território 

O produto específico da territorialidade de um determinado grupo é a construção de seu respectivo 
território. O termo “território” é definido aqui como espaço geográfico de um grupo social, 
institucional ou politicamente constituído, sobre o qual ele exerce controle e usufrui dos seus recursos 
naturais (REGO, 2006). Assim, território é um conceito simultaneamente biofísico (espaço 
geográfico, recursos naturais, etc.) e cultural-político (lugar de moradia, memória da ocupação, 
técnicas próprias de adaptação, etc.). 

Nessa acepção, território é distinto de “terra”, entendida como uma “área ou região não especificada” 
ou “uma grande extensão de terreno”. Ou seja, o termo território sempre está associado a uma 
entidade sociopolítica específica. Assim, pode existir uma “terra de ninguém”, mas não pode existir 
um “território de ninguém”. 

Ao canalizar as múltiplas formas de apropriação do território de um grupo, as noções de 
propriedade do grupo e dos órgãos governamentais representam uma peça fundamental na 
definição e exploração dos recursos naturais. Para GODELIER (1986), as variadas noções de 
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propriedade que são estabelecidas por um grupo social funcionam por dentro de um território e se 
referem às maneiras como os membros de uma sociedade “usam suas regras para organizar seus 
atos concretos de apropriação [da natureza]”. O regime (ou regimes) de propriedade que existe 
dentro de um determinado território constitui “uma parte essencial do que chamamos a estrutura 
econômica de uma sociedade, uma vez que é a condição legal − embora não necessariamente 
legitimada para todos − que governa o acesso aos recursos e aos meios de produção”. 

Outro elemento fundamental dos territórios é encontrado nos vínculos sociais, simbólicos e rituais 
que os diversos grupos sociais diferenciados mantêm com seus respectivos ambientes biofísicos. 
TUAN (1977), desde a geografia, faz a distinção entre o “espaço” abstrato e genérico e o “lugar” 
concreto e habitado. A identificação de lugares sagrados por um determinado grupo representa uma 
das formas mais importantes de dotar um espaço com sentimento e significado (DELORIA, 1994), 
porém existe uma multiplicidade de outras (cf. SACK, 1980). A noção de lugar também se expressa 
nos valores diferenciados que um grupo social atribui aos diferentes aspectos de seu ambiente. Essa 
valorização é uma função direta do sistema de conhecimento ambiental do grupo e suas respectivas 
tecnologias. Essas variáveis estabelecem a estrutura e a intensidade das relações ecológicas do grupo 
e geram a categoria social dos “recursos naturais” (RASFETTIN, 1993, p. 223-8). 

As relações específicas imbuídas na noção de lugar não devem ser confundidas com as da noção de 
originariedade, isto é, o fato de ser o primeiro grupo a ocupar uma área geográfica, o que apelaria à 
ideia de terras imemoriais, algo difícil, senão impossível, de se estabelecer, como bem mostram as 
disputas arqueológicas. Ser de um lugar não implica uma relação necessária com etnicidade ou com 
raça, conceitos que geralmente são avaliados em termos de pureza, mas sim uma relação com um 
espaço físico determinado. Todavia, a categoria de identidade pode se ampliar, à medida que a 
identidade de um grupo passa, entre outras coisas, pela relação com os territórios construídos. 

4.3 A territorialização 

O fato de um território surgir diretamente das condutas de territorialidade de um grupo social 
implica que qualquer território é um produto histórico de processos sociais e políticos. O termo 
“territorialização” faz referência a esses processos históricos. Para analisar o território de qualquer 
grupo, portanto, é necessária uma abordagem histórica que trata do contexto específico em que 
surgiu e dos contextos em que foi defendido e/ou reafirmado. 

Se percorrermos os diversos processos de expansão de fronteiras no Brasil, no último século, 
podemos entender como cada frente de expansão produziu um conjunto próprio de choques 
territoriais e como isto provocou novas ondas de territorialização (OLIVEIRA FILHO, 1998).  

Assim, cada frente de expansão precisa ser contextualizada em relação ao momento histórico no qual 
acontece, à região geográfica que serve como seu palco principal, aos atores sociais presentes no 
processo, à tecnologia à sua disposição e às cosmografias que ela promove. Esses múltiplos, longos e 
complexos processos resultaram na criação de territórios dos distintos grupos sociais e mostram 
como a constituição e a resistência cultural de um grupo social são dois lados de um mesmo 
processo.  

Além do mais, o território de um determinado grupo social, incluindo as condutas territoriais que o 
sustentam, pode mudar ao longo do tempo, dependendo das forças históricas que exercem pressão 
sobre ele. 
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4.4 Os territórios e o processo histórico 

Conforme mencionado, o território é moldado por interesse de atores ou grupos destes. Neste 
caminho, o processo de ocupação é moldado a partir de dois tipos de interesses: i) os internos a um 
grupo; e ii) os externos a um grupo, conforme explicaremos a seguir. 

Interesses de caráter interno: são aqueles na qual um grupo determina o processo de ocupação e 
deslocamento de um grupo para uma determinada região. Podemos citar o caso indígena, cujas 
cisões ou fissuras internas ou mesmo a procura por recursos naturais provocaram a chegada e a 
mobilidade de grupos indígenas na região. 

Interesses de caráter externo: são provocados por interesses exógenos às populações tradicionais 
que já ocupavam a região. O jogo de interesses e tensões decorrentes da ocupação produziu 
mobilidade, fragmentação e mudanças culturais e na organização social de grupos na região. 

Os interesses, tenham eles características internas ou externas, moldam os territórios. Portanto, a 
legitimidade de um território está manifestada no (s) discurso (s) dos atores sobre eles. O jogo de 
interesses pode se dar de forma conflituosa ou não. 

Cabe destacar ainda que a afirmação dos discursos permite a visualização, em muitos casos, de uma 
relação contrastiva, na qual o posicionamento de um grupo refletiu a negação de outro (s). 

Finalmente, deve-se ressaltar que nem todos os discursos são legítimos dentro de um território. 
Existem, inclusive, casos de reconfiguração territorial devido à falta dessa legitimidade. 

4.5 O território e a relação de poder 

Sendo o território não somente um espaço físico, mas também um espaço de discurso, deve-se 
destacar que sua constituição implica, na maioria dos casos, relações de poder entre os grupos.  

O território, portanto, 

torna-se uma consequência do espaço, uma vez que é uma apropriação humana. 
Nesta apropriação existem jogos de interesses, aspirações que demarcam as 
diferenças existentes entre os grupos que podem, inclusive, pertencer a um mesmo 
território. Sendo assim, o espaço é apropriado pelo território que pode se 
caracterizar através dos discursos de identidade. (ARAÚJO, 2006, p. 03). 

Para REGO et al. (2006), 

o território corresponde a “uma determinada configuração de relações de poder, de 
domínio. (...) Essa configuração tem uma base formada pelas relações econômicas 
(que supõe a base de recursos naturais) e pelas relações políticas e culturais. Tem, 
portanto, uma dimensão objetiva e uma dimensão subjetiva. Compreende a 
afirmação econômica, do modo de vida (de produção e de subsistência) dos grupos 
sociais, dos seus valores, dos seus costumes, das suas crenças, das suas instituições, 
das formas de construção do seu poder coletivo (organização social e poder de 
dominação ou capacidade de resistência à dominação). O território é a expressão 
espacial da cumulação de forças no nível econômico, político e cultural dos grupos 
sociais que ocupam uma porção do espaço, cuja resultante tem uma determinação 
cultural” (REGO, 2006, p. 13). 

O território acaba sendo moldado a partir dos interesses dos atores que nele estão envolvidos. 
Algumas vezes existe equilíbrio de forças, o que evidencia a falta de tensão sobre ele. Porém pode 
haver casos em que as relações de poder chegam a situações extremas, implicando consequências 
como assassinatos, expulsão da terra, êxodo rural, desestruturação da organização social, dentre 
outras características que podem modificar a paisagem e, principalmente, a forma de vida, os 
valores, os hábitos, o repertório simbólico e, sobretudo, a memória e as identidades existentes. 
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4.6 As unidades territoriais 

Deve ser minimamente explicada também a diferença entre território e unidade territorial. Se o 
território físico pode ser caracterizado como um espaço geográfico no qual estão relacionadas 
identidades e relações de poder para sua constituição, vale fazer algumas ressalvas: 

a) o território pode ser composto de várias unidades territoriais. O território, portanto, é o polígono 
maior e as unidades territoriais são polígonos menores ou pontos dessa macrorrepresentação. 
Exemplo: território: pecuarista → unidade territorial: fazendas; 

b) apesar da homogeneidade dos territórios, internamente eles podem ser marcados também pelas 
suas diferenças. Exemplo: território: indígena → unidades territoriais: terras indígenas Xerente, 
Iñawebohona, Xambioá, etc.; e 

c) essas unidades territoriais podem ser formais, ou seja, regularizadas do ponto de vista fundiário, 
ou não formais, isto é, que ainda não foram legalizadas ou institucionalizadas, embora não seja 
negada a presença de determinados grupos e o sentimento de pertencimento destes à unidade. 

Em escala mais ampla (no caso de zoneamentos municipais), isto é, quando é possível visualizar 
maior nível de detalhes, recomenda-se a divisão ainda maior, por exemplo, o território será indígena, 
as unidades poderão ser estabelecidas por etnia, como Xerente, subunidade Krahô, e assim por 
diante. As subunidades, por sua vez, corresponderão a terras ou parte destas, visto que podem existir 
casos de compartilhamento de terra indígena por um ou mais povo. 

A seguir tem-se a demonstração da formação de alguns dos territórios com unidades territoriais. 

4.7 Os territórios e a composição de suas unidades territoriais 

4.7.1 Território indígena 

A criação de terras indígenas apoia-se na no artigo 231 (parágrafo 1o ao 6o) da Constituição Federal 
de 1988, que reconhece a organização social dos índios, seus costumes, suas línguas, suas crenças e 
tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União 
demarcá-las, protegê-las e fazer respeitar todos os seus bens.  

O procedimento atual para identificação e delimitação, demarcação física, homologação e registro de 
terras indígenas está estabelecido e balizado no Decreto no. 1.775, de 8/01/1996, que "dispõe sobre 
o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas", definindo claramente o papel 
do órgão federal indigenista, as diferentes fases e subfases do processo, bem como assegurando 
transparência ao procedimento, por meio de sua publicidade. A nova sistemática administrativa foi 
definida pelo Decreto 1775/96 e pela Portaria n.14/MJ de 09/01/1996, que estabelece “regras sobre 
a elaboração do relatório circunstanciado de identificação e delimitação de Terras Indígenas”. 

Destacamos que existem dois tipos de territórios: aqueles que são fisicamente contínuos, ou seja, 
com terras da mesma etnia ou de outras indígenas interligadas, e as consideradas como 
descontínuas.  

Necessariamente, um território não precisa ser contínuo, mas as suas ligações se dão por meio das 
redes simbólicas estabelecidas pelos seus atores. Entretanto, há um risco com relação à 
descontinuidade territorial, uma vez que podem existir pressões externas que podem ameaçar as 
terras indígenas. A descontinuidade pode gerar também uma série de conflitos socioambientais. 

Em linhas gerais, esse tipo de território é marcado pelas seguintes características: i) povoamento 
efetuado por povos indígenas; ii) ecossistema florestal/extrativista; iii) ligação direta dos povos 
indígenas com territórios ancestrais; iv) direitos históricos à terra; v) sistemas de produção de 
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subsistência predominantemente comunitários; vi) modos de produção dependentes dos produtos 
da floresta e do Cerrado (fauna e flora) e do cultivo tradicional; vii) sistema de manejo de baixo 
impacto ambiental, fundado nos saberes, nos fazeres e nas crenças tradicionais; viii) relação íntima 
com a floresta, os rios e os lagos; ix) práticas e hábitos dependentes dos ciclos naturais; x) apreensão 
do mundo (natureza e sociedade) relacionada com símbolos, mitos e crenças; xi) autoidentificação e 
reconhecimento pelos outros povos como grupos sociais distintos; xii) linguagem própria, muitas 
vezes diferente da oficial; xiii) presença de instituições sociais e políticas próprias e tradicionais; xiv) 
simbiose homem - natureza presente na prática produtiva e nas representações simbólicas do 
ambiente, o que permite acumulação de vasto conhecimento dos recursos naturais; xv) conflito em 
torno da posse, do domínio da terra e dos recursos naturais; xvi) apropriação coletiva da terra e dos 
recursos naturais; xvii) história de ocupação do território por ancestrais; e xviii) forte sentimento de 
pertencimento ao grupo social e ao lugar. 

A seguir será apresentada uma breve descrição das terras indígenas formalizadas. 

4.7.1.1 Unidades territoriais 

As terras indígenas que fazem parte do Território do Tocantins são: i) Apinayé (abrangendo os 

municípios de Cachoeirinha, Maurilândia do Tocantins, São Bento do Tocantins e Tocantinópolis); ii) 
Apinayé II (envolvendo os municípios de Tocantinópolis e Nazaré); iii) Canoanã (município de 
Formoso do Araguaia); iv) Funil (município de Tocantínia); v) Inawebohona (localiza-se entre os 
municípios de Lagoa da Confusão e Pium); vi) Krahô - Canela (município de Lagoa da Conceição); vii) 
Kraolândia (município de Goiatins e Itacajá); viii) Maranduba (envolve os municípios de Araguacema 
no Tocantins, mas parte dela está localizada também em Santa Maria das Barreiras, no Pará); ix) 
Parque do Araguaia (é área de gestão conjunta com o IcmBio e engloba os municípios de Formoso do 
Araguaia, Lagoa da Confusão e Pium); x) Utaria Wyhyna/ Iròdu Iràna (município de Pium); xi) 
Wahuri (município de Sandolândia); xii) Xambioá (município de Santa Fé do Araguaia); e xiii) 
Xerente (município de Tocantínia). 

4.7.1.2 Caracterização histórica das terras indígenas no Estado do Tocantins 

A seguir será apresentada a caracterização histórica de algumas terras indígenas situadas no Estado 

do Tocantins.  

• Terra Indígena Xambioá 

Os Karajá do Norte habitavam, há muito tempo, a região onde se localiza o baixo Araguaia. Aldeias 

como Xambioá e Kurehe estavam localizadas no município de Tocantinópolis, na margem direita do 
rio Araguaia. Essas aldeias estão a aproximadamente 6 km de distância uma da outra.  

Em 1988 os Karajá já tinham quatro aldeias que estavam situadas entre a corredeira Pau d´Arco e a 
cachoeira de São Miguel. Porém, a busca por recursos naturais os aproxima de Araguatins (antigo 
São Vicente do Araguatins). Nesse período, foram expulsos pelos colonizadores. Nas décadas de 20 e 
30 do século XX, estavam espalhados em oito aldeias nessa região. 

Deve ser mencionado também que foram encontrados outros pontos tradicionais onde estavam 
localizados esses índios. A sua ocupação se deve em função de: 

manter relações com os adventícios. É o caso, por exemplo, dos arranchamentos 
estabelecidos por algum tempo junto ao garimpo Pedra Pedra, local denominado 
Karabitxana. Além da grande redução populacional, a população remanescente 
encontrava-se dispersa em locais distantes uns dos outros, como Araguanã e aldeia 
da foz do Cabiriru. 
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A maior parte dos habitantes dessas aldeias foi reunida pelo antigo Serviço de Proteção do Índio 
(SPI), nas proximidades onde se localiza atualmente Água Fria, afluente da margem esquerda do rio 
Araguaia. Esse local situa-se ao norte da atual terra indígena e foi escolhido, em 1940, para 
implantação de um Posto do SPI. Porém, essa foi a primeira tentativa de implantação dessa unidade 
do Serviço de Proteção. Outra tentativa foi feita no mesmo período na aldeia Cabiriru, situada na 
barra do rio Homônimo, limite sul da atual Terra Indígena.  

Outros fatos históricos desse povo estão descritos na sequência: a) início da década de 1940 - o Posto 
de Assistência do SPI e os Karajá foram transferidos para outro local nas proximidades do córrego da 
Matinha e do córrego da Paca; b) 1985 - metade da população se instalou em Kurehe Hawa, a 6 km 
do Posto Xambioá; c) 1987 - permanência de dois grupos locais; e d) 1997 - a Terra Indígena é 
regularizada. 

• Terras Indígenas da Ilha do Bananal 

Considerada a maior ilha fluvial do mundo, com cerca de 2 milhões de hectares, a Ilha do Bananal é 
formada por dois braços do rio Araguaia e do rio Javaés, e engloba dois Territórios Indígenas: Parque 
Indígena do Araguaia (centro e sul da ilha) e Iñawébohona.  

Em 1876 o engenheiro André Rebouças, encantado com as belezas cênicas e culturais da região, 
propôs a criação do Parque Nacional. No entanto, a implantação dessa unidade territorial só foi 
efetuada em 1959, durante a gestão de Juscelino Kubitschek (JUPIASSU, 2010:637). 

No Parque Indígena do Araguaia e no Território Indígena Iñawébohona moram três povos indígenas: 
Karajá, Javaé e Avá - Canoeiro. Todos eles se autodenominam Iny (gente de verdade). Os Karajá e 
Javaé[11] vivem no Araguaia há pelo menos quatro séculos. De acordo com Rodrigues (1999), 

pode-se dizer que Karajá, Javaé e Xambioá possuem a mesma “cultura”, embora 
haja também diferenças consideráveis entre os três grupos. Tradicionalmente os 
Karajá habitam a porção ocidental da Ilha do Bananal, enquanto os Xambioá vivem 
no baixo rio Araguaia, distantes da Ilha do Bananal, sendo conhecidos como os 
“Karajás do norte”. Os Javaés costumavam viver no interior da ilha, ao longo do rio 
Javaés e de seus afluentes - este é o nome que o rio Araguaia toma ao contornar o 
lado oriental da Ilha do Bananal (RODRIGUES, 1999, p. 05). 

Segundo TORAL (2002), esses povos foram massacrados pelos bandeirantes paulistas. Os Javaé, por 
exemplo, tiveram perdas populacionais consideráveis devido a dispersões e deslocamentos. Além 
disso, uma série de mudanças culturais afetou suas organizações sociais e suas culturas. Este foi o 
caso também da ocupação da Ilha do Bananal por criadores de gado na década de 1930. O contato 
com não índios provocou doenças e óbito de muitos deles. 

Se até a década de 1930 a ocupação por não índios era lenta, a partir dos anos de 1970 e 1980 a 
ocupação da região se tornou intensa, principalmente devido aos incentivos da Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), do Banco da Amazônia e do Programa Polamazônia. 

O Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia foi criado em 1975, sob a lógica do 
II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento) e do PIN (Plano de Integração Nacional), ambos 
planejados e executados durante os Governos Militares. 

O objetivo era explorar as potencialidades naturais da região Amazônica. Neste sentido, a Sudam, o 
Basa e o Ministério do Interior acabaram facilitando os interesses do Estado. 

                                                 
[11] Ambos, juntamente com os Xambioá, são da família linguística Macro-Jê. 
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Consequentemente as transformações no espaço amazônico foram inevitáveis e ocasionaram a 
presença do médio e grande capital nacional e estrangeiro (atraídos pelos subsídios fiscais da 
Sudam), o monopólio da terra (empresas agropecuárias e fazendeiros individuais), a intensificação 
de conflitos fundiários, a degradação ambiental e os impactos sociais, econômicos e culturais sobre 
as populações locais. 

TORAL (1997) afirma que em 1969 não havia muitos moradores na Ilha do Bananal. Desta forma, a 
Fundação Nacional do Índio instituiu, por meio da Portaria no 81, a cobrança de taxas pelo uso das 
pastagens, o que contribuiu para a vinda de novos moradores e também para o aumento do rebanho 
bovino. 

Nos anos de 1980 e 1990 havia mais pessoas não indígenas (11 mil) do que indígenas (2.400 
pessoas). A Terra Indígena era ocupada por criadores de gado, pescadores ilegais e turistas. Dentre 
os problemas detectados na época constam a prostituição e o alcoolismo, o que contribuiu 
significativamente para o aumento da violência nas aldeias. Somam-se a isso o suicídio dos mais 
jovens e o preconceito da sociedade envolvente em relação aos povos indígenas do local. 

BISPO (2009) ressalta que no interior da Ilha do Bananal residiam também retireiros que criavam 
gado e os fazendeiros que levavam o gado para a ilha no período da seca, para a engorda. Nas 
proximidades da ilha estão os produtores, principalmente de rizicultura irrigada (BISPO: 2009, p. 2-
3). 

A partir da década de 1990 a maioria das comunidades indígenas fez a opção pela retirada total dos 
criadores de gado. Esse trabalho foi um esforço da comunidade em conjunto com a Funai e o 
Ministério Público. O objetivo era também buscar a recuperação ambiental do interior da Terra 
Indígena. 

• Terras Indígenas Xerente e Funil 

Os Xerente são classificados como Jê centrais, e os primeiros documentos que mencionam esse povo 
datam do século XVIII (SILVA,1992). De acordo com Schroeder (2010), eles habitavam as caatingas 
do médio Tocantins, entre os rios Manuel Alves Grande e Manuel Alves Pequeno, e nos sertões do 
Duro (Dianópolis). Este povo foi bastante dizimado por doenças trazidas de fora e por conflitos com 
bandeirantes paulistas. 

Ainda conforme o autor, 

foi em 1851 que o capuchinho Frei Rafael de Taggia fundou Theresa Christina 
(depois Piabanha; hoje Tocantínia) e ali reuniu 2.139 Xerente e Xavante, conforme 
o censo que fez. Tal número “é aproximativo, sendo quase impossível oferecer uma 
relação exata, pois em nenhum tempo acham-se juntos” (SCHROEDER, 2010, p. 69). 

No século XIX, ao norte da cachoeira do Funil, foi constatada presença de Xerente que já tinham 
passado pelas experiências de aldeamentos de Theresa Christina.  

Tabela 1. Aldeias Xerentes e População 

Aldeamentos População 

1 Quitê-crê (Barreiro da Anta na Panela de Ferro, na margem esquerda do Tocantins) 260 

2 Cidaran (Varedão, na margem direita do Tocantins) 243 

3 Sacrê-prá (Boqueirão do Funil, abaixo do Lageado) 163 

4 Spró-rrhû (Bananal, no rio Preto, esquerda do rio Sono) 146 

5 M’ran-rópé (Mato Limpo, na Prata, rib. Cachoeira, à esquerda do Tocantins) 142 

6 Brûnû-caré (Rocinha, no rib. dos Bois, esquerda do Tocantins) 112 
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Aldeamentos População 

7 Nhoron-tó-udê rrhû (Anajazal, em Morrinhos, cabeceiras do Piabanhas) 100 

8 Nhoron-ró-zauréd (Cocal) 50 

9 Zé-zauréd (Barra Larga, no Gorgulho, rib. dos Bois, à esquerda do Tocantins) 49 

10 Nhoron-zaréd (Coqueiro Alto, em S. João, à esquerda do Tocantins, defronte a Pedro 

Afonso) 

41 

11 Zueré-quêrizé (no Morro Grande, na fralda da Cordilheira, mudou para Garrafas) 38 

12 Nhoron-ró-quê-rrhû (Palmeira, na Providência) 16 

TOTAL 1.360 

Fonte: SCHROEDER, 2010. 

No início do século XX (VIANA, 1928) foram constadas oito aldeias Xerente e em 1930, nove 
(NIMUENDAJU, 1942). Em 1941 o Serviço de Proteção ao Índio (SPI) apontou apenas sete aldeias, 
com um total de 374 indígenas. Devido à situação em que viviam, o SPI decidiu transferir todas as 
famílias para a área da Terra Indígena atual.  

Foi fundado, então, o posto Tocantínia (atual aldeia Porteira). Apesar da transferência, esse povo 
continuou imerso num quadro de miséria, com problemas agudos de falta de assistência e conflitos 
com fazendeiros circunvizinhos (MAYBURY - LEWIS, 1990). 

Em 1963 foram constatadas oito aldeias, que juntas contabilizavam 500 pessoas. SCHROEDER (2010) 
assinala que de 1930 a 1960 os Xerente conviveram com uma crise profunda, que afetou diretamente 
sua sobrevivência. Segundo ele, 

entre as décadas de 1930 e 60, o povo Xerente viveu talvez a sua pior crise. Toda a 
população foi concentrada no território entre os rios Tocantins e do Sono. Não 
passavam de 400 pessoas. Grande parte da área estava tomada por criadores de 
gado, a tal ponto, que o SPI, em 1953, chegou a propor a demarcação de três áreas 
descontínuas, uma maior no rio Sono, onde havia um posto do órgão, outra em 
torno do posto Tocantínia, que incluía as aldeias Gorgulho, Porteira e Baixão, e uma 
última para a aldeia Boqueirão (SCHROEDER, 2010, p. 73). 

Em sequência cronológica é possível perceber que alguns fatos ocorridos entre a década de 1940 e a 
de 1970 foram elementos que propiciaram a demarcação das Terras Indígenas Funil e Xerente: a) 
1944 - a Inspetoria do SPI de Goiás requereu área de 174 mil hectares para esses índios; b) 1953 - o 
Chefe da Inspetoria propôs três áreas descontínuas: uma maior, partindo do rio do Sono, e outras nas 
proximidades das aldeias Porteira, Baião e Boqueirão e do Posto do SPI de Tocantínia; c) 1963 - ação 
de manutenção de posse pelo SPI; e d) 1971 - saque de diversas fazendas pelos Xerente e conflitos 
com fazendeiros. 

Esse último episódio fez com que fosse formada uma comissão mista entre a Funai e o governo do 
então Estado de Goiás, para tratar da proposta de demarcação das Terras Indígenas. A pressão de 
fazendeiros sobre a comissão fez com que houvesse a redução da área para 167.542 hectares. A área 
Xerente foi então delimitada em 1972 (Decreto 71.107, de 14 de junho de 1972) e demarcada em 
1974. Porém em 1974 a área ainda não havia sido desocupada. 

Em 1976 houve confronto armado, resultando na morte de três pessoas. A terra permanecia 
ocupada por posseiros, à espera de indenização pelo governo federal.  

No que diz respeito à área indígena do Funil, os indígenas reivindicaram 32.400 hectares. Desta 
forma, em 1979 a Funai constituiu novo grupo de trabalho e concedeu apenas 15.703 hectares. Essa 
TI foi demarcada em 1991.  
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A retirada dos invasores da área demarcada só se completaria em 1983, promovida 
pelos próprios Xerente, com a ajuda dos índios Xavante e o apoio dos chefes de 
posto da FUNAI. Com a área desimpedida, os Xerente encetaram um movimento de 
retorno, reocupando vários sítios e locais de antigas aldeias e criando novos 
assentamentos (SCHOROEDER, 2010, p. 74). 

• Terra Indígena Kraholândia 

Os Krahô foram classificados como Timbira orientais e pertencem a família linguística Jê. A 
denominação Krahô é desconhecida para esses índios, mas aparecem na literatura a partir do século 
XIX. 

A Terra Indígena Krahô está situada entre os rios Manoel Alves Pequeno e Vermelho (afluente do 
Manoel Grande). A área localiza-se nos municípios de Goiatins e Itacajá, ambos no nordeste do 
Tocantins[12]. 

O contato com esse povo se deu no século XIX em território próximo ao rio Balsas, no Maranhão, 
forçando-os ao deslocamento rumo ao Tocantins. No local, os Krahô formaram aliança com o 
fazendeiro e comerciante Francisco José Pinto de Magalhães.  

Curt Nimuendaju afirma que a aliança com esse fazendeiro fez com que esses índios participassem 
de expedições que tinham como objetivo escravizar outros Timbira da região. Este foi o caso dos 
Pãrecamekra. Os sobreviventes juntaram-se aos Mãkraré, formando os Krahô atuais. 

Em 1848, os Krahô foram levados pelo missionário Frei Rafael de Taggia, na 
confluência do rio do Sono como o Tocantins, fundando a atual Pedro Afonso, já em 
terras de Goiás, onde até aproximadamente 1860, habitaram uma grande aldeia. 
(...) Essa transferência tinha como um dos fins colocar os Krahô como sentinela 
avançada dos fazendeiros contra os Akuen (AZANHA; LADEIRA, s/d, p. 08). 

Entre 1848 e 1850 houve uma grande epidemia de sarampo, que reduziu drasticamente a população 
indígena. Com isso, os Krahô rumaram para o norte e se fixaram nas cabeceiras do rio Manoel Alves 
Pequeno, onde está localizada hoje a Terra Indígena. 

Outros fatos que correspondem à trajetória histórica desse povo: a) 1823 - entram em choque com 
os Apinayé; b) 1940 - descendentes do fazendeiro Agostinho Soares (que havia estabelecido alianças 
com esses índios), cansados dos saques, atacaram duas aldeias, matando 26 índios; c) 1944 - o 
território atual dos Krahô foi delimitado em 5 de agosto de 1944; e 1952 - o SPI determina a saída de 
moradores não índios que residiam na área indígena. 

• Terra Indígena Apinayé 

Os Apinayé sempre habitaram a região de confluência entre o Araguaia e o Tocantins. Atualmente, a 
área indígena desse povo está situada nos municípios de Maurilândia do Tocantins, Cachoeirinha do 
Tocantins e São Bento do Tocantins. 

O primeiro contato dos Apinayé com não índios se deu com os Jesuítas (1633 - 1658). Com a 
descoberta do ouro no século XVIII, várias expedições foram realizadas através do rio Tocantins. O 
encontro dos exploradores com esses índios provocou conflitos e mortes. 

Os principais fatos históricos referentes aos Apinayé, segundo Azanha (s/d), são: a) 1780 - fundação 
do Posto de Alcobaça, que sofreu ataque desses índios; b) 1797 - criação do Posto São João das Duas 
Barras (São João do Araguaia), o que resultou no contato definitivo dos Apinayé com a sociedade 
nacional; c) 1810 - fundado o povoado de São Pedro de Alcântara, onde comerciantes usavam os 
Krahô para atacar outros grupos indígenas hostis aos não índios; d) 1816 - esse povoado é 
                                                 
[12] No século XIX moravam às margens do rio Balsa e afluentes, no Maranhão. 
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incorporado a São Pedro de Alcântara, formando a cidade de Carolina; e) 1824 - cerca de 4.200 
Apinayé moravam na região de Carolina; f) 1826 - fundação do povoado de Santo Antônio, em 
território Apinayé; g) 1831 - fundação de Boa Vista, atual Tocantinópolis, que abrigava Apinayé, 
Krahô e nordestinos (em sua maioria do Piauí); h) 1840 - Frei Vito funda uma missão em uma das 
aldeias; i) 1850 - forte navegação comercial no Tocantins. Há relatos de viajantes e comerciantes 
sobre esse povo; j) 1851 - população do aldeamento de Boa Vista era de 2.822 pessoas; k) 1897 - a 
população Apinayé contava com cerca de 400 índios. 

Deve-se ressaltar que no início do século XX,  

a região do “Bico do Papagaio” foi alcançada por uma frente extrativista do babaçu, 
que veio se juntar à pecuária como uma das principais atividades econômicas. 
Nesta região, diferentemente do que ocorria nas zonas de extração de borracha e 
castanha, pouco mais ao norte, nenhuma atividade econômica adquiriu hegemonia 
sobre as outras. A pecuária perdeu a força quando a frente de expansão nordestina 
atravessou o Tocantins, devido às dificuldades de transporte do gado para os 
mercados consumidores do nordeste (AZANHA, s/d, p. 32). 

l) 1928 a 1937 - Curt Nimuendaju (1042) visita os Apinayé e aponta um quadro caótico de vida desse 
povo. A constatação foi que eles estavam dispersos e que o território estava sendo invadido por 
proprietários de terras. Nesse período eles foram assolados por uma série de epidemias, como 
sarampo, febre e varicela. A fase de surto dessas doenças alcança 1940, com uma grande quantidade 
de óbitos; m) 1944 - o Serviço de Proteção do Índio instala um Posto de Assistência na aldeia São 
José, com o propósito de mediar conflitos de invasão; n) 1975 a 1982 - instituição de vários grupos 
de trabalho para delimitar a área Apinayé; o) 1985 - parte das terras dos Apinayé foi reconhecida.  

Contudo, a área demarcada em 1985 pelo Decreto no 95.960, não era aquela 
pleiteada pelos índios, não tendo sido incorporado em seus limites, uma porção de 
seu território, nos limites sul/sudeste: as áreas dos rios Mumbuca e Gameleira, 
férteis e vitais para a reprodução dos habitantes da maior das aldeias Apinayé, a 
aldeia São José, que vinha sendo exigido desde a primeira proposta de delimitação 
feita pela FUNAI em 1979. (...) A proposta de 1985 encaminhada pela FUNAI para a 
decisão do MEAF (Ministério Extraordinário de Assuntos Fundiários) incluía esta 
parcela do território tradicional dos Apinayé. Entretanto, a FUNAI foi voto vencido e 
esta área não foi incluída na área do Decreto (AZANHA, s/d, p. 35). 

p) 1991 - os Apinayé, juntamente com o CTI, pressionam a Funai a reconhecer a outra parte do 
território; q) 1994 - em 27 de abril de 1994, a Funai assina a Portaria no 0429/94, instituindo o 
Grupo Técnico de Revisão da Terra Indígena Apinayé). O GT cria uma área denominada de Apinayé II; 
r) 1997 - 12 anos após a demarcação física da terra, a Funai (via Resolução 44) iniciou o processo de 
indenização de não índios que ocupavam a região acima de Ribeirão do Pecobo (onde a Funai não 
tinha realizado o levantamento para o cálculo das indenizações). 

• Terra Indígena Krahô - Canela 

Os Krahô e os Canela são povos que pertencem à família linguística Jê. Até o século XIX a região do rio 
das Balsas, no Maranhão, era ocupada pelos Krahô. Esse período compreendeu frentes de atividades 
econômicas como a agricultura no Maranhão e Pará, além da pastoril na Bahia. Devido às frentes de 
expansão ocorridas no território original, esses povos passaram a fazer migrações rumo ao 
Tocantins.  

No século XX eles se fixaram em três moradias: Serra do Carmo (1933 a 1949), Mumbuca (1949) e 
Atoleiro (1959 - 1960). Em nenhum desses lugares tiveram êxito para fixação definitiva. 

Durante a década de 1960 fixaram-se na região conhecida como Mata Alagada. Segundo Souza 
(2011), o local tornou-se adequado para a reprodução social e cultural dos Krahô - Canela, uma vez 
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que havia diversificação dos recursos naturais, solo fértil e espaço para o crescimento das futuras 
gerações (Idem). 

Em 1977 eles foram expulsos de Mata Alagada por representantes da cervejaria Brahma, que 
solicitaram a saída deles de forma imediata. Saíram do local de maneira brutal. Levaram apenas seus 
pertences pessoais, deixando para trás roças plantadas. Foram colocados em caminhões, sob vigia de 
homens armados e “jogados” na cidade de Dueré. Aqueles que não se sujeitaram a esta humilhação 
pegaram as suas canoas e hoje vivem como ribeirinhos (Ibidem, SOUZA, s/d: 01). 

Com a saída, muitas famílias ficaram dispersas. Aqueles que tinham ido para Dueré (cerca de 90 
pessoas) foram remanejados pela Funai para a Ilha do Bananal, território onde já moravam os Karajá 
e os Javaé. Conforme o Cimi, esse povo teve problemas com a Funai e também com outros índios que 
já moravam na ilha. 

Diante dos problemas e pela falta de adaptação no local, os Krahô - Canela tentaram retomar Mata 
Alagada em 2001, quando foi concedida a liminar de reintegração de posse.  

O Decreto de criação da Terra Indígena Krahô - Canela data de 7 de dezembro de 2006, que declara 
de interesse social, para fins de desapropriação, os imóveis rurais que menciona, destinados a assentar o 
Grupo Indígena Krahô - Canela, no município de Lagoa da Confusão, no Estado do Tocantins. O Decreto 
desapropriou 7.153 hectares de fazendas em Lagoa do Cocal. 

• Terra Indígena Utaria Wyhyna (Karajá) e Iròdu Iràna (Javaé)  

Esta Terra Indígena está localizada no norte da Ilha do Bananal, em territórios tradicionais das etnias 
Karajá e Javaé. Essa TI está sobreposta ao Parque Nacional do Araguaia. 

4.7.1.3 Aspectos populacionais das terras e comunidades indígenas do Estado do Tocantins 

Compete à Fundação Nacional do Índio (Funai) demarcar, proteger e fazer respeitar os bens 
indígenas. Segundo o Estatuto do Índio, a demarcação deve ser homologada pelo Presidente da 
República e registrada em livro próprio da Secretaria do Patrimônio da União e do registro 
imobiliário da comarca competente. A SPU, portanto, atua em parceria com a Fundação na 
regularização patrimonial das terras dos índios. Em casos especiais, a Secretaria do Patrimônio da 
União tem tido papel importante na destinação de áreas diferentes das tradicionalmente ocupadas 
(SPU, 2008). 

No Brasil vivem hoje 817 mil índios, o que corresponde a aproximadamente 0,4% da população do 
País, segundo dados do Censo 2010 (IBGE, 2012). Eles estão distribuídos entre 688 Terras Indígenas 
e algumas áreas urbanas. Há também 82 referências de grupos indígenas não contatados, das quais 
32 foram confirmadas. Existem ainda grupos que estão requerendo o reconhecimento de sua 
condição indígena junto ao órgão federal indigenista (http://www.funai.gov.br/index.html). 

Segundo dados do Instituto Socioambiental, há 241 povos indígenas no Brasil contemporâneo, 
perfazendo uma população estimada de 560 mil índios, com cerca de 180 línguas e dialetos, 
ocupando 13% do território nacional. Segundo o Instituto, a população indígena tem crescido nos 
últimos 25 anos, embora ainda existam alguns povos ameaçados de extinção, por exemplo, há 12 
povos com população entre 2 e 38 indivíduos. 

O procedimento atual para identificação e delimitação, demarcação física, homologação e registro de 
terras indígenas está estabelecido e balizado no Decreto no 1.775, de 8/01/1996, que "dispõe sobre o 
procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas", definindo claramente o papel do 
órgão federal indigenista, as diferentes fases e subfases do processo, bem como assegurando 
transparência ao procedimento, por meio de sua publicidade. 
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Nas Tabelas de 2 a 9 está o quantitativo populacional das Terras Indígenas no Estado do Tocantins. 

Tabela 2. População da Terra Indígena Krahô 

Terra Indígena Krahô - População Aproximada: 2.709 Índios 
Povo Aldeia Quantidade Aprox. Município 

Krahô Pedra Branca 402 Goiatins 
Krahô Campos Lindos 11 Goiatins 
Krahô São Vidal 40 Goiatins 
Krahô Água Branca 43 Itacajá 
Krahô Kenpokrê 50 Goiatins 
Krahô Pedra Furada 124 Goiatins 
Krahô Manoel Alves 271 Goiatins 
Krahô Cachoeira 340 Goiatins 
Krahô Pé de Coco 60 Itacajá 
Krahô Baixa Funda 06 Itacajá 
Krahô Santa Cruz 103 Itacajá 
Krahô Água Fria 24 Itacajá 
Krahô Barra 103 Itacajá 
Krahô Forno Velho 57 Itacajá 
Krahô Cristalina 30 Itacajá 
Krahô Mangabeira 155 Itacajá 
Krahô Serrinha 22 Itacajá 
Krahô Serra Grande 101 Itacajá 
Krahô Lagoinha 64 Itacajá 
Krahô Galheiro 28 Itacajá 
Krahô Macaúba 24 Itacajá 
Krahô Riozinho 13 Itacajá 
Krahô Porteira 33 Itacajá 
Krahô Morro do Boi 105 Itacajá 
Krahô Rio Vermelho 281 Goiatins 
Krahô Bacuri 12 Goiatins 
Krahô Makrarê 32 Goiatins 
Krahô Nova 135 Goiatins 

Fonte: FUNAI, 2013. 

Tabela 3. População da Terra Indígena Krahô-Canela 

Terra Indígena Krahô-Canela - População Aproximada: 172 Índios 
Povo Aldeia Quantidade Aprox. Município 

Khahô-Canela Lankraré 112 Lagoa da Confusão 
Khahô-Canela Takaywra - Extra-reserva 60 Lagoa da Confusão 

Fonte: FUNAI, 2013. 

Tabela 4. População da Terra Indígena Xerente 

Terra Indígena Xerente População Aproximada: 2.238 
Povo Aldeia Quantidade Aprox. Município 

Xerente Aldeinha 53 Tocantínia 
Xerente Angelim 26 Tocantínia 
Xerente Baixa Funda 32 Tocantínia 
Xerente Bela Vista 34 Tocantínia 
Xerente Boa Vista 28 Tocantínia 
Xerente Boa Esperança 38 Tocantínia 
Xerente Bom Jardim 28 Tocantínia 
Xerente Brejão 08 Tocantínia 
Xerente Brejinho 30 Tocantínia 
Xerente Brejo Comprido 94 Tocantínia 
Xerente Brupré 42 Tocantínia 
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Terra Indígena Xerente População Aproximada: 2.238 
Povo Aldeia Quantidade Aprox. Município 

Xerente Buriti 30 Tocantínia 
Xerente Cabeceira da Água Fria 35 Tocantínia 
Xerente Cabeceira Verde 40 Tocantínia 
Xerente Cachoeira 33 Tocantínia 
Xerente Cachoeirinha/Kãkaré 29 Tocantínia 
Xerente Campo Grande 20 Tocantínia 
Xerente Cercadinho 33 Tocantínia 
Xerente Coqueiro/CEMIX 29 Tocantínia 
Xerente Fortaleza 31 Tocantínia 
Xerente Genipapo 28 Tocantínia 
Xerente Kãkaka/Trairas 08 Tocantínia 
Xerente Karehú 28 Tocantínia 
Xerente Kãzasé 20 Tocantínia 
Xerente Ktepô 42 Tocantínia 
Xerente Lajeado 44 Tocantínia 
Xerente Macaúba Brukrãirê 28 Tocantínia 
Xerente Mato do Coco 29 Tocantínia 
Xerente Mirassol 33 Tocantínia 
Xerente Morrão 30 Tocantínia 
Xerente Morrinho 20 Tocantínia 
Xerente Mrãizasé 25 Tocantínia 
Xerente Nova 32 Tocantínia 
Xerente Novo Horizonte 36 Tocantínia 
Xerente Olho D'Agua 12 Tocantínia 
Xerente Paraíso 48 Tocantínia 
Xerente Porteira 354 Tocantínia 
Xerente Recanto água Fria 09 Tocantínia 
Xerente Recanto Krité 32 Tocantínia 
Xerente Rio Preto 28 Tocantínia 
Xerente Rio Sono 41 Tocantínia 
Xerente Riozinho 31 Tocantínia 
Xerente Salto 360 Tocantínia 
Xerente Sangradouro 34 Tocantínia 
Xerente Santa Cruz 29 Tocantínia 
Xerente Santa Fé 30 Tocantínia 
Xerente Santo Antônio 31 Tocantínia 
Xerente São Bento 28 Tocantínia 
Xerente São José 29 Tocantínia 
Xerente Serra Verde 15 Tocantínia 
Xerente Serrinha 30 Tocantínia 
Xerente Sucupira 15 Tocantínia 
Xerente Traíra 28 Tocantínia 
Xerente Vão Grande 38 Tocantínia 
Xerente Varjão 16 Tocantínia 
Xerente Zé Brito 29 Tocantínia 

Fonte: FUNAI, 2013. 

Tabela 5. População da Terra Indígena Funil 

Terra Indígena Funil - População Aproximada: 107 Índios 

Povo Aldeia Quantidade Aprox. Município 
Xerente Funil 48 Tocantinia 
Xerente Aparecida 30 Tocantínia 
Xerente Boa Fé 29 Tocantinia 
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Terra Indígena Funil - População Aproximada: 107 Índios 

Povo Aldeia Quantidade Aprox. Município 
Xerente Cachoeirinha 32 Tocantínia 
Xerente Brejo Novo 12 Tocantínia 

Fonte: FUNAI, 2013. 

Tabela 6. População da Terra Indígena Apinayé 

 Terra Indígena Apinayé - População Aproximada: 2.266 Índios 
Povo Aldeia Quantidade Aprox. Município 

Apinayé Abacaxi 111 Tocantinópolis 
Apinayé Aldeinha 37 Tocantinópolis 
Apinayé Areia Branca 59 Tocantinópolis 
Apinayé Bacaba 38 Tocantinópolis 
Apinayé Bacabinha 26 Tocantinópolis 
Apinayé Barra do Dia 22 Tocantinópolis 
Apinayé Bonito 119 Tocantinópolis 
Apinayé Botica 89 Tocantinópolis 
Apinayé Boi Morto 72 Tocantinópolis 
Apinayé Brejinho 36 Tocantinópolis 
Apinayé Brejão 43 Tocantinópolis 
Apinayé Cocal Grande 36 Tocantinópolis 
Apinayé Furna Negra 36 Tocantinópolis 
Apinayé Formigão 25 Tocantinópolis 
Apinayé Girassol 223 Tocantinópolis 
Apinayé Irepxi 23 Tocantinópolis 
Apinayé Macaúba 28 Tocantinópolis 
Apinayé Mariazinha 260 Tocantinópolis 
Apinayé Mata Grande 83 Tocantinópolis 
Apinayé Olho D'Água 20 Tocantinópolis 
Apinayé Palmeiras 110 Tocantinópolis 
Apinayé Patizal 55 Tocantinópolis 
Apinayé Prata 86 Tocantinópolis 
Apinayé Riachinho 15 Tocantinópolis 
Apinayé Recanto 25 Tocantinópolis 
Apinayé Cipozal 10 Tocantinópolis 
Apinayé São José 404 Tocantinópolis 
Apinayé Serrinha 80 Tocantinópolis 
Apinayé Veredão 40 Tocantinópolis 
Apinayé Desaldeados 55 Tocantinópolis 

Fonte: FUNAI, 2013. 

Tabela 7. População da Terra Indígena Karajá/Xambioá  

Terra Indígena Karajá / Xambioá - População Aproximada: 485 Índios 
Povo Aldeia Quantidade Aprox. Município 

Karajá Xambioá 295 Santa Fé do Araguaia 
Karajá Kureré 28 Santa Fé do Araguaia 
Karajá Wataratá 82 Santa Fé do Araguaia 
Karajá Warilyty 80 Santa Fé do Araguaia 

Fonte: FUNAI, 2013. 

Tabela 8. População da Terra Indígena Karajá 

Terra Indígena Karajá / Ilha do Bananal - População Aproximada: 2.189 Índios 
Povo Aldeia Quantidade Aprox. Município 

Karajá Santa Izabel do Morro 704 Lagoa da Confusão 
Karajá Mirindiba 33 Formoso do Araguaia 
Karajá Nova Tximan 76 Lagoa da Confusão 
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Terra Indígena Karajá / Ilha do Bananal - População Aproximada: 2.189 Índios 
Povo Aldeia Quantidade Aprox. Município 

Karajá JK 64 Lagoa da Confusão 
Karajá Uerebiá 51 Lagoa da Confusão 
Karajá Macaúba 369 Lagoa da Confusão 
Karajá São João 49 Lagoa da Confusão 
Karajá Utária 43 Lagoa da Confusão 
Karajá Ibutuna 80 Lagoa da Confusão 
Karajá Fontoura 696 Lagoa da Confusão 
Karajá Wxiwê 15 Lagoa da Confusão 
Karajá Watau 73  

Fonte: FUNAI, 2013. 

Tabela 9. População da Terra Indígena Apinayé 

Terra Indígena Javaé - População Aproximada: 1.551 Índios 
Povo Aldeia Quantidade Aprox. Município 
Javaé Canoanã 380 Formoso do Araguaia 
Javaé São João 330 Formoso do Araguaia 
Javaé Barreira Branca 170 Formoso do Araguaia 
Javaé Cachoeirinha 27 Formoso do Araguaia 
Javaé Barra do Rio 23 Formoso do Araguaia 
Javaé Waritaxi 15 Formoso do Araguaia 
Javaé Wari-wari 154 Formoso do Araguaia 
Javaé Boa Esperança 62 Formoso do Araguaia 
Javaé Txuiri 145 Formoso do Araguaia 
Javaé Imõtxi 30 Formoso do Araguaia 
Javaé Txiodé 35 Lagoa da Confusão 
Javaé Boto Velho 160 Lagoa da Confusão 
Javaé Waotynã 20 Lagoa da Confusão 

Fonte: FUNAI, 2013. 

4.7.1.4 Situação fundiária das terras indígenas do Estado do Tocantins 

Na Tabela 10 está a situação atual das Terras Indígenas do Estado do Tocantins.  

Tabela 10. Situação das Terras Indígenas 

NOME LOCALIZAÇÃO Área (ha) 
Área 
(km) 

% 
Est. 

% 
TI 

Situação Base Legal 

Apinayé 

Cachoeirinha, 
Maurilândia do 
Tocantins, São 
Bento do 
Tocantins e 
Tocantinópolis 

141.904,2092 1.419,04 0,51 5,02 Regularizada 
Decreto - 
03/11/1997 

Apinayé II 
Tocantinópolis e 
Nazaré 

- - - - Em Estudo - 

Canoanã 
Formoso do 
Araguaia  

- - - - 
Em Estudos 
Complementare
s 

- 

Funil 
Município de 
Tocantínia 

15.704 157,04 0,06 0,56 Regularizada 
Decreto 269 de 
29/10/1991 

Inawebohona  
Lagoa da 
Confusão e Pium  

377.114 3.771,14 1,36 
13,3

3 
Regularizada 

Decreto de 
18/04/2006 

Krahô - Canela 
Lagoa da 
Conceição  

7.613 
7.143,939

9 
0,03 0,25 

Encaminhada - 
RI Adquirido 

Escritura 
Pública de 
Desapropriação 
Amigável. Livro 
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NOME LOCALIZAÇÃO Área (ha) 
Área 
(km) 

% 
Est. 

% 
TI 

Situação Base Legal 

no 07, fls. 132 - 
137, Ato no 392 
de 15/02/2007 

Kraolândia Goiatins e Itacajá 302.533 3.025,33 1,09 
10,6

9 
Regularizada 

Decreto no 
99.062 de 
07/03/1990 

Maranduba Araguacema[13] 375 2,00 0,00 9,82 Regularizada[14] - 

Parque do 
Araguaia  

Formoso do 
Araguaia, Lagoa 
da Confusão e 
Pium  

1.358.499,4784 13.584,99 4,89 
48,0

2 
Regularizada 

Decreto no 
69.626 de 
22/09/1971; 
alterado pelo 
Decreto no 
84.844, de 
24/06/1990; 
homologado 
pelo Decreto de 
14/04/1998 

Utaria 
Wyhyna/ Iròdu 
Iràna  

Pium 177.466 1.774,66 0,64 6,27 
Delimitada/cont
raditório 

Portaria 3.574, 
de 3/11/2010 

Wahuri  Sandolândia  - - - - 
Em estudos 
Complementare
s 

- 

Xambioá  
Santa Fé do 
Araguaia  

3.326,3502 33,26 0,01 0,12 Regularizada 
Decreto de 
3/11/1997 

Xerente  Tocantínia  167.542,1058 1.675,42 0,60 5,92 Regularizada 

Decreto no 
71.107 de 
14/09/72, 
homologado 
pelo Decreto no 
97.838 de 
17/06/89. 

Fonte: SEPLAN, 2012. 

Na Figura 1 está o Mapa das Terras Indígenas no Estado do Tocantins.  

Adicionalmente, cabe incluir os dados do Uso e Ocupação da Terra nos territórios indígenas (Tabela 
11), correspondentes ao Mapa de Uso (Figura 2). Os dados de uso foram extraídos do “Estudo da 
Dinâmica da Cobertura e Uso da Terra do Estado do Tocantins” para o ano de 2007produzido pela 
SEPLAN (2012). 

                                                 
[13] Parte dela localiza-se no município de Santa Maria das Barreiras no Pará. 
[14] Composta por três glebas: primeira gleba - 175 hectares no Pará; segunda gleba - 209 hectares no Tocantins; e terceira 

gleba - 5 hectares no Tocantins. 
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Tabela 11. Cobertura e Uso da Terra nos Territórios Indígenas (2007) 

Uso e Cobertura da 

Terra 
Total Apinayé Funil Inawebohona 

Krahó-

Kanela 
Kraolandia 

Maran-

duba 

Parque do 

Araguaia 
Taego Ãwa 

Utaria 

Wyhyna/Iròdu 

Iràna 

Xambioá Xerente Total 

Agropecuária 112.953,8 16.608,5 3.917,0 4.898,2 1.046,9 5.936,1 -  70.742,2 3.234,6 215,9 137,5 6.216,9 112.953,8  

Campo 68.843,2 -  246,5 - - 63.020,1 - - - - - 5.576,5 68.843,2  

Campo Rupestre 5.016,8 32,4 182,8 - - 4.801,6 - - - - - - 5.016,8  

Capoeira 44.121,6 2.573,3 - 5.610,1 298,7 - - 27.071,4 1.055,9 6.290,0 607,4 614,7 44.121,6  

Cerradão 141.477,5 13.418,5 1.875,0 13,8 - 4.735,5 -  104.881,3 - - - 16.553,3 141.477,5  

Cerrado Sentido 

Restrito 
426.981,7 85.976,9 7.881,4 2.410,2 - 154.461,2 - 55.089,6 542,1 - - 120.620,3 426.981,7  

Corpos D'Água 

Continental 
22.678,7 53,4 17,3 3.204,9 129,9 98,2 13,5 14.568,5 104,6 4.273,9 16,9 197,7 22.678,7  

Cultura Temporária 93,1 - - - - - - - - - - 93,1 93,1  

Floresta Estacional 

Decidual Submontana 
5.146,9 5.146,9 - - - - - - - - - - 5.146,9  

Floresta Estacional 

Semidecidual Aluvial 
385.738,1 2.507,6 - 142.142,2 2.412,5 5.365,9 171,5 175.458,8 5.746,8 51.932,7 - -  385.738,1  

Floresta Estacional 

Semidecidual 

Submontana 

7.040,2 - - - - - - - - - - 7.040,2 7.040,2  

Floresta Ombrófila 

Densa Aluvial 
87,0 - - - - - - - - -  87,0 - 87,0  

Floresta Ombrófila 

Densa Submontana 
2.489,5 - - - - - - - - - 2.489,5 - 2.489,5  

Mata de Galeria/Mata 

Ciliar 
96.054,1 13.115,4 1.717,2 25,0 - 64.142,3 - 2.540,9 90,4 22,7 - 14.400,0 96.054,1  

Palmeiral 2.309,8 2.309,8 - - - - - - - - - - 2.309,8  

Parque de Cerrado 1.258.497,7 - - 218.769,6 3.807,8 - - 902.824,2 18.314,4 114.781,7 - - 1.258.497,7  

Praia e Duna 1.029,6 11,3 - 237,9 2,7 3,3 15,5 703,7 - 55,3 - - 1.029,6  

Vereda 3.332,3 - - - - 3.265,0 - - - - - 67,2 3.332,3  

Total 2.583.891,4 141.754,0 15.837,3 377.312,0 7.698,5 305.829,4 200,4 1.353.880,6 29.088,7 177.572,1 3.338,3 171.380,0 2.583.891,4  

Fonte: Estudo da Dinâmica da Cobertura e Uso da Terra do Estado do Tocantins (SEPLAN, 2012). 
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4.7.2 Território Quilombola 

Segundo CASTANHEDE FILHO (2006), o conceito de quilombos tem sido objeto de frequente discussão 
e busca um novo modelo diante das situações sociais em que os negros de diversas comunidades 
estão passando e também por Amparo Legal ocorrido a partir de 1988. 

Dentre os vários conceitos existentes sobre quilombo, destacamos dois: a) o senso comum sobre a 
noção de quilombo; b) a concepção exposta a partir da Constituição Federal do Brasil de 1988. 

Com relação ao primeiro, é importante evidenciar que ele tem sua vinculação no período colonial, 
com permanência do caráter discriminatório e penal. Essa revisão sobre o conceito se deu a partir da 
década de 80 do século XX e serviu, inclusive, de subsídio para a Constituição brasileira e outras 
normativas referentes ao assunto. 

Segundo o autor, a palavra quilombo tem origem africana. Entretanto, a noção estava vinculada a 
locais isolados onde os negros fugitivos das senzalas se refugiavam. Para Almeida, essa visão ficou 
válida até recentemente pela historiografia escravista brasileira (ALMEIDA, 1988). 

Ainda com relação a esse fato, 

o regramento do Conselho Ultramarino de 1740 conceituava o quilombo como a 
habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que 
não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele, o que fora reafirmado 
na Provisão de 6 de março de 1741 e em algumas legislações municipais, como a lei 
provincial no 157, de 09-08-1848, da cidade de São Leopoldo (que fixava número de 
dois) (FERNANDES; ALFONSÍN, 2009, p. 05). 

Os autores fazem referência a GOULART (1970), que afirmava que 

a existência de quilombos imprimia tal receio aos brancos, que qualquer 
ajuntamento de escravos fugidos, já era como tal considerado, não importando seu 
número diminuto. Consoante provisão de 06 de março de 1971, “era reputado 
quilombo desde que se achavam reunidos cinco escravos”. No artigo 20 do Código 
de Posturas da cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, aprovado pela Lei 
Provincial no 157, de 09 de agosto de 1848, lê-se que “por quilombo entender-se-á a 
reunião no mato ou lugar oculto, mais de três escravos”. E a Assembleia Provincial 
do Maranhão, querendo ser realista que o próprio Rei, votou a Lei no 236, de 20 de 
agosto de 1847, classificando “quilombo” a reunião de apenas... dois escravos 
(GOULART, 1970, p. 129- 141). 

Cinco elementos eram considerados fundamentais para a constituição de um quilombo: a) a fuga ou 
situação vinculada a escravos fugidos; b) a quantidade mínima de fugitivos, que variava de período 
para período; c) a localização marcada pelo isolamento geográfico; d) a moradia habitual; e e) os 
símbolos ligados a autorreprodução do grupo. 

Quilombo, portanto, estava sempre associado à escravidão e a lugares tipicamente isolados, 
especialmente localizados em matas e regiões de difícil acesso, embora haja indícios na própria 
historiografia de negros que negociavam sua produção em vilarejos próximos a esse tipo de unidade 
territorial. Portanto, 

a fuga, o principal operante na definição anterior de quilombo, é uma característica 
que não nos diz muito, tendo em vista a diversidade de formas novas que vamos 
encontrando no contato agora efetuado com agentes sociais que historicamente 
têm reproduzido as lutas por manutenção de sua autonomia, esta sim o operante 
mais importante para se pensar um conceito moderno de quilombo (idem, 17). 

A partir da década de 1980, alguns antropólogos começaram a repensar esse conceito. Segundo 
ALMEIDA (2006), os argumentos para a revisão foram: 
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i) esse conceito não tinha validade sequer durante o período colonial. Alguns relatos de época 
corroboram para esta afirmativa. Os escravos que fugiam das senzalas e formavam ou se 
refugiavam nos quilombos não viviam totalmente “isolados”, como aprendemos nos livros de 
História, mas mantinham relações com vizinhos, inclusive com povoados onde buscavam 
provisões para suprir a comunidade[15]; 

ii) o trabalho nessas terras vai sofrer diferenciação, visto que já não trabalhavam para grandes 
fazendas de algodão ou cana-de-açúcar, e sim para a subsistência da comunidade, o que reforça a 
ideia, na visão de Almeida (2006), de negros com traços camponeses. Ainda segundo ele, 

os grandes proprietários, nesse contexto, deixam de ser organizadores e 
controladores da produção. Ocorre um desmembramento informal dos extensos 
domínios da grande plantação, que não é mais uma unidade de produção, senão 
uma constelação de pequenas unidades produtivas, autônomas, baseadas no 
trabalho familiar, na cooperação simples entre diferentes grupos domésticos, e no 
uso comum dos recursos naturais (ALMEIDA, 1996). 

iii) a diversidade étnica e social distintas. Com o declínio de muitas fazendas de cana-de-açúcar e de 
algodão, além de outros fatores como a Lei de libertação dos escravos de 1888, muitos negros 
foram morar próximos ao local de residência dos senhores ou trabalhar para esses. De certa 
forma havia relação dos quilombolas com a sociedade de entorno, absorvendo seus elementos 
socioculturais, o que permitia características inclusivas e favorecia também a permanência de 
outros tipos sociais como índios, brancos e mestiços; e 

iv) após a libertação dos escravos, houve um longo hiato no tratamento de terras que estavam 
vinculadas aos seus descendentes. Este tratamento só foi retomado em 1988, quando foi 
elaborada e promulgada a atual Constituição do Brasil.  

O debate sobre a valorização das identidades de cunho tradicional aparece de forma enfática na 
Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. Esta declaração menciona que 

a cultura deve ser considerada como o conjunto dos traços distintivos espirituais e 
materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo 
social e que abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras de 
viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as crenças; a cultura se encontra 
no centro dos debates contemporâneos sobre a identidade, a coesão social e o 
desenvolvimento de uma cultura fundada no saber (DUPRAT, 2007: 14-15). 

O Estado brasileiro resguarda essa valorização por meio da Constituição Brasileira, que estabelece 
direitos específicos a populações consideradas tradicionais, especialmente índios e quilombolas, em 
diversos aspectos, especialmente o acesso à terra e à constituição de territórios. 

Com relação à concepção referente a território quilombola, cabe mencionar que a Constituição 
Federal de 1988 refere-se a quilombos em dois dispositivos: a) Educação, Cultura e Desporto, que 
determina o tombamento de todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas 
de antigos quilombos (art. 216, § 5o); e b) Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que 
afirma que aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras é 
reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhe os títulos respectivos (art. 68). 

Cabe a ressalva de que foi o movimento negro que apresentou à Assembleia Nacional Constituinte, 

por meio de emenda popular, a proposta para o reconhecimento e direito à terra para as 

                                                 
[15] O autor menciona relatos de 1866 de Perdigão Malheiros, que afirmava que quilombo isolado era construção de uma 

categoria que não refletia a realidade de época, haja vista a necessidade dos negros de obter munição, utensílios e outros 
bens. Para isso, produziam ouro, castanha e produtos agrícolas. 
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Figura 2. Mapa das Terras Indígenas do Estado do Tocantins 

Fonte: FUNAI, 2014. 
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Figura 3. Mapa do Uso e Ocupação nas Terras Indígenas do Estado do Tocantins 

Fonte: FUNAI, 2014; SEPLAN, Estudo da Dinâmica da Cobertura e Uso da Terra do Estado do Tocantins, 2012. 
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comunidades “remanescentes de quilombos”. Entretanto, por não alcançar número suficiente de 
assinaturas, foi apresentado por parlamentar (TRECCANI, 2006:82). 

De acordo com o autor, antes da Constituição de 1988 outros instrumentos legais já abordavam o 
combate ao preconceito e a afirmação da igualdade racial.  

Ele toma como exemplo a Constituição de 1934, que em seu artigo 113 assegurava aos brasileiros e 
aos estrangeiros que viviam no País a liberdade, a subsistência, a segurança individual e a 
propriedade por meio dos seguintes termos: 

Todos são iguais perante a Lei. Não haverá privilégios, nem distinções, por motivo de nascimento, 
sexo, raça, profissões próprias ou dos pais, classe social, riqueza, crenças religiosas ou políticas (CF, 
1934, cit. In TRECCANI, 2006, p. 81). 

Esse dispositivo apareceu também nas Constituições de 1967 e 1969, e entre os objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil na Constituição de 1988. 

Portanto, o marco histórico para a formulação do artigo 68 repousa ainda nas décadas de 30 e 40 do 
século XX, na qual a Frente Negra Brasileira afirmava publicamente que a escravidão era “um 
processo inacabado” e que o Estado brasileiro tinha uma “dívida” para com os negros, especialmente 
aqueles que foram escravos ou descendentes destes. Esta “reparação histórica”, portanto, tinha que 
ser feita (Ibidem, 81). 

Com o processo da Constituinte, o acesso à terra foi a principal reivindicação dos quilombolas. O 
reconhecimento pela posse da terra era então a bandeira de luta de grupos que passaram a se 
organizar fortemente em prol da garantia desse direito, considerado vital para a reprodução 
sociocultural das comunidades negras brasileiras. 

O artigo 68 da Constituição de 1988 tornou-se fundamental para a compreensão de uma nova visão 
acerca de quilombos. Neste sentido, o Grupo de Trabalho sobre Comunidades Negras Rurais da 
Associação Brasileira de Antropologia criticou a ideia de “resquícios”, visto que 

o termo não se refere a resíduos ou resquícios arqueológicos de ocupação temporal 
ou de comprovação biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de uma 
população estritamente homogênea. Da mesma forma nem sempre foram 
constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudo, 
consistem em grupos que desenvolveram práticas de resistência na manutenção e 
reprodução de seus modos de vida característicos num determinado lugar 
(FERNANDES; ALFONSÍN, 2009, p. 09). 

Fica entendido, portanto, que o quilombo envolve toda a comunidade negra rural que agrega 
descendentes de escravo vivendo da cultura de subsistência e onde as manifestações culturais 
mantêm forte vínculo com o passado. Ainda assim, 

os próprios antropólogos reconhecem que ao serem identificados como 
"remanescentes", aquelas comunidades "em lugar de representarem os que estão 
presos às relações arcaicas de produção e reprodução social", passam a ser 
"reconhecidas como símbolo de uma identidade, de uma cultura e, sobretudo, de 
um modelo de luta e militância negra" e, neste sentido, "os laços das comunidades 
atuais com grupos do passado precisam ser produzidos hoje, através da seleção e 
da recriação de elementos de memória, de traços culturais que sirvam como os 
'sinais externos' reconhecidos pelos mediadores e o órgão que tem a autoridade de 
nomeação (IDEM, 10). 

DUPRAT (2009) coloca a interpretação sobre o texto do artigo 68 da CF, referente aos “remanescentes 
das comunidades de quilombos”. Estes se referem a 
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Indivíduos, agrupados em maior ou menor número, que pertençam ou pertenciam 
a comunidades, que portanto viveram, vivam ou pretendem ter vivido ou viver na 
condição de integrantes delas como repositório das suas tradições, cultura, língua e 
valores, historicamente relacionados ou culturalmente ligados ao fenômeno sócio - 
cultural quilombola (DUPRAT, 2009, p. 46). 

O autor firma ainda que as noções de remanescente e de remanescente de comunidade estão 
intimamente relacionadas e que, por sua vez, o conceito jurídico constitucional depende do conteúdo 
sócio - histórico - antropológico (Idem). 

Para GRÜNEWALD (2011), o termo “remanescente” tornou-se incômodo aos antropólogos que lidam 
com grupos atuais politicamente organizados na luta pelos seus direitos territoriais. Assim, o termo 
foi ressignificado, dando margem a formas atualizadas dos antigos quilombos (ARRUTI, 2006:81), e a 
retomada da discussão se deu a partir do momento em que a própria produção historiográfica 
voltou-se para o debate sobre movimentos populares e formas de organização coletiva e 
comunitária, ainda na década de 1970. O que estava em questão era o acesso e a segurança pela 
posse da terra em um momento histórico bastante tenso no Brasil, visto as políticas estabelecidas 
durante os Governos Militares.  

TRECCANI (2006) também concordou que o termo “remanescente” trouxe várias dificuldades de 
interpretação, uma vez que se constituía uma nova categoria jurídica e antropológica que não era 
utilizada nem pelos grupos ou comunidades, tampouco por historiadores, antropólogos, sociólogos e 
cientistas sociais. Conclui ele que ainda hoje é uma categoria jurídica confusa e mal utilizada pelas 
comunidades.  

Os “remanescentes de quilombos” são considerados também como “populações tradicionais”. 
Segundo a Convenção 169 da OIT, da qual o Brasil é signatário, o conceito está vinculado ao uso 
tradicional do território por populações que nele habitam.  

Porém, há uma complexidade maior com relação a essa questão, visto que as comunidades 
quilombolas fazem parte de uma estrutura agrária moderna, muitas vezes desvinculada do uso 
“tradicional” do território. Existe, por exemplo, quilombos situados muito próximos a áreas urbanas, 
o que implica dizer que “população tradicional” não está localizada apenas no contexto rural, mas 
também em outras frações territoriais do espaço total exposto por Santos (1994). 

Retomando o artigo 68 da Constituição Federal, constatamos que sua devida interpretação é vital 
para a afirmação dos territórios quilombolas, pois: 

o dispositivo constitucional orienta-se ― numa perspectiva de presente, com vistas 
a assegurar a grupos étnicos ligados historicamente à escravidão o pleno exercício 
de seus direitos de autodeterminação em face de identidade própria. Há, pois, que - 
descolonizar o senso comum do conceito de quilombo, de forma a interpretar o art. 
68-ADCT, com o seu nítido caráter de inclusão e reconhecimento de direitos, e de 
afirmar a necessária justiça histórica e cognitiva às comunidades etnicamente 
distintas como portadoras de conhecimentos e de direitos territoriais e culturais 
(FERNANDES; ALFONSÍN, 2009, p. 11). 

Essa medida permite, inclusive, reconhecer as diversidades sociocultural e étnica dessas 
comunidades. Além disso, como ocorre com Unidades de Conservação de Uso Direto, onde residem 
moradores “tradicionais”, a identificação, a delimitação e a concessão de título definitivo a um 
território quilombola permitirão também a conservação dos recursos naturais. 

O que estava sendo colocado em questão era muito mais do que a posse pela terra. As comunidades 
quilombolas, consideradas como tradicionais, têm na terra um significado diferente. Nesse caso, ela 
não representa apenas local de residência de uma ou mais famílias. Ela corresponde a uma 
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reprodução social e cultural que necessita de continuidade para as futuras gerações, com a 
transmissão de conhecimentos através de aspectos simbólicos e culturais. O território quilombola 
passa a ser visto também como patrimônio cultural, que envolve bens de cunho material e imaterial. 

O artigo 216 da Constituição Federal refere-se ao patrimônio cultural brasileiro. Segundo ele, 
constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. 

O inciso V desse artigo versa também sobre os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  

Reforçando ainda esse inciso, o parágrafo 1o expõe que o Poder Público, com a colaboração da 
comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registro, 
vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 

Especialmente no artigo 5o, ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de 
reminiscências históricas dos antigos quilombos. 

A Constituição Federal considera a imaterialidade de territórios quilombolas, visto a valorização do 
“criar, fazer e viver” (art. 216 II). Como exemplos, de acordo com as categorias criadas pelo 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, encontram-se os ofícios e modos de fazer, os lugares, as 
formas de expressão, a arquitetura e as celebrações. Estas devem ser consideradas na realização de 
estudos que visem à identificação e delimitação de territórios quilombolas. 

Tanto a Constituição Federal como a Convenção 169 da OIT enfatizam a necessidade de ampliação 
do termo “terra” para “território”, uma vez que eles são 

necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades 
tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado, 
no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que 
dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e demais regulamentações" ( art. 3o, inciso II da CF). 

Para que houvesse a regulamentação da titulação de comunidades quilombolas, foi elaborado o 

Decreto 3.912/2001, revogado pelo Decreto 4.887/2003. Este regulamenta o procedimento para 
identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 
remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o artigo 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

O Decreto considera como remanescentes de comunidades de quilombos grupos étnicos - raciais 
com critério de autorreconhecimento, observando a trajetória histórica do grupo, as suas relações e 
forma de organização social e, especialmente, a ancestralidade. 

O Decreto designa também à Fundação Cultural Palmares o reconhecimento formal da comunidade 
(DUPRAT, 2007, p. 45). Após o reconhecimento, o passo seguinte é a delimitação e demarcação do 
território pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 

O monitoramento das ações de regularização fundiária a serem executadas pelo Incra é também de 
competência da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, vinculada à Presidência da 
República e do Ministério da Cultura, por meio da Fundação Cultural Palmares, conforme o artigo 4o 
desse Decreto. Essas instituições devem também assistir as comunidades, conforme o artigo 5o do 
Decreto 4.887/2003. 
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O destaque para esse Decreto é o caráter participativo para todas as fases do processo de 
regularização do território, conforme o artigo 6o, o que indica a necessidade de um processo de 
diálogo constante entre os requerentes do território com o profissional responsável pelo relatório e 
também com o responsável pela execução da regularização fundiária, no caso o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária.  

O relatório deve ser encaminhado também às seguintes instituições para manifestação em questões 
que sejam de sua competência: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan; 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama[16]; - Secretaria do 
Patrimônio da União, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão; Fundação Nacional do 
Índio - Funai; Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional; Fundação Cultural Palmares 
(artigo 8o). 

Em pesquisas realizadas por outras comunidades quilombolas que pleiteiam o território, 
constatamos a grande desconexão destas com as políticas públicas ou, o que é ainda pior, das 
diversas áreas das políticas públicas com as comunidades. 

Em relação à complexidade, urge a necessidade de um novo olhar sobre a noção de gestão de 
territórios que estão sendo identificados e delimitados, uma vez que as ações públicas parecem estar 
pulverizadas, portanto devem ser mais bem integradas ou trabalhadas por meio de uma 
matricialidade. 

Reconhecemos que existem esforços legais, especialmente do governo federal, para buscar o 
desenvolvimento sustentável adequado às populações tradicionais, como é o caso das comunidades 
quilombolas. Mencionamos aqui o Decreto 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, e mesmo o Decreto 
4.887/2003. 

É importante também a implantação de projetos e programas de caráter social que incluem 
benefícios sociais e investimentos em diversas áreas. Exemplificamos o caso do Brasil sem Miséria, 
que envolve uma série de políticas que foram focadas em três macroáreas: garantia de renda[17], 
acesso aos serviços[18] e inclusão produtiva[19]. 

Não resta dúvida de que a identificação, o reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a titulação 
dos territórios quilombolas são essenciais para a sobrevivência das gerações atuais e futuras. É 
também fundamental que haja a elaboração de instrumentos de gestão local que vislumbrem a 
perspectiva de futuro dos quilombolas (artigo 19o do Decreto 4.887/2003) com a devida articulação 
com outros de caráter regional das três esferas de poder (municipal, estadual e federal), além da 
relação com ações de outros setores, como o privado. 

A articulação com um instrumento construído de forma participativa permitirá a otimização de 
recursos aos cofres públicos; maior organização para diálogos de desenvolvimento local com 
instituições públicas, privadas e da sociedade civil; pactuação de acordos internos das comunidades 
quilombolas; fortalecimento político; e, fundamentalmente, horizontalidade nos processos de 
planejamento e execução das ações. Para SANTOS (1994), 

                                                 
[16[ Seria interessante o encaminhamento ao ICMBio, visto que atualmente ele é o responsável legal pelo setor de Unidades de 

Conservação do Governo Federal. Esta medida está apoiada na Instrução Normativa no 57 do Instituto de Colonização e 
Reforma Agrária. 

[17] Consta como políticas de transferência e garantia de renda o Cadastro Único e Busca Ativa, o Programa Bolsa Família, o 
Benefício de Prestação Continuada e Ação Brasil Carinhoso. 

[18] Envolvem programas como creches no Brasil Carinhoso, Escola em Tempo Integral, Unidades Básicas de Saúde e 
Assistência Social. 

[19] Inclui os seguintes programas: Pronatec, Brasil Sem Miséria, Acessuas Trabalho, Ater e Fomento, Programa de Aquisição 
de Alimentos, Programa Água para Todos e Programa Bolsa Verde. 
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as horizontalidades são o alicerce de todos os cotidianos, isto é, do cotidiano de 
todos (indivíduos, coletividades, firmas, instituições). São cimentadas pela 
similitude das ações (atividades agrícolas modernas, meras atividades urbanas) ou 
por sua associação e complementaridade (vida urbana, relações cidade - campo). 
As verticalidades agrupam áreas ou pontos, ao serviço de atores hegemônicos não 
raro distantes (SANTOS, 1994, p. 56). 

Os projetos e programas externos às comunidades têm de começar a fazer parte do seu 

planejamento cotidiano e devem contemplar diretrizes e ações de curto, médio e longo prazo, além 
de parcerias potenciais.  

Nem sempre essa construção é simples de ser realizada, uma vez que ela deve ser marcada pelo 
equilíbrio entre horizontalidade e verticalidade, o que implica a relativização dos jogos de interesses 
mediante as aspirações e os discursos dos grupos que muitas vezes estão em caminhos opostos às de 
outros (ARAÚJO; MEDEIROS, 2006). 

O que queremos deixar claro é que realizar a construção de um desenvolvimento local não é tarefa 
simples. Os atores devem estar predispostos a dialogar e também a buscar entendimento, para que 
possa haver equilíbrio de forças, melhoria nas condições de vida, autonomia de renda, 
fortalecimento político, dentre outros. 

Em análise sobre um instrumento de gestão territorial e as frações urbana, regional, rural e natural 
proposta por Santos (1994), frisamos que o diálogo de “quem é de dentro” de uma comunidade com 
“quem é de fora” dela pode reforçar a ideia de que 

pode haver maior ou menor equilíbrio entre horizontalidade e verticalidade. 
Portanto, é preciso ter cuidado quando se fala sobre tomada de decisões. Essa não 
deve ser polarizada no sentido vertical extremo, ou seja, determinada unicamente 
em esferas governamentais sem o mínimo de participação social. Nesse sentido, a 
horizontalidade na tomada de decisões permitiria: i) a relação mais democrática e a 
pactuação das ações entre os atores; ii) o respeito à diversidade cultural e aos 
princípios de sustentabilidade; iii) a integração entre frações do espaço que se 
tornam solidárias do espaço total (Idem, 343).  

Finalizando, para que de fato haja desenvolvimento, as decisões locais devem ser levadas em 

consideração, o que permitirá, inclusive, a flexibilização na tomada de decisões de uma fração 
territorial sobre outra[20]. 

4.7.2.1 Caracterização histórica geral do processo de ocupação e seus impactos sobre os 

negros 

Os quilombolas foram marcados por alguns fatos históricos que delineiam a própria formação do 
antigo norte de Goiás e que trouxeram uma série de consequências a eles, conforme poderemos 
constatar adiante. 

No caso dos quilombolas, duas rotas migratórias fizeram com que negros fossem trazidos da África 
para o local atual do Estado do Tocantins: a rota do ouro e a rota do gado. 

A primeira teve seu início em 1700, quando o Ciclo do Ouro estava em plena ascensão no norte de 
Goiás, por meio das Bandeiras, que tinham como finalidade detectar locais ricos em ouro e também 
capturar índios[21].  

                                                 
[20] A convite da geógrafa Marília Steinberger, escrevemos um artigo intitulado “O Espaço Urbano e as Relações de Poder no 

Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Acre”. Consideramos que apesar dos avanços na gestão pública do Acre, 
o espaço urbano determina a tomada de decisões sobre os demais. A íntegra do artigo pode ser consultada em ARAÚJO, 
Wladimyr Sena e MEDEIROS, Magaly. O Espaço Urbano e as Relações de Poder no Zoneamento Ecológico - Econômico 
do Estado do Acre. In STEINBERG, Marília (org). Território, Ambiente e Políticas Públicas Espaciais. Brasília: Paralelo 15 e 
LGE Editora, 2006. 
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Essas expedições tinham o apoio da Coroa Portuguesa, que colocava, inclusive, missões religiosas 
com o propósito de localizar indígenas. A descida de religiosos, como os da ordem dos Jesuítas, 
propiciou a criação de algumas aldeias missionárias, por exemplo, Palma (atual Paranã) e Duro 
(Dianópolis). 

Deve-se ressaltar que a exploração da região se deve ao fato de, em 1693, Antônio Rodrigues Arzão 
ter encontrado minério em Minas Gerais e de ouro ter sido também encontrado em Cuiabá, em 1718. 
Como Goiás estava geograficamente localizada entre Minas e Cuiabá, exploradores passaram a 
adentrar a região[22]. 

A história demonstra que um dos grandes exploradores da região de Goiás foi Bartolomeu Bueno da 
Silva (Anhanguera). Com a descoberta do ouro, houve grande deslocamento de pessoas para a 
região, e Bartolomeu Bueno foi declarado Superintendente das minas de Goiás, que, por sua vez, 
estavam subordinadas a São Paulo[23]. 

Nas décadas de 1730 e 1740 foram formados os primeiros arraiais do antigo norte de Goiás. Foram 
eles: Natividade e Almas (1734), Arraias e Chapadas (1736), Pontal e Porto Real (1738). A partir de 
1740 surgiram Conceição, Carmo e Taboca. Príncipe foi criado em 1770. Pontal, Taboca e Príncipe 
foram extintos com o término da atividade aurífera. Os demais se transformaram em vilas a partir do 
século XIX. 

A atividade mineradora resultou também em forte miscigenação na região, visto que homens 
solteiros e aventureiros se deslocavam de São Paulo ou mesmo de Portugal para trabalhar nas minas. 
Sendo assim, a união de componentes índios e negros aos trabalhadores brancos das minas e dos 
povoados ocasionou esse fenômeno. 

O negro era a principal mão de obra de toda a atividade mineradora. Eram eles os responsáveis pela 
extração e também pelo carregamento do produto para os portos. Deve-se ressaltar que para um 
minerador requerer uma lavra para extração o pré-requisito era a obtenção de escravos negros. 
Neste sentido, quanto maior o número de escravos, maior a possibilidade de concessão da área. 

Entre 1726 e 1735 Goiás viveu o apogeu dessa atividade econômica. A partir de então, as minas 
passaram por um processo de esgotamento de ouro.  

O problema é que de 1735 a 1778 a cobrança de impostos se tornou muito alta para uma atividade 
econômica que já apresentava sinais de decadência. Mesmo assim uma casa de fundição foi 
implantada em São Félix, em 1754. No entanto contatou-se a fraca arrecadação em 1797 (PARENTE, 
1999, p. 51). 

Percebendo a diminuição do minério, outras expedições foram organizadas. Dentre elas consta uma 
que foi enviada rumo ao Pontal (região de Porto Real), onde os seus integrantes entraram em 
confronto direto com os Xerente. A segunda Bandeira partiu de Traíras rumo ao rio Araguaia. Mas 
essa expedição só conseguiu chegar até a Ilha do Bananal, de onde retornou, por causa dos ataques 
dos Xavante e dos Javaé.  

De 1779 a 1822 ocorreu forte queda de arrecadação do quinto, o que sinalizava o fim das 
descobertas de ouro de aluvião, restando apenas as faiscações em antigas minas. 
                                                                                                                                                         
[21] Convém ressaltar, no entanto, que a primeira Bandeira foi realizada em 1590 e esteve sob a coordenação de Antônio 

Macedo e Domingos Luis Grau. Eles saíram de São Paulo, e em 1593 atingiram o leste do atual Estado do Tocantins. 
[22] Embora no final do século XVII e no século XVIII tenha havido várias expedições, Parente (1999) relatou que a primeira 

Bandeira a adentrar a região foi a de Belchior Dias Carneiro (1606 - 1609). Ela penetrou pela região do Paracatu, 
alcançando os índios bilreiros, na vertente do Araguaia. Posteriormente, a expedição de Martins Rodrigues (1608 - 1613) 
atingiu a confluência dos rios Araguaia, Tocantins e Xingu, no Grão-Pará. 

[23] A região onde se encontra o Estado do Tocantins era habitada apenas por índios em meados do século XVII. 



ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 

4. O território como norteador do estudo 57 

Com o declínio da atividade mineradora, os povoados e as vilas criados ficaram pobres e a região 
voltou-se para atividades agrícolas, especialmente as de subsistência. O ouro os aproximou do Brasil 
e da Metrópole portuguesa e a falta do minério os afastou destes, ocasionando abandono e 
esquecimentos de sua população. 

Esse declínio trouxe 

consigo os outros setores a uma ruína parcial: diminuição da importação e do 
comércio externo, menor arrecadação de impostos, diminuição da mão de obra 
pelo estancamento na importação de escravos, estreitamento do comércio interno, 
com tendência à formação de zonas de economia fechada e um consumo dirigido à 
pura subsistência, esvaziamento dos centros de população, ruralização, 
empobrecimento e isolamento cultural (PALACIN, 1979, p. 133). 

Como a região entrou em decadência, a agricultura de subsistência tornou-se a única opção de seus 
moradores. A criação de gado, por exemplo, é uma herança do período de declínio da mineração.  

A segunda rota, conhecida como rota do gado, aconteceu porque a pecuária alcançou Pernambuco, 
Bahia e o sul do Maranhão. No Tocantins sua entrada foi a partir do século XVII. No século XIX (1825) 
foi criada a vila de Boa Vista do Tocantins (Tocantinópolis) e em 1868, a vila de São Vicente 
(Araguatins). O gado era criado em pastos naturais e ficava aos cuidados de poucos escravos.  

No final do século XVII a parte sul do Tocantins já estava ocupada, em virtude da atividade da 
pecuária. Estavam instaladas as primeiras fazendas de gado que se têm conhecimento na região. Em 
1630, por exemplo, ela já detinha um extenso corredor de picadas para os caminhos de gado entre 
Piauí, Maranhão e ribeiras do rio São Francisco (MARQUES, 2008, p. 28). 

No final do século XVIII até a segunda década do século XIX, os aglomerados urbanos ou 
desapareciam ou ficavam estagnados. Aqueles que permaneceram se dedicaram à criação de gado e 
também à agricultura. Toda a estrutura mineira havia sido abandonada, e os ricos povoados e a vida 
urbana e de ostentação que o Ciclo do Ouro trouxe já não mais existiam. 

Diante do quadro de ruína em que se encontrava a Capitania, a Coroa Portuguesa decidiu pelo 
incentivo de atividades agrícolas e criação de gado na região. Havia também interesse por parte da 
Coroa Portuguesa em estabelecer ligação comercial com o litoral por meio da Capitania do Pará, 
através dos rios Araguaia e Tocantins (CAVALCANTE, 1999, p. 39). 

Segundo OLIVEIRA (2002), medidas foram adotadas para desenvolver e povoar o norte de Goiás. 
Estas envolviam: 

A isenção do serviço militar a quem se dedicasse a navegação, concessão de 
sesmarias às margens dos rios Araguaia, Tocantins e Maranhão aos sócios de 
companhias de navegação, isenção de dízimos da produção agropastoril, moratória 
aos deveres da Fazenda, permissão de utilização de índios como mão - de - obra e a 
criação de presídios militares e aldeamentos indígenas. Mesmo com todos esses 
incentivos, a região não teve o desenvolvimento almejado, porém, influenciou 
substancialmente na formação de vilas, continuando por longo tempo nas mesmas 
condições da época dos primeiros povoamentos e posteriormente a formação dos 
municípios ribeirinhos (OLIVEIRA, apud GOMES, 2007:09).  

Para facilitar a administração e incentivar o povoamento e o desenvolvimento de navegação dos rios 
Araguaia e Tocantins, a Capitania de Goiás foi dividida em duas Comarcas: a do Norte e a do Sul.  

A Comarca do Norte foi criada em 18 de março de 1809 e compreendia os julgados de Porto Real, 
Natividade, Conceição, Arraias, São Félix, Cavalcante, Traíras e Flores. O arraial do Carmo, que já tinha 
sido cabeça de julgado, perde essa condição, que foi transferida para Porto Real, ponto que começava a 



Diagnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins 

Populações Tradicionais 58 

prosperar com a navegação do Tocantins. Enquanto não se fundava a vila de São João das Duas Barras, 
Natividade seria a sede da ouvidoria.  

Deve ser destacado que nos séculos XVIII e XIX o rio Tocantins tinha papel fundamental na 
navegação, uma vez que era via de transporte de cargas comercializáveis para o norte de Goiás. Era 
também importante para o deslocamento durante a atividade mineradora e para chegar a Belém, 
que era um grande centro comercial da época (OLIVEIRA, 2002; GOMES, 2007, apud MARQUES, 
2008, p. 27). 

O rio Tocantins voltou a ter importância a partir de 1940, quando houve a construção da rodovia BR 
153 (Belém - Brasília), que ganhou fôlego durante o período do Governo de Juscelino Kubitschek 
(1954 - 1961). Com isso, houve atração dos moradores das margens do rio para as proximidades das 
rodovias. 

Conforme MARQUES (2008), 

Desde o final do período da mineração, o norte goiano passou a ser esquecido pelos 
governantes do Estado de Goiás, o que gerou uma estagnação no desenvolvimento 
da região e uma indignação e revolta de seus moradores e principalmente de suas 
lideranças políticas. Na década de1940, o brigadeiro Lysias Rodrigues já defendia a 
criação do território do Tocantins. Em 1956, a comunidade de Porto Nacional 
lançou o primeiro manifesto à Nação, defendendo a separação do norte goiano e a 
criação do Estado do Tocantins. (...) Finalmente, ele foi criado e promulgado pela 
Constituição (...) de 1988 (SILVA, apud MARQUES, 2008, p. 29). 

4.7.2.2 Caracterização histórica dos territórios quilombolas em estágio avançado de 

identificação e delimitação 

• Kalunga do Mimoso 

Aspectos históricos e culturais da família Kalunga datam do século XVIII, no período em que Goiás 
era uma das principais Capitanias ricas em ouro. Segundo Oliveira e Pires (2006), os povos indígenas 
Akroá, Chikriabá, Ava-Canoeiro, Xavante, Javaé e Xerente também habitavam na região. 

No Século XVIII a região foi mapeada enquanto parte da Chapada de São Félix no 
norte de Goiás e possuía diversos focos de extração aurífera concentrando um 
grande plantel de escravos. A região de fugas é cercada pelas seguintes cidades: 
Cavalcante, Monte Alegre, Arraias, Natividade e Paranã (OLIVEIRA; PIRES, 2006, p. 
03). 

As regiões circunvizinhas (Paranã, Cavalcante e Morro do Chapéu) contavam com aproximadamente 

15 mil trabalhadores escravos nas minas. Deve ser ressaltado que 80% da população trabalhava nas 
minas e que 45% dela era negra. 

Logo no início das atividades no século XVIII já tinham sido registradas fugas de escravos das minas. 
Os fugitivos procuravam esconderijo em lugares de difícil acesso, como ilhas, margens de rios e 
manguezais das regiões do cerrado. 

Ainda conforme OLIVEIRA e PIRES (2006), 

a comunidade remanescente do Kalunga do Mimoso é oriunda desse processo de 
formação histórica das comunidades de fugitivos do Norte de Goiás. Os escravos 
fugidos se refugiavam na montanha da Chapada de São Félix ainda no Século XVIII 
(Idem, p. 04). 

Os autores ressaltam que essa família atravessou os séculos XIX e XX praticando a cultura como 
forma de reviver a memória de seus antepassados e fortalecer a identidade da comunidade. O 
território está localizado nos municípios de Arraias e Paranã, ambos no Tocantins. 
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• Barra do Aroeira 

Conforme o Relatório Antropológico que compõe o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação 
(RTID) do Território Quilombola Barra do Aroeira, esta comunidade negra e rural é formada por 
descendentes de uma família quilombolas de ex-escravos: a dos Rodrigues. 

O início de formação dessa família ocorreu por volta de 1850, após o casamento de Félix José 
Rodrigues com Venância Rodrigues, que eram do Piauí. A migração deles para o norte de Goiás se 
deu em 1871. 

Félix Rodrigues foi um ex-escravo que fugiu de uma fazenda de gado no sertão do Piauí. Inicialmente 
ele se refugiou em uma serra conhecida como Olho d´Água do Buriti, ainda no Piauí (município de 
Parnaguá). Informações apontam ainda que o Sr. Félix havia se alistado no exército para lutar na 
Guerra do Paraguai, como forma de obter a carta de alforria. 

Segundo MARQUES (2008), 

atualmente encontram-se vivos na Comunidade Quilombola Barra do Aroeira, na 
área do território pleiteado e em cidades circunvizinhas, centenas de pessoas que 
se acham descendentes do patriarca Félix José Rodrigues, o qual lhes teria deixado 
um território de “12 léguas em quadra”, ou 79 mil e duzentos hectares, no norte de 
Goiás (atual Estado do Tocantins), território este que teria sido recebido pelo 
patriarca, fruto de uma doação feita pelo imperador D. Pedro II, como recompensa 
pela sua participação heróica e decisiva na Guerra do Paraguai (MARQUES, 2008, p. 
10). 

• Grotão 

Surge com a fuga de escravos de engenho situado no Nordeste brasileiro, muito provavelmente no 
Maranhão, na região de Itapecuru. Há também outras versões de que esse engenho estaria localizado 
no Piauí. 

No entanto, segundo a maioria dos depoimentos que subsidiou o Relatório Antropológico (uma das 
peças do RTID do proposto Território Quilombolas do Grotão), os escravos que fugiam para o Grotão 
eram escravizados em um engenho no Maranhão. Sendo assim, retiveram na lembrança que era um 
engenho que não eram os animais, mas sim os negros escravos que tocavam a roda do engenho de moer 
cana (ALMEIDA, 2011:21). 

Devido aos maus tratos, fugiram duas turmas de escravos que se encontraram posteriormente, 
realizando uma longa viagem até onde hoje está estabelecida a comunidade. Durante a trajetória eles 
mantiveram contatos com índios da região, ocorrendo processo de miscigenação. 

É perfeitamente possível que, nas brumas da memória, este grupo de indígenas se 
confunda com o segundo grupo de escravos fugidos. Pode ser, que estes dois 
grupos, sejam um só. Em sendo verdadeira esta hipótese, isto significa que não 
houve segundo grupo de escravos fugidos, mas sim de índios que, fugindo de algum 
conflito em sua aldeia, acabaram se juntando ao grupo de quilombolas que já 
ocupavam o Grotão, misturando-se e formando uma só comunidade (Idem, 22). 

No período inicial da ocupação do Grotão eles viviam isolados. A primeira área ocupada corresponde 
ao córrego do garimpo, onde estabeleceram suas moradias, colocaram suas primeiras roças e 
realizavam suas festas e seus rituais. 

4.7.2.3 Caracterização territorial das comunidades quilombolas 

As comunidades têm as seguintes características: i) lugares marcados pela pressão sobre recursos 
naturais; ii) ausência de grande parte de espécies nativas da paisagem; iii) ocupação dos lugares por 
escravos e descendentes de escravos; iv) alteração antrópica para o uso agrícola; v) trabalho, 
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produção e consumo predominantemente familiares; vi) apesar de propriedade formal ou real da 
terra, há sentimento de coletividade sobre esta; vii) média à baixa inserção no mercado e 
autoconsumo moderado; viii) forma de organização familiar da produção; ix) utilização de técnicas 
tradicionais de produção; x) baixa produtividade do trabalho; xi) parte das famílias depende do uso 
da terra; xii) parte das famílias não consegue sobreviver com a terra que tem; xiii) e xiv) fragilidade 
na organização sociopolítica de algumas comunidades; xv) existência de dependência externa de 
renda, como salários e benefícios sociais; xvi) conflitos com grandes empresas voltadas para o 
cultivo de monoculturas; xvii) enfrentamento sociopolítico com o Estado para ter acesso às ações de 
Políticas Públicas; xiii) relação íntima com a terra; xix) a terra é o local de moradia, vida e trabalho de 
muitas famílias, tendo significado não apenas monetário/patrimonial, mas instrumental e afetivo; 
xx) especificidade cultural dada pela relação e pelo trabalho com a terra e a proximidade dos valores, 
hábitos, costumes, crenças da vida dos negros que viviam na região do norte do Tocantins; xxi) 
autorreconhecimento e reconhecimento externo da especificidade cultural; xxii) sentimento de 
pertencimento por meio de vários aspectos simbólicos e culturais que reforçam a identidade e a 
memória de cada uma das comunidades. 

4.7.2.4 Aspectos demográficos 

Conforme dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Tabela 12), a população 
das comunidades quilombolas pode ser assim caracterizada: 

Tabela 12. Número de Famílias das Comunidades Quilombolas no Tocantins 

Nome da Comunidade Município No de Famílias 
Barra do Aroeira Santa Tereza 150 
São Joaquim Porto Alegre do TO 49 
Fazenda Lajeado Dianópolis 09 
Povoado do Prata São Félix do TO 62 
Kalunga do Mimoso Arraias e Paranã 250 
Morro do São João Santa Rosa do TO 60 
* Cocalinho Santa Fé do Araguaia 150 
Projeto da Baviera Aragominas 80 
Redenção Natividade 26 
Mumbuca Mateiros 52 
Laginha Porto Alegre do TO 28 
Lagoa da Pedra Arraias 37 
São José Chapada da Natividade 15 
Malhadinha Brejinho de Nazaré 60 
Chapada da Natividade Chapada da Natividade 11 
Córrego Fundo Brejinho de Nazaré 15 
Grotão Filadélfia 20 
Mata Grande Monte do Carmo 11 
Santa Maria das Mangueiras Dois Irmãos do TO 10 
Carrapato, Formiga e Ambrósio Mateiros 45 
Dona Juscelina Muricilândia 230 
Rio das Almas Jaú do Tocantins  
Curralinho do Pontal Brejinho de Nazaré 20 
Manoel João Brejinho de Nazaré 15 
Pé do Morro Aragominas 60 
* Ilha de São Vicente Araguatins 20 
Baião Almas 36 
Total de Famílias 1.521 

*Terras da União/SPU. 
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4.7.2.5 Situação fundiária 

Apenas um território quilombola (Kalunga do Mimoso) completou, até março de 2014, o ciclo para a 
regularização de seu território. No Quadro 1 estão apenas as comunidades que deram entrada no 
processo de identificação e delimitação no Incra. Este número não esgota a possibilidade de outras 
comunidades quilombolas no Tocantins. Todas as comunidades são reconhecidas pela Fundação 
Cultural Palmares (Figura 4). 

Quadro 1. Reconhecimento das Comunidades Quilombolas no Tocantins 

Nome da Comunidade Município Data de Reconhecimento 
Barra do Aroeira  Santa Tereza 16/01/2006 
São Joaquim Porto Alegre do TO 16/01/2006 
Fazenda Lajeado Dianópolis 16/03/2010 
Povoado do Prata São Félix do TO 16/01/2006 
Kalunga do Mimoso Arraias e Paranã 11/07/2005 
Morro do São João Santa Rosa do TO 12/12/2005 
 * Cocalinho  Santa Fé do Araguaia 16/01/2006 
Projeto da Baviera Aragominas 16/01/2006 
Redenção Natividade 16/01/2006 
Mumbuca Mateiros 16/01/2006 
Laginha Porto Alegre do TO 16/01/2006 
Lagoa da Pedra Arraias 25/08/2004 
São José Chapada da Natividade 12/12/2005 
Malhadinha Brejinho de Nazaré 12/12/2005 
Chapada da Natividade Chapada da Natividade 12/12/2005 
Córrego Fundo Brejinho de Nazaré 12/12/2005 
Grotão Filadélfia 15/10/2008 
Mata Grande Monte do Carmo 02/03/2009 
Santa Maria das Mangueiras Dois Irmãos do TO 13/07/2009 
Carrapato/Formiga e Ambrósio Mateiros 07/08/2009 
Dona Juscelina Muricilândia 14/10/2009 
Rio das Almas Jaú do Tocantins 14/10/2009 
Curralinho do Pontal Brejinho de Nazaré 14/10/2009 
Manoel João Brejinho de Nazaré 29/06/2010 
Pé do Morro Aragominas 09/12/2010 
* Ilha de São Vicente Araguatins 09/12/2010 
Baião Almas 21/10/2010 

*Terras da União/SPU. 

Atualmente as comunidades quilombolas estão ligadas às seguintes organizações não 
governamentais: i) Conaq - Coordenação Nacional de Articulação de Comunidades Negras e Rurais 
Quilombolas - envolve diversas associações e organizações negras pelo Brasil que lutam por vários 
direitos, dentre os quais: territoriais, sociais, culturais, ambientais e econômicos; ii) Gruconto - 
Grupo de Consciência Negra do Tocantins - é um Departamento do COMSAUDE (Comunidade de 
Saúde, Desenvolvimento e Educação), criado em 1995 para tratar da formação, da cultura e das 
ações afirmativas para a população negra; iii) Fetaet - Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
do Estado do Tocantins - criada em 1988. Ela conta com 71 STTRs. O princípio fundamental da Fetaet 
é o compromisso com luta dos direitos imediatos e históricos dos trabalhadores e trabalhadoras 
rurais, na defesa de melhores condições de vida, e como engajamento para a transformação da 
sociedade brasileira através da democracia; iv) APA - TO, Associação Alternativas para a Pequena 
Agricultura no Tocantins, fundada em 1992 por iniciativa do movimento sindical do Tocantins e da 
Comissão Pastoral da Terra (CPT). O objetivo é realizar articulação com os movimentos sociais, 
contribuindo para a reforma agrária, a consolidação da agricultura familiar e a afirmação das 



Diagnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins 

Populações Tradicionais 62 

organizações na sociedade; Ev) IDHMA - Instituto de Direitos Humanos e de Meio Ambiente - tem a 
missão de fomentar e promover a defesa e a proteção dos direitos humanos e do meio ambiente. Seu 
foco é planejar e executar ações nas áreas de educação ambiental, cidadania, juventude e defesa, 
apoio e assessoria às comunidades quilombolas, indígenas e de catadores de materiais recicláveis. 

As instituições governamentais com as quais as comunidades quilombolas mantêm relação são: i) 
MPFTO - Procuradoria da República do Estado do Tocantins -instância do Ministério Público Federal 
onde atuam Procuradores da República perante a Justiça Federal em primeiro grau no Estado; ii) 
Incra - instituição responsável que implementa as políticas agrárias e realiza o ordenamento 
fundiário nacional. Nele há a Coordenação Geral de Regularização de Territórios Quilombolas (DFQ), 
que tem como finalidade a regularização dos territórios quilombolas; iii) Seppir - Secretaria de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República - criada em 2003 - tem como 
propósito a formulação, coordenação e avaliação de políticas públicas afirmativas de promoção da 
igualdade e da proteção dos direitos de indivíduos e grupos étnicos, principalmente com a população 
negra, devido à discriminação racial e a outras formas de intolerância; e iv) FCP - Fundação Cultural 
Palmares, instituída em 1988, é vinculada ao Ministério da Cultura e tem como objetivo promover e 
preservar a cultura afro-brasileira. A Palmares formula e implanta políticas públicas voltadas aos 
negros. É ela também que reconhece as comunidades quilombolas. 

4.7.3 Territórios extrativistas 

4.7.3.1 Caracterização do território 

O território extrativista, neste zoneamento, está restrito às quebradeiras de coco- babaçu do norte do 
Estado do Tocantins. A seguir apresentaremos os principais elementos desse tipo de território: i) 
povoamento por comunidades tradicionais; ii) população adota formas familiares de organização da 
produção; iii) baixa inserção no mercado; iv) ecossistema extrativista; v) sistemas de produção de 
subsistência predominantes; vi) modo de subsistência dependente da palmeira babaçu e do cultivo 
tradicional; vii) sistema de manejo de baixo impacto ambiental, fundado nos saberes, nos fazeres e 
nas crenças tradicionais; viii) a especificidade cultural está relacionada à extração do babaçu. Essa 
atividade tem forte influência social e econômica para as comunidades; ix) práticas e hábitos 
dependentes dos ciclos naturais; x) autor- reconhecimento e reconhecimento pela sociedade em que 
o grupo social está imerso como dotado de cultura própria, distinta e específica; xi) organização 
política voltada para associações e sindicatos; xii) deterioração do sistema extrativo, o que ameaça a 
cultura das comunidades; xiii) acumulação de vasto conhecimento sobre os recursos naturais; xiv) 
enfrentamento sociopolítico com fazendeiros e outros grupos econômicos; xv) pressão pela posse da 
terra por parte de famílias que ainda não detêm esse bem imóvel; xvi) reivindicam o controle, uso 
econômico e usufruto dos recursos naturais extrativistas por meio da criação de territórios 
extrativistas, regularização e ampliação daqueles que já existem; xvii) situação desfavorável nas 
relações de poder diante dos médios e grandes proprietários de terra; xviii) resistência à absorção 
econômica do agronegócio; xix) apropriação real da terra e dos recursos naturais; xx) forte 
sentimento de pertencimento ao grupo e ao lugar. 

4.7.3.2 Caracterização histórica do movimento das quebradeiras de coco 

Denise chama os companheiros 

Vamos juntos mas ligeiro 

Ô vamos nos organizar 

Noemi chama as do Piauí 
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Que nós do Tocantins 

Com a ajuda do Pará 

Para se ajuntar 

Ô vamos nos organizar 

O nosso povo é pobre 

Mas porém, na luta é nobre 

Eu quero ver 

Uma grande multidão 

Falar com o Lobão 

No Palácio do Leão 

Eu quero ver 

Na roda é virar 

Na saída do Palácio 

Ir pra Câmara ocupar 

Ô vamos organizar 

Domingos você é da Baixada 

Chama a companheirada 

Vamos juntos caminhar 

Ô Dora, você de Araguaína 

Chame essas meninas 

E dá um grito de animar 

Ô vamos organizar 

Eu quero ver 

Esse povo bem feliz 

Lá dentro de São Luís 

Dando grito de animar 

Eu quero ver 

A força da união 

Gritando pros tubarão 

Pra o coco libertar 

Ô vamos organizar 

(música de dona Raimunda, quebradeira de coco-babaçu) 

As quebradeiras de coco entraram no norte do Tocantins no início do século XX, vindas 
principalmente do Maranhão e do Piauí, e até a década de 1970 exerciam suas atividades de extração 
do babaçu na região do Bico do Papagaio, garantindo a subsistência de suas famílias. A partir dessa 
década, empresários e empresas voltadas para o agronegócio intensificaram a compra de imóveis na 
região. A paisagem foi sendo alterada e os conflitos com as extrativistas tornaram-se inevitáveis.  

Entre 1988 e 1989 houve desvalorização do coco-babaçu no mercado, o que provocou a articulação 
de um grupo de trabalhadoras ligadas a alguns movimentos sociais, com destaque para a Comissão 
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Pastoral da Terra (CPT), que tinha como Coordenador o Padre Jósimo[24], e o Movimento de 
Mulheres em Educação. 

Dona Raimunda tornou-se, então, uma liderança de referência na região do Bico do Papagaio, visto a 
luta em defesa dos direitos das quebradeiras de coco. Ela foi uma das responsáveis pela articulação 
das trabalhadoras com a CPT e a Rede de Mulheres[25]. 

Essa articulação resultou em assessoria para auxiliar na organização dessas trabalhadoras, e a Rede 
de Mulheres em Educação, por meio da senhora Judite, teve papel crucial. 

Foi Judite quem provocou um grande encontro entre as quebradeiras de coco-babaçu em Marabá, no 
Pará, em 1988. 

A CPT e outras instituições ligadas aos Direitos Humanos orientaram bastante essas mulheres, que 
passaram a discutir mais seus problemas em outros eventos, como a Feira de Babaçu realizada no 
Maranhão. 

Por meio da articulação das trabalhadoras do norte do Tocantins, Piauí, Maranhão e Pará, foi 
realizado, em São Luís, o I Encontro das Quebradeiras de Babaçu, onde foram traçadas estratégias 
para a criação do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco (MIQCB). 

Em 1992 as quebradeiras de coco, organizadas pela MIQCB, auxiliaram na criação da Reserva 
Extrativista do Extremo Norte do Estado do Tocantins. 

Como consequência dessa organização, foram criadas várias associações. A primeira delas foi a 
ASMUBIP (Associação das Mulheres Trabalhadoras do Bico do Papagaio). 

Atualmente o movimento contempla também outras organizações: AMB (Associação das Mulheres 
do Buriti), Casb[26] (Clube Agrícola de Sete Barracos), MERGOCIP e Arent (Associação das Mulheres 
Extrativistas do Extremo Norte). O MRGS (Memorial Raimunda Gomes da Silva) está vinculado ao 
Casb. 

 

                                                 
[24] O Padre Jósimo teve papel fundamental na organização dessas trabalhadoras. Infelizmente ele foi assassinado no dia 15 de 

abril de 1986, em atentado ocorrido em uma estrada que liga Augustinópolis a Imperatriz, no Maranhão. Para os pequenos 
produtores e extrativistas da região, Jósimo era considerado “o padre negro de sandálias surradas”, símbolo da resistência 
dos despossuídos e oprimidos.  

[25] Essas informações foram adquiridas com dona Raimunda, liderança do movimento das quebradeiras de coco, em oficina realizada 
no Clube Agroextrativista Carrasco Bonito (CASB), em 29/03/2014. Dona Raimunda foi pioneira no movimento das quebradeiras de 
coco. Sua importância para os avanços conseguidos para essas extrativistas tem reconhecimento nacional. 

[26] A fundação da CASB foi em 31 de agosto 1989, para atender à demanda dos/as assentados/as que necessitavam de um 
ente jurídico sem fins econômicos para receber projetos e apoiar sua administração, em benefício de toda comunidade do 
Projeto de Assentamento Pontal (Povoado Sete Barracas).  
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Figura 4. Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco (MIQCB) e Associações relacionadas 
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O Conselho Nacional de Extrativistas (CNS)[27] desde o início prestou assessoria às trabalhadoras. 
Atualmente o Conselho está articulado tanto com as lideranças do Movimento Interestadual das 
Quebradeiras de Coco-Babaçu, quanto com as suas associações. 

Mesmo com toda organização, há necessidade de fortalecimento das organizações que envolvem as 
quebradeiras na região do Bico do Papagaio.  

4.7.3.3 Situação fundiária e aspectos populacionais 

As quebradeiras de coco estão situadas no norte do Estado do Tocantins. A maioria delas vive em 
Projetos de Assentamento.  

A Reserva Extrativista do Extremo Norte, que deveria suprir a necessidade de muitas famílias da 
região do município de Carrasco Bonito, ainda não foi desapropriada e o processo de regularização 
fundiário concluído.  

Ainda assim, as famílias das comunidades de Piquizeiro, Lagoa, Tábua, Centro do Mamede, Tira 
Calça, Samaúma e Olho d´Água do Coco ainda não têm terra e dependem da autorização de 
proprietários de terra para realizar a coleta do babaçu. 

As Tabelas 13 e 14 foram classificadas em Projetos de Assentamento, Reserva Extrativista e 
Comunidades que não dispõem de terras para morar e para executar suas atividades econômicas 
com segurança. 

Tabela 13. Reserva Extrativista do Extremo Norte 

Unidade Domínio Ano Base Legal Área (ha) 
Área 
(km) 

% 
Est. 

% UC Localização 

Reserva 
Extrativista do 
Extremo Norte 

Federal 1992 
Decreto no 535, 
de 20/05/1992 

9.280,000 92,80 0,03 0,22 
Sampaio, 
Augustinópolis, 
Carrasco Bonito 

Tabela 14. Projetos de Assentamentos 

Nome do Projeto de 
Assentamento 

Número de Famílias Famílias Assentadas Área (ha) 

PA Pontal 27 27 847,3530 
PA Chave de Ouro 19 14 442,8630 
PA Boa Sorte II 30 29 950,7475 
PA São Jorge II 27 27 868,9653 
PA Três Irmãos 176 176 4.696,9423 
PA Santa Barbara 33 33 1.073,2438 
PA São Jorge 57 56 1.995,3427 
PA Buritis 73 69 2.183,9107 
PA São Silvestre 84 82 2.512,0574 
PA São Francisco 49 48 1.829,5980 
PA São Roque 77 71 2.125,3558 
PA Santa Juliana 101 94 3.033,8878 
PA Najá 33 31 684,8059 
PA Mata Bonita I 7 7 191,6330 
PA Bandeirante II 45 43 622,8788 
PA Camarão 53 49 1.553,0526 
PA São Lucas 33 32 926,3108 
PA Cupim 77 61 5.377,5572 
PA Camarão II 139 136 4.275,3326 
PA Mamédio 15 15 289,3314 

                                                 
[27] Antigo Conselho Nacional de Seringueiros. 
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Nome do Projeto de 
Assentamento 

PA Solidário 
PA Palmares 
PA Professora Djanira 

Fonte: INCRA. Data: 18/08/2011 

 

Figura 5. Relação da Capacid
Fonte: INCRA, 2011. 

O Mapa a seguir apresenta as áre
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o Estudo 

Número de Famílias Famílias Assentadas 

38 36 
52 49 
60 59 

 

da Capacidade do Número de Famílias com a ocupação e

enta as áreas com Presença de Quebradeiras de Coco (Figu

67 

Área (ha) 

1.297,8880 
1.914,1655 
1.382,5982 

cupação efetiva 

Coco (Figura 7). 
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Figura 6. Áreas com Presença das Quebradeiras de Coco no Estado do Tocantins 

Fonte: SEPLAN, Base de Dados do Norte do Tocantins, 2005; INCRA, 2013. 
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Figura 7. Mapa das Comunidades Quilombolas do Estado do Tocantins, reconhecidas pela Fundação de Cultura Palmares 

Fonte: FUNDAÇÃO DE CULTURA PALMARES, 2013; dados obtidos nos trabalhos de campo.  
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5 
CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS 

 

5.1 Territórios e comunidades quilombolas 

a) Fundiário  

i) a comunidade do Cocalinho, localizada no município de Santa Fé do Araguaia, teve conflito 
fundiário na década de 1980, incluindo conflito armado entre fazendeiros e quilombolas.  

Em 1984, houve intervenção e o problema foi parcialmente resolvido, visto que o GETAT (Grupo 
Executivo de Terras do Araguaia e Tocantins)[28] determinou a distribuição de lotes de terra 
individuais para os quilombolas e repasse de parte das terras para os fazendeiros em questão. 

Entretanto, há hoje uma espécie de “conflito silencioso”, visto que os fazendeiros estão se 
apropriando gradativamente do território conquistado pelos negros.  

A distribuição dos lotes foi efetuada, porém sem nenhuma infraestrutura de acesso, assistência 
técnica e infraestrutura social. Foram firmados vários acordos entre o GETAT e os quilombolas, 
gerando expectativa dos moradores. Conforme depoimentos, muitos deles não foram cumpridos.  

Com renda incipiente e vulnerabilidade social devido às precárias condições em que estavam 
vivendo, eles passaram a vender seus lotes para fazendeiros locais.  

ii) Mumbuca - o maior conflito ocorre entre a comunidade e o Estado, visto a sobreposição de 
área entre essa comunidade quilombola, uma área de Proteção Estadual (Parque Estadual do 
Jalapão) e outra de Proteção Federal (Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba).  

iii) Carrapato, Formiga e Ambrósio - o conflito também é entre o Estado e os quilombolas, uma 
vez que foi criado o Parque Estadual do Jalapão, sem levar em consideração as comunidades 
tradicionais existentes no local.  

iv) Kalunga do Mimoso - encontra-se em fase de desapropriação. Antes da delimitação houve 
problemas entre os fazendeiros e a comunidade quilombola. 

v) Lagoa da Pedra - esta foi a primeira comunidade reconhecida como quilombola no Estado do 
Tocantins. Há cerca de 40 famílias residindo no local. Destas, 25 detêm título definitivo de suas 
terras. 

No entorno da comunidade há uma mineradora que tem forte interesse na compra dos imóveis dos 
moradores. Este foi o principal fator que fez com que os quilombolas do local abrissem mão da 
identificação e delimitação de seu território, visto o interesse na especulação e venda dos imóveis 
aos empresários. 

Constatou-se também que há compra de terras da comunidade por fazendeiros, o que aumenta ainda 
mais a pressão de venda sobre a terra. 

                                                 
[28] O GETAT foi criado por meio do Decreto - Lei 1.767, de 1o de fevereiro de 1980. O decreto cria o grupo executivo para a 

regularização fundiária no sudeste do Pará, norte de Goiás e oeste do Maranhão.  
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vi) Ilha de São Vicente - 

Araguaia. A ilha é de domí
rio. 

No local há conflitos entre quilom
negros na região e intensificaram

Ameaças, incêndio em casas d
ocorreram. Por meio de interven
revisão das ordens de despejo.

vii) Lageado - há conflito de in
empresa para que haja a ve

b) Queimadas 

As comunidades de Grotão, M
desmatamento e queimadas. No 
pelo fato de elas estarem localiza

Nas Figuras 8, 9, 10 e 11 e na Tab
no Estado, podendo ser constatad

Tabela 15. Área com Focos de Ca

Discriminação 
Estado do Tocantins 
Terras Indígenas 

Quilombolas 
UC Estadual Proteção 
Integral 
UC Estadual Uso Sustentado
UC Federal Proteção 
Integral 
UC Federal Uso Sustentado
Outras áreas 
Fonte: CPTEC- INPE, 2014. 

Figura 8. Porcentual de Foco
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Fonte: CPTEC- INPE, 2014. 

Figura 9. Porcentual de Foco
Fonte: CPTEC- INPE, 2014. 

c) Obras de Grande Impacto

A Resolução 001/86 do Conselh
obras de grande impacto há nec
Impacto ao Meio Ambiente (RIMA
esse tipo de estudo.  

Art. 1
alteraçã
por qua
direta o
I - a saúd
II - as ati
III - a bio
IV - as co
V - a qua

A mesma resolução determina 
Impacto Ambiental e Relatório de

I - Estra
II - Ferro
III - Port
IV - 
de 18 de
V - oleo
sanitário
VI - Linh
VII 
barrage
irrigação
cursos d
VIII 
IX - extr
 

                                                
[30] Decreto -Lei Revogado pela Lei 7.
[31] Retificado no Boletim de Serviços 
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al de Focos de Calor no Estado do Tocantins (2012-2013

acto 

do Conselho Nacional de Meio Ambiente - Conama - 
cto há necessidade de Estudo de Impacto Ambiental (EIA

iente (RIMA). Nessa resolução, em seu artigo 1o, estão os m
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VIII - extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);
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X - aterros sanitários, processamento e destinação final de resíduos tóxicos ou 
perigosos; 
XI - usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte primária, acima de 
10 MW; 
XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, 
siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração de recursos 
hídricos; 
XIII - Distritos Industriais e Zonas Estritamente Industriais; 
XIV - exploração econômica ou lenha, em áreas acima de 100 hectares ou em áreas 
de relevante interesse ambiental, a critério da SEMA e dos órgãos estaduais e 
municipais; 
XV - projetos urbanísticos, acima de 100 hectares, ou em áreas de relevante 
interesse ambiental, a critério da SEMA e dos órgãos estaduais e municipais;  
XVI - qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, derivados ou produtos 
similares, em quantidade superior a 10 toneladas por dia[32]; 
XVII - projetos agropecuários que contemplem as áreas acima de 1.000 hectares ou 
menores, neste caso, quando se tratar de áreas significativas em termos 
percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas áreas de 
proteção ambiental; 
XVIII - empreendimentos potencialmente lesivos ao patrimônio espeleológico 
nacional[33].  

É importante destacar que os Estudos de Impacto Ambiental devem contemplar, na dimensão 

socioeconômica, Artigo VI, I - c (referente aos requisitos mínimos para este campo ou eixo de 
estudo), II (análise dos impactos ambientais e suas alternativas), III (definição de medidas 
mitigadoras) e IV (programas de acompanhamento e monitoramento de impactos). Em áreas que há 
povos e comunidades tradicionais, recomenda-se que seja elaborado um capítulo específico neste 
tipo de estudo e que os envolvidos sejam consultados quanto aos esclarecimentos sobre o 
empreendimento, os impactos e as medidas mitigadoras. Caso o EIA/RIMA não seja satisfatório, é 
direito de povos e comunidades tradicionais solicitarem sua revisão no Ministério Público. 

O entorno da comunidade Cocalinho (aproximadamente 1,5 km) é cortado por uma Linha de 
Transmissão. Houve realização de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio 
Ambiente. 

Todavia, é preciso que as ações de mitigação e compensatórias propostas no Plano de Mitigação 
sejam efetivadas. Cabe ainda o acompanhamento para avaliar se as ações propostas para essa 
comunidade quilombolas estão de fato sendo cumpridas conforme a sua pactuação.  

Ainda assim, convém fazer uma breve ressalva sobre os Planos de Mitigação decorrentes de vários 
Estudos de Impacto Ambiental e Relatórios de Impacto ao Meio Ambiente: a falta de clareza entre 
ações que são obrigação do Estado e aquelas que têm caráter de mitigação e/ou compensação. 

Nessa lógica de raciocínio, não é recomendável, por exemplo, que ações nas áreas de educação e 
saúde (essenciais e básicas aos brasileiros) estejam elencadas como de mitigação e compensação. 
Estas são de obrigação do poder público, salvo outras de caráter complementar. 

 

 

 

 

                                                 
[32] Nova redação dada pela Resolução 11/86.  
[33] Inciso acrescentado pela Resolução no 5/87. 
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Figura 10. Focos de Calor no Estado do Tocantins, com destaque para as áreas quilombolas (2010/2011) 

Fonte: FUNDAÇÃO DE CULTURA PALMARES, 2013; CPTEC- INPE, Monitoramento de Focos de Calor do Satélite NOAA18-Tarde, 2014. 
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Figura 11. Focos de Calor no Estado do Tocantins, com destaque para as áreas quilombolas (2012/2013) 

Fonte: FUNDAÇÃO DE CULTURA PALMARES, 2013; CPTEC- INPE, Monitoramento de Focos de Calor do Satélite NOAA18-Tarde, 2014. 
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d) Poluição Hídrica 

Este tipo de conflito foi mapeado nas comunidades Carrapato, Ambrósio e Formiga, no município de 
Mateiros. A poluição hídrica está diretamente relacionada à atividade turística da região (Figura 12). 

5.2 Terras e áreas indígenas 

a) Fundiário 

i) Xerente/Funil - tem problemas com moradores de assentamentos vizinhos (Água Fria I e Água 
Fria II); 

ii)  Inaw ebohona - há sobreposição de área com o Parque Nacional do Araguaia, implicando 
conflitos de interesses entre conservacionistas e indigenistas.  

iii) Krahô - Canela - a área está se tornando pequena para a população existente. Além disso, a 
Terra Indígena é passível de inundação. Os Krahô - Canela pleiteiam a revisão de limites para 
sua ampliação; e 

iv) outras áreas indígenas - há áreas em estudo reivindicadas para demarcação. São elas Apinayé 
II, Canoanã e Wahuri.  

b) Obras de Grande Impacto 

i) Transbananal - o projeto inicial da obra (BR 242) data da década de 1970. Ela é criticada pelos 
impactos ambientais que irá acarretar, uma vez que seu traçado inclui Terra Indígena. No 
entanto, há forte pressão pela concretização dessa rodovia, especialmente de produtores de 
soja do Mato Grosso, pois eles terão os custos de transportes reduzidos. Os impactos não 
dizem respeito apenas aos recursos naturais existentes na região, mas podem provocar 
transformações na organização social e nos aspectos socioculturais dos indígenas. 

MATTOS et al. (s/d) relatam que a proposta é a de 

cruzar a Ilha do Bananal tanto no PIA como no PNA, com o propósito de garantir 
um novo corredor de exportação em direção aos portos de Santos (SP) e Paranaguá 
(PR). Essa obra possui interesses de grupos econômicos e políticos. Mattos (2008, 
p. 1) reflete o tipo de progresso: “na verdade esse grande projeto fere o direito dos 
povos indígenas à integridade de seu território e pode causar danos ambientais, 
sociais e culturais irreparáveis apenas para assegurar o objetivo de transportar a 
produção de produtos primários exportável de poucos produtores.” (MATTOS et 
al., s/d, p. 06). 

ii) Rodovia TO 126 - irá impactar fortemente os Apinayé, visto que na proposta original essa 
estrada adentrará 45 km a Terra Indígena. Frisamos que em todas as Terras Indígenas 
brasileiras que sofreram impacto desse tipo, este foi negativo. Sendo assim, a Funai está 
discutindo a possibilidade de traçado opcional. Todavia, há divergência de posições entre os 
indígenas, visto que vários são favoráveis à proposta inicial, enquanto outros divergem desse 
ponto de vista. Deve-se ressaltar ainda que o EIA/RIMA da TO 126 ainda não foi elaborado.  

iii) Rodovia TO 010 - 8 km entre os municípios de Araguaína e Lajeado e a conclusão da ponte que 
liga Tocantínia a Rio Sono estão paralisados há mais de 20 anos, porque estão localizados em 
Terras Indígenas, ocasionando relação conflituosa entre o Estado e os Xerente. O Estudo de 
Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente ainda não foram elaborados, 
por causa da controvérsia da questão. Várias lideranças indígenas consideram problemática a 
pavimentação, enquanto outros afirmam que as obras são prioritárias para os povos 
indígenas.  
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iv) UHE de Estreito - esta UHE trouxe impactos ambientais para os povos indígenas do Tocantins 
(incluindo os Apinayé), Maranhão e Pará. Em 2011, representantes da aldeia São José se 
reuniram e elaboraram uma carta que foi enviada à 6a Câmara de Revisão do Ministério 
Público Federal, com o objetivo de cobrar providências sobre a morte de peixes dos lagos 
defronte da barragem, causando privação aos Apinayé e a outras comunidades que dependem 
da pesca para sobreviver. Na carta são solicitadas medidas cabíveis para as instituições 
responsáveis, incluindo também a possível paralisação da Usina Hidrelétrica de Estreito, 
conforme trecho a seguir: 

(...) solicitamos que o Ministério Público Federal, a FUNAI e o IBAMA tomem 
medidas cabíveis com os seguintes objetivos: imediata paralisação da operação da 
UHE Estreito e a suspensão de sua Licença de Operação (LO); Reavaliação do 
Estudo de Impacto Ambiental da Usina Hidrelétrica de Estreito por uma comissão 
de especialistas isentos e indicados e nomeados pelo Ministério Público Federal, 
FUNAI, IBAMA, Organizações Indígenas e Organizações da Sociedade Civil (...) 
formação de uma comissão com membros da sociedade civil e dos movimentos e 
organizações indígenas voltada à fiscalização e acompanhamento das medidas e 
providências que serão tomadas pelo poder público. 

Os impactos dessa usina afetam outras comunidades, por exemplo, os Krikati, no Estado do 
Maranhão. PEREIRA et al. (s/d) apresentam justificativa para esta afirmativa. 

Os impactos identificados da usina sobre a comunidade Indígena Krahô referem-se 
à saúde e segurança da população, as condições estéticas e sanitárias do ambiente 
da TI; às repercussões na estrutura produtiva regional e dos próprios indígenas e 
na geração de emprego e renda, sendo considerado, antes de tudo, o acesso livre 
aos recursos hídricos, patrimônio ambiental, bem comum de todos. A alteração do 
regime de vazões no rio Tocantins na fase de enchimento e operação do 
reservatório da UHE-Estreito provocará significativas interferências na qualidade 
das águas; alteração do estoque de ictiofauna nas áreas de pesca da Comunidade 
Indígena à montante do eixo de barramento; mudanças na dinâmica de transporte 
de sedimentos do rio Tocantins em seu trecho de montante, podendo ser 
constatados processos erosivos de leito e margem dos rios que drenam a Terra 
Indígena; aumento de tráfego nas estradas que interferem na TI; aumento da Pesca 
Predatória; ampliação do Desmatamento Regional; impacto na flora e fauna pela 
destruição de habitats; surgimento de espécies oportunistas, alterações climáticas e 
aumento da pressão em suas áreas em função do deslocamento das populações 
urbana e rural dos municípios atingidos pela UHE (PEREIRA et al., s/d, p. 01). 

Em resumo, a Usina Hidrelétrica de Estreito coloca em situação de vulnerabilidade os Krahô e os 
Apinayé, no Tocantins, e os Krikati, no Estado do Maranhão, pois eles dependem fundamentalmente 
do rio Tocantins. Os benefícios com a geração de energia, por sua vez, resultarão em danos 
irreversíveis a essas culturas. A fragilidade será potencializada ainda mais quando somado a outros 
empreendimentos que já afetam esses povos, como é o caso da Terra Indígena Kraolândia, que sofre 
consequências dos impactos do Projeto Grande Carajás, das rodovias federais Belém-Brasília e 
Transamazônica e ainda das monoculturas de soja e eucalipto. Essas fortes pressões resultam em 
conflitos quanto ao uso da Terra e também dos recursos hídricos o que provoca a necessidade de 
atenção com a segurança alimentar, o território e a cultura (SIQUEIRA et al., s/d, p. 01). 
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Deve-se ressaltar que não está claro para alguns pesquisadores o que a Área de Influência Direta 
(AID) e a Área de Influência Indireta (AII) de um empreendimento de grande porte correspondem 
para povos e comunidades tradicionais. Há, no nosso ponto de vista, uma posição extremamente 
cartesiana e positivista para a definição das áreas de um empreendimento. Cabe dizer que as 
populações tradicionais são regidas, fundamentalmente, por relações simbólicas e culturais, e não 
por relações métricas de nosso mundo. Finalmente, valem o bom senso dos empreendedores e a 
pressão das comunidades sobre o que pode ser considerado como impacto. A dimensão deste pode 
variar bastante, dependendo dos atores e do conjunto de problemas em questão. 

v) UHE de Lajeado - os impactos da construção e do funcionamento da Usina Luís Eduardo 

Magalhães irão atingir diretamente os Xerente. Segundo a Funai, ainda hoje esses índios 
discutem a compensação de direito deles, pactuada com a empresa Investco S.A. As 
compensações envolvem 17 projetos nas áreas de cultura e cidadania, território e recursos 
naturais, segurança alimentar e geração de renda.  

É importante salientar que o trecho onde foi construída a barragem é fundamental para a 
sobrevivência dos Xerente, que vivem de cultura vazante, sendo os plantios feitos às margens do rio. 
Com o fechamento da barragem o fluxo das águas será alterado, o que prejudicará a vazante que 
fertiliza as plantações. Com a ausência de produção, muitos índios podem, inclusive, migrar para 
cidades próximas.  

Dentre os projetos constam implantação de roças mecanizadas, construção da Casa da Cultura 
Akwen, manutenção da integridade territorial, conservação de microbacias dos tributários dos rios 
Tocantins e desenvolvimento de atividades produtivas (implantação de roças mecanizadas, criações 
de galinhas, abelhas, peixes em tanques, além do aproveitamento dos recursos do extrativismo 
vegetal - babaçu, buriti, dentre outros)[34]. 

Conforme o Instituto Socioambiental (ISA), muitos projetos discutidos e aprovados correm sério 
risco de ser abandonados por falta de recursos.  

vi) UHE de Santa Isabel - há previsão de construção da UHE Sta. Isabel, situação que irá refletir 
negativamente sobre a T.I. que fica às margens do rio Araguaia, local onde é realizada 
agricultura tradicional dos Karajá. 

vii) Construção da Hidrovia Tocantins - Araguaia. 

A construção dessa hidrovia é um dos projetos do governo federal (corredor de transporte 
multimodal), cuja finalidade é integrar hidrovia, rodovias e ferrovias para dar maior fluxo aos grãos e 
aos demais produtos primários. 

c) Criação de Gado 

Questão extremamente controversa, a criação de gado é tratada de forma bastante cautelosa entre 
indígenas e autoridades. Na Ilha do Bananal, por exemplo, a introdução de gado nos últimos 50 anos 
trouxe consequências quanto ao pisoteamento contínuo, à compactação do solo, às derrubadas e às 
queimadas. 

Além disso, várias espécies vegetais invasoras trazidas pelo gado tornaram-se pragas, devido à 
propagação. Em 1970 a introdução da febre aftosa, também trazida pelo gado, ocasionou a morte de 
cervos nativos (MATTOS, s/d). 

                                                 
[34] Esses projetos foram frutos de levantamento Étnico - Ambiental durante nove meses e contou com a presença das 

seguintes instituições: Universidade Federal do Mato Grosso e Operação Amazônia Nativa - Gera Opan.  
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O espelho do OUTRO também influencia as mudanças cotidianas das aldeias. A pressão externa, 
somada ao sonho da melhoria das condições de vida, provoca transformações na organização social 
dos grupos e nos aspectos simbólicos/culturais. 

O índio acaba sendo convencido de que o melhor modelo de vida é o que está no entorno. Logo criar 
gado, plantar soja ou arroz é encarado por vários deles como positivo, porque acabam acreditando 
que este é o melhor modelo para se viver.  

d) Queimadas 

Ocorrem em várias Terras Indígenas, com destaque para a dos Xerente e aquelas localizadas na Ilha 
do Bananal, na maioria das vezes em locais habitados por não índios (fazendeiros, retireiros e 
posseiros). 

Em 2010 foi registrada uma grande queimada na Ilha, muito próximo das Terras Indígenas. A região 
mais afetada foi o Parque Nacional do Araguaia, prejudicando 250 mil hectares de mata nativa ou 
45% da extensão total do parque. Conforme Martins (2010), dentre os problemas ambientais 
decorrentes desta queimada constam: 

 a mortalidade da biodiversidade, incluindo a vegetação e a fauna, que pode ter 
entre os animais atingidos pelo fogo espécies ameaçadas de extinção”, alerta. “Os 
impactos são imensuráveis. Uma vez danificada a vegetação, que é o habitat da 
fauna, está estabelecido um novo meio, pouco favorável para manutenção dessas 
formas de vida da fauna silvestre. (JORNAL DO TOCANTINS, 2010). 

Recentemente a Fundação Nacional do Índio formalizou um convênio com o Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente, por meio do qual foram selecionados e capacitados brigadistas em Terras Indígenas 
para atuar na proteção contra incêndios florestais. 

Na Terra Indígena Xambioá ocorreram incêndios florestais nos últimos dois anos. O motivo foi a 
queima descontrolada para renovação de pastagem.  

Na Tabela 16 está a evolução no período 2010/2011 e 2012/2013 dos focos de calor no Estado e nas 
Terras Indígenas, mostrados nas Figuras 13 e 14. 

Tabela 16. Área com Focos de Calor no Estado do Tocantins e Terras Indígenas 

Discriminação 2013 e 2012 % 2011 e 2010 % 
Estado do Tocantins 6.134 100,0 3.277 100,0 
Terras Indígenas 756 12,3 1.762 53,8 

Fonte: CPTEC- Inpe, Monitoramento de Focos de Calor do Satélite NOAA18-Tarde, 2014. 

e) Contaminação da Água e do Solo por Agrotóxico 

O avanço da produção de soja e arroz irrigados provoca desmatamentos nos limites de algumas 
Terras Indígenas do Estado do Tocantins. Produtos químicos e agrotóxicos utilizados nas lavouras 
provocam contaminação dos cursos hídricos que abastecem de água e de peixes esses territórios. 

Bom exemplo disso é o que ocorre nas Terras Indígenas Krahô - Canela[35] e Xerente (especialmente 
do Prodecer), onde há frequente reclamação de poluição hídrica em decorrência do uso de 
defensivos agrícolas em empreendimentos no entorno dessas Tis. 

 

                                                 
[35] Foi aberto inclusive processo na FUNAI e no Ministério Público para averiguação desse tipo de conflito na unidade territorial 

Krahô - Canela.  
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Figura 12. Focos de Calor no Estado do Tocantins, com destaque para as Terras Indígenas (2010/2011) 

Fonte: FUNAI, 2014; CPTEC- INPE, Monitoramento de Focos de Calor do Satélite NOAA18-Tarde, 2014. 
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Figura 13. Focos de Calor no Estado do Tocantins, com destaque para as Terras Indígenas (2012/2013) 
Fonte: FUNAI, 2014; CPTEC- INPE, Monitoramento de Focos de Calor do Satélite NOAA18-Tarde, 2014. 
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Figura 14. Desmatamento até 2002, com destaque para as Terras Indígenas 

Fonte: Prodes 2002 (INPE, 2014); Monitoramento dos Biomas para 2002 (MMA, 2012). 
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Figura 15. Mapa dos Principais Conflitos das Comunidades Quilombolas 

Fonte: FUNDAÇÃO DE CULTURA PALMARES, 2013. 
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Essa situação é extremamente grave, uma vez que não existem áreas de amortização das terras 
indígenas, pois suas fronteiras correspondem também à fronteira do agronegócio, ocorrendo 
pressão do plantio da soja e do arroz sobre os recursos naturais que afetam diretamente as TIs.  

Segundo AZANHA e LADEIRA (1999), como a reprodução sociocultural dos Povos Indígenas do 
Tocantins está restrita ao próprio território, os ecossistemas aquáticos podem sofrer modificações 
(AZANHA; LADEIRA, 1998, p. 71). Portanto, é necessário que haja fiscalização do entorno das Terras 
Indígenas por instituições federal e estadual. 

f) Caça, Pesca e Coleta Vegetal 

O exercício de atividades de caça, pesca e coleta vegetal por não índios não é permitida em Terras 
Indígenas, no entanto essas práticas são comuns no interior de algumas delas. Exemplo disso é o que 
ocorre nas TIs situadas no entorno da Ilha do Bananal, que contam com fiscalização precária e já 
sofrem com a diminuição de pescado e de caça que suprem famílias indígenas, como é o caso dos 
Javaé.  

A pesca é realizada por pescadores profissionais e esportivos na ilha. 

Comparando os efeitos da pesca realizada pelos indígenas sua produção é pequena, 
enquanto a pesca esportiva e os pescadores brancos normalmente clandestinos 
que entram sem o consentimento dos índios e livres da fiscalização do Ibama ou do 
Naturatins, esses na maioria das vezes desrespeitam períodos de defeso ou 
ultrapassam a quantidade permitida e contribuem para o processo negativo de 
desequilíbrio ao meio ambiente (MATTOS et al., s/d, p. 07). 

A Terra Indígena Xambioá sofre pressão de não índios, que realizam atividades ilegais de pesca e 
caça. A colônia de pescadores interfere na área indígena, com impacto sobre as tartarugas na época 
da desova. Os indígenas demandam parceria para construir um "acordo de pesca". A caça ilegal é 
realizada por não indígenas com maior intensidade entre julho e setembro. 

g) Desmatamento 

Nos municípios próximos à Ilha do Bananal há projetos voltados para a agricultura mecanizada, 
destinada à produção de grãos como milho, soja e arroz. Toda a lavoura é destinada à exportação e as 
atividades contam com o apoio de várias instituições públicas e privadas, incluindo o governo do 
Estado do Tocantins (TORAL, 2002, p. 44). 

Estes projetos de agricultura mecanizada tiveram um impacto considerável no 
meio ambiente regional. Os desmatamentos de grandes áreas do cerrado e, em 
particular, da mata ciliar do rio Javaés e de seus afluentes certamente causam 
efeitos consideráveis na manutenção das condições da rede hidrográfica. Também 
a utilização descontrolada das águas do rio Javaés para a lavoura mecanizada causa 
grave impacto ao meio ambiente (MATTOS et al., s/d). 

De acordo com BISPO (2009), os indígenas que já estavam na Ilha do Bananal  

tiveram que conviver com os obstáculos impostos pela criação do Parque Nacional 
do Araguaia; a área sobreposta (Parque Nacional e Terra Indígena) em que os 
conflitos entre FUNAI e IBAMA se fizeram e fazem presente, uma vez que a área e 
Unidade de Conservação de Proteção Integral; os retireiros, que são os moradores 
que ocupavam e moravam na Ilha do Bananal desde a década de 1930 e criavam 
gado e que tiveram que sair por força da lei; os incentivos à plantação de arroz 
voltado ao agronegócio, utilizando-se do complexo hídrico da região, nas 
proximidades da Ilha do Bananal, que chegam a atingir os grupos indígenas da Ilha, 
especificamente a terra indígena Ynawebohoña (Aldeia Boto Velho) no que se 
refere ao potencial hidrológico, pois canais de irrigação abertos para utilização na 
lavoura irrigada, faz com que os indígenas tenham ameaçado o abastecimento de 
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água, principalmente pelo rio Javaés somado a importância que esse rio tem para 
esse grupo, pois é também fonte de alimentação, transporte e religiosidade (BISPO, 
2009, p. 06). 

Há também desmatamento no entorno das terras dos Xerente, resultado das atividades relacionadas 
ao agronegócio. Os desmatamentos de matas ciliares nas Terras Indígenas Xerente e outras do 
Estado do Tocantins provocam erosão, assoreamento e poluição de cursos hídricos e do solo, por 
meio do uso de defensivos agrícolas.  

Na Terra Indígena Xambioá as propriedades vizinhas não conservam os 30% de vegetação nativa 
prevista no Código Florestal como Reserva Legal, havendo, inclusive, casos de desmatamento de 
Áreas de Proteção Permanente. 

Na Tabela 17 e nas Figuras 15 e 16 estão o desmatamento e o incremento no período de 2002 a 
2010/2012. 

Tabela 17. Desmatamento nas Terras Indígenas nos períodos de 2002 e 2010/2012 

Terra Indígena 
Desmatamento 2002 Desmatamento 2010/12 

Área Total 
2002 % 2012 % 

Apinayé 15.871,1 11,2 16.449,4 11,6 141754,14 
Funil 3.668,9 23,2 3.713,4 23,4 15835,59 
Inawebohona 1.106,3 0,3 3.470,7 0,9 377344,35 
Kraolandia 1.835,6 0,6 1.946,9 0,6 305828,73 
Maranduba 10,1 5,0 10,1 5,0 201,33 
Parque do Aragua 10.990,4 0,8 15.882,2 1,2 1353766,05 
Xambioá 457,3 13,7 589,2 17,7 3337,47 
Xerente 5.354,3 3,1 7.103,3 4,1 171368,55 
Krahó-Canela 940,9 12,2 1.192,6 15,5 7699,23 
Utaria-Wyhyna-IR 484,6 0,3 995,6 0,6 177577,38 
Taego-Ãwa 5.861,8 20,2 8.917,2 30,7 29088,90 
Total 46.581,2 1,8 60.270,6 2,3 2.583.801,70 

Fonte: Prodes (INPE, 2002 e 2012); Monitoramento Biomas (MMA, 2002 e 2010). 

h) Turismo Ilegal 

Em virtude da extensão da Ilha do Bananal, a atividade turística ocorre em seu interior sem a 
permissão dos indígenas e tampouco da Fundação Nacional do Índio. 

A entrada desordenada faz com que as pessoas explorem indevidamente o território, sem tomar os 
cuidados necessários para sua conservação. Já ocorreram alguns incêndios como resultados dessas 
visitas ilegais. 

Diante do problema, a Funai, juntamente com o Ibama, estuda a possibilidade de implantar 
cuidadosamente este tipo de atividade na Ilha. Caso isto aconteça, devem ser implementadas várias 
ações de Educação Ambiental e de valorização da cultura indígena. 

Algumas atividades já vêm acontecendo com o aval dessa instituição. Exemplo disso são os passeios 
ciclísticos, que são permitidos desde que acompanhados ou orientados por técnicos.  

i) Retirada Ilegal de Madeira 

A retirada ilegal de madeira ocorre nas Terras Indígenas Xerente e Kraolândia, e recentemente houve 
denúncia desta prática na Terra Indígena Cacique Fontoura (área a ser demarcada). A vigilância e a 
fiscalização ambiental nessas áreas são extremamente precárias.  



ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 

5. Conflitos Socioambientais 87 

5.3 Resex e comunidades extrativistas 

a) Fundiário 

Esse conflito está dividido em: i) ausência de terra - as comunidades Piquizeiro, Lagoa, Tábua, Centro 
do Mamede, Tira Calça, Samaúma e Olho d´Água do Coco não dispõem de terra para exercer a 
atividade extrativista e para complementar a renda por meio da agricultura familiar. Portanto, sem a 
posse da terra exercem a atividade mediante a permissão de fazendeiros e outros proprietários para 
a realização de coleta em suas terras. Destacamos aqui que muitas quebradeiras de coco não 
conseguem autorização para a extração e que alguns donos de terras não aceitam que a quebra de 
coco seja feita dentro das propriedades, e sim fora delas, fugindo assim às práticas culturais que 
foram transmitidas de geração para geração, na qual a queima da matéria-prima era realizada muito 
próximo aos locais de coleta; ii) conclusão de regularização fundiária - a Reserva Extrativista foi 
Decretada em 20 de maio de 1992. Este período coincidiu com o fortalecimento político das 
quebradeiras de coco do norte do Tocantins e de estados vizinhos, como Maranhão, Piauí e Pará.  

A decisão para a sua criação se deve ao CNPT (Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado das 
Populações Tradicionais), na época pertencente ao Ibama, de criar uma Resex no Bico do Papagaio. 
Em 1992, ocorreu também a Rio - 92, na qual líderes mundiais discutiram questões relacionadas ao 
meio ambiente e às estratégias para melhorar a qualidade de vida no Planeta, com desenvolvimento 
sustentável. A articulação para a criação dessa Resex se deve a Eduardo Martins (na época 
Presidente do IBAMA) e ao engenheiro civil Gilberto Siqueira. O Movimento das Quebradeiras de 
Coco também foi envolvido nesse processo.  

Mesmo com a criação da Reserva Extrativista do Extremo Norte pelo governo federal em 1992, as 
quebradeiras de coco não puderam ocupar o seu interior, uma vez que a área não foi desapropriada. 

Em 2002, durante o “Grito da Terra”, foi elaborado um abaixo-assinado, que foi então encaminhado 
às autoridades competentes. O documento solicitava a regularização fundiária da Resex para as 
quebradeiras que estavam sem terra e morando no seu entorno, nas margens da estrada. 

No mesmo período, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Carrasco Bonito 
cadastrou mais de 150 famílias. Esse cadastro foi então encaminhado para o Incra. 

Os conflitos na Resex extrapolaram a proibição dos proprietários para a coleta do babaçu pelas 
trabalhadoras. Vários arrendaram suas terras para a Tobasa Bioindustrial de Babaçu S.A., 
inviabilizando ainda mais a extração pelas quebradeiras. 

Embora sejam observadas áreas de pastagem no interior dessa unidade territorial, muitos 
proprietários desistiram do investimento, diante da incerteza quanto ao seu resultado. 

Portanto, é preciso que durante o processo de desapropriação haja um esforço compartilhado das 
instituições do governo federal, para que não haja conflitos e para que as quebradeiras finalmente 
sejam assentadas. 

A morosidade quanto à desapropriação e conclusão da regularização acirrou conflitos entre os donos 
das terras que são produtores de gado de corte e leiteiro, com média de 15.000 animais, e as famílias 
das extrativistas. 

b) Retirada Ilegal de Madeira 

Ocorre na Reserva Extrativista do Extremo Norte e em Projetos de Assentamento onde moram as 
famílias das quebradeiras de coco. Essa atividade é realizada por pequenos proprietários nos 
assentamentos e por grandes proprietários na Resex. 
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c) Queimadas 

Tanto nos Projetos de Assentamento quanto na Resex há incidência de queimadas. Para minimizar o 
problema, foram executadas ações do Pró-Ambiente com as famílias das quebradeiras de coco e os 
demais produtores dos PA. 

Foram efetuadas ações de educação ambiental com foco no desmatamento, nas queimadas e no uso 
de agrotóxicos pelos produtores rurais. Esse programa permitiu a redução de queimadas e do uso de 
defensivos agrícolas, nos últimos anos. 

d) Desmatamento 

Dona Raimunda, liderança e quebradeira de coco, afirma que há cerca de 20 anos a região do Bico do 
Papagaio era extremamente rica em palmeiras e também de nascentes de água e outros recursos 
naturais, incluindo espécies de fauna e flora. 

A transformação da paisagem se deu muito rapidamente com a entrada maciça do agronegócio na 
região. Empresários monocultores desmatam grandes extensões de terras no Bico do Papagaio para 
criar gado, plantar soja e outras culturas de lavoura branca.  

O desmatamento leva consigo inúmeras palmeiras de babaçu, o que comprova sua necessidade de 
proteção. Tomamos como exemplo uma área de terra nas imediações do Projeto de Assentamento 
Pontal, município de São Miguel, onde 500 alqueires de terra foram convertidos em plantio de teca 
(espécie de árvore que serve também para a construção naval), suprimindo a vegetação nativa. 

É digno de nota que nos últimos dez anos as áreas convertidas incluíram principalmente: a) plantio 
de teca; b) implantação do Projeto Sampaio para implantação de monocultura - a implantação de 
monocultura ainda não foi consolidada, mas o desmatamento da área fez com que houvesse o 
desaparecimento de palmeiras, vegetação nativa, fauna e de nascentes; c) implantação de fazendas 
de gado; d) aumento de propriedades voltadas para o plantio de soja e outras lavouras; e) plantio de 
eucalipto - situado atualmente nos municípios de Axixá e Araguatins. A região também atraiu a 
Suzano Celulose, que implantou uma fábrica de beneficiamento nas imediações de São Miguel do 
Tocantins. As quebradeiras dos municípios do Bico do Papagaio temem que novas áreas sejam 
convertidas em plantio de eucalipto, o que pode tirar seu sustento, devido à extinção das palmeiras 
em áreas plantadas de eucalipto, à poluição do solo, do ar e hídrica e à supressão de nascentes.  

Na Reserva Extrativista do Extremo Norte houve aumento do desmatamento. A estratégia dos 
fazendeiros é transformar as áreas extrativistas em pastagens. A maior parte da derrubada, com 
utilização de motosserra, ocorre em palmeiras em fase produtiva. 

Na percepção do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Carrasco 
Bonito, o desmatamento aumentou a partir de 2002. 

Portanto, completar a regularização fundiária dessa Reserva Extrativista poderá trazer, como 
consequência, a minimização da pressão sobre os recursos naturais existentes, incluindo a vegetação 
nativa e os recursos hídricos existentes.  

Hoje, nessa Resex, é possível encontrar um grande manancial de babaçu, buriti, bacaba, patoá, bacuri, 
pequi da mata, caça, água de boa qualidade, brejo e muito gado. Lembramos também que com a 
implantação da pastagem houve remoção de parte da mata ciliar.  

Com a criação da Resex, houve a necessidade de orientar as famílias das quebradeiras de coco 
quanto à ocupação e ao uso da unidade. Atualmente estão cadastradas 225 famílias que vivem em 
seu entorno e aguardam a decisão do governo federal. 
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Na Tabela 18 estão as classes de uso no interior da Resex, conforme o Mapa da Dinâmica da 
Cobertura e Uso da Terra do Estado do Tocantins de 2007 (SEPLAN, 2012). 

Tabela 18. Uso e Ocupação no interior da Resex 

Uso da Terra Área (km2) Área (ha) % 

Agropecuária 30,7  3.070,3  33,6  

Capoeira 2,4  236,0  2,6  

Palmeiral 58,2  5.818,3  63,8  

Fonte: Extraído do Estudo Dinâmica da Cobertura e Uso da Terra do Estado do Tocantins (SEPLAN, 2012). 

e) Poluição Hídrica, do Solo e do Ar 

Ocorre pela falta de cuidados dos pequenos produtores, por ação de grandes empresas de 
monocultura da soja e outras lavouras e também da empresa Suzano Celulose e de empresários que 
cultivam a teca. Os defensivos agrícolas são utilizados, em sua maioria, pelas empresas e pelos 
latifundiários, provocando a contaminação de nascentes e cursos hídricos. 

Os plantios de eucalipto recebem defensivos agrícolas que são lançados por meio de aviões e, 
consequentemente, atingem as roças e casas dos pequenos produtores. O contato com o agrotóxico 
ocasiona doenças de pele e problemas respiratórios. 

Os empresários do agronegócio também utilizam veneno para matar as pindovas de babaçu, nome 
usado para as mudas espontâneas de palmeiras de babaçu. O veneno é vendido livremente em lojas 
agropecuárias situadas nas sedes dos municípios do Bico do Papagaio e também em Imperatriz, no 
Maranhão. 

O uso de agrotóxicos nessas plantações pode também prejudicar os pequenos produtores que vivem 
da apicultura, visto que o néctar pode sofrer contaminação.  

f) Construção de Barragem 

As quebradeiras relataram que a implantação da barragem em Serra Quebrada poderá afetar a 
atividade extrativista, uma vez que poderá inundar áreas com grande incidência de palmeiras, 
prejudicando não somente as extrativistas, mas outras comunidades tradicionais que residem em 
Itaguatins, Maurilândia e Tocantinópolis. 

A construção da UHE de Serra Quebrada foi anunciada pelo Ministério das Minas e Energia, e os 
recursos virão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

A construção da nova UHE está prevista para começar tão logo sejam encerradas as obras da UHE de 
Estreito. É importante ressaltar que 400 km² serão destinados à área de reservatório (onde ficará o 
lago) e que a extensão do reservatório será de 260 km. 

g) Proibição de Uso dos Recursos Naturais 

Durante as décadas de 1980 e 90, houve conflitos entre quebradeiras de coco e fazendeiros. Elas 
sofreram ameaças de morte e agressões físicas, chegando a ser amarradas e arrastadas em 
propriedades particulares por vaqueiros, a mando de fazendeiros. Além disso, sofreram também 
humilhações verbais. 

Atualmente as quebradeiras sofrem restrição com relação à extração de babaçu em propriedades de 
particulares. Essa proibição coloca em risco a sobrevivência das famílias, pela falta de geração de 
renda e autonomia econômica, o que ocasiona, inclusive, privação alimentar. Outro impacto é a 
continuidade do ofício das quebradeiras, transmitido através de gerações. 



Diagnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins 

Populações Tradicionais 90 

  



ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 

5. Conflitos Socioambientais 91 

 

 
Figura 16. Desmatamento até 2010/2012, com destaque para as Terras Indígenas 

Fonte: Prodes 2012 (INPE, 2014); Monitoramento dos Biomas para 2010 (MMA, 2012). 
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Figura 17. Mapa dos Principais Conflitos das Terras Indígenas 

Fonte: FUNAI, 2014. 
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Figura 18. Mapa dos Principais Conflitos nas Áreas Ocupadas pelas Quebradeiras de Coco 

Fonte: INCRA, 2013; SEPLAN, Base de Dados do Norte do Tocantins, 2005; SEPLAN, Estudo da Dinâmica da Cobertura e Uso da Terra, 2012. 
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6 
FRAGILIDADES DAS UNIDADES 
TERRITORIAIS DE POPULAÇÕES 
TRADICIONAIS 

 

6.1 Terras e áreas indígenas 

a) Saneamento Básico 

Há carência em todas as Terras Indígenas, com ênfase para a TI Krahô-Canela, onde é preciso que 
haja implantação de poços artesianos e outras estruturas voltadas ao saneamento. 

b) Lixo 

A destinação de lixo é um dos problemas para as comunidades indígenas. Atualmente a Funai está 
discutindo os novos critérios para avaliação de transferência do ICMS Ecológico (Lei no 1.323 de 04 
de abril de 2002). Em Terras Indígenas há a necessidade de avaliação da coleta de resíduos sólidos e 
desenvolvimento de atividades pelas prefeituras municipais onde estão localizadas as Terras 
Indígenas.  

O governo do Estado do Tocantins tem interesse que os recursos recebidos pelas prefeituras por 
meio do ICMS ecológico sejam direcionados para ações que envolvam educação ambiental, controle, 
capacitação, instrumentalização e outras que visem à proteção e conservação dos territórios 
indígenas por meio de práticas ambientais.  

c) Salários e Benefícios Sociais 

Os indígenas também estão inseridos nas políticas de transferência de renda do governo federal. 
Sendo assim, os principais problemas referentes à distribuição dos recursos consistem em: a) 
retenção dos cartões de benefícios sociais - os comerciantes das sedes municipais onde estão 
localizadas as terras indígenas retêm os cartões e exigem a senha dos indígenas em decorrência de 
dívidas contraídas. 

O endividamento ocasionado pela compra de mercadorias nos comércios locais faz com que sejam 
criados laços de dependência entre as famílias indígenas e as casas de comércio. 

Para tentar minimizar o problema, a Fundação Nacional do Índio estabeleceu parceria com o 
Ministério Público. Neste sentido, cartões de benefícios foram recolhidos dos estabelecimentos 
comerciais. No entanto, novas dívidas foram efetuadas e novamente os cartões de benefícios foram 
recolhidos. 

Essa é uma estratégia adotada pelos índios para conseguir gêneros alimentícios, equipamentos, 
materiais, dentre outros que extrapolam a margem de recursos disponíveis, forçando o 
endividamento. 

Destacamos que a forma como os índios planejam sua economia doméstica é completamente 
diferente daquelas utilizadas em áreas urbanas e rurais, ou seja, estabelecem uma relação diferente 
com a apropriação dos bens, visto que a apropriação, a distribuição e o consumo são imediatos, e não 
há intenção de acúmulo de excedentes.  
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Como alternativa para essa questão, a Funai está enviando técnicos para acompanhar o pagamento 
dos benefícios aos indígenas em bancos das sedes municipais. Mais do que isto, tenta monitorar os 
gastos deles na cidade. 

Não é recente o contato dos índios com a aposentadoria. Em várias comunidades ela aparece a partir 
da década de 1970. No entanto o crescimento do número de indígenas assalariados surge por volta 
dos anos de 1980 e 90, o que resultou em aumento na compra de gêneros agrícolas e produtos 
industrializados, provocando a dependência do mercado regional e o crescimento do número de 
doenças crônicas como diabetes, doenças cardiovasculares e obesidade, provocadas principalmente 
pelo aumento dos fatores de risco como o uso do álcool, tabaco, refrigerantes, açúcar refinado, 
massas e empobrecimento da dieta em frutas e vegetais. 

A maior parte dos recursos é utilizada na compra de gêneros alimentícios. Ouvimos o relato de que é 
comum a travessia de carros e barcos com compras contendo produtos industrializados como 
enlatados, fardos de arroz e feijão, massas e refrigerantes de cores variadas. Recentemente os índios 
compraram equipamentos eletrônicos, especialmente telefones celulares. 

Os benefícios sociais aparecem como alternativa para minimizar a pobreza, reduzir as desigualdades 
sociais e permitir maior justiça social no Brasil. Os recursos de transferência de renda 
(especialmente o Bolsa Família) são advindos do Programa Brasil sem Miséria. Este programa, 
entretanto, tem modelo homogêneo e não permite estratégias diferenciadas para os povos indígenas 
brasileiros. 

Com a inclusão de profissionais indígenas e também com a transferência de renda para chefes de 
família, o conceito de liderança dentro das aldeias sofreu modificações. Atualmente o prestígio está 
baseado na posse de dinheiro dos profissionais de setor público e daqueles que recebem os 
benefícios sociais, o que ocasiona enfraquecimento no interior das aldeias, resultando na perda de 
autonomia da liderança política. 

d) Alcoolismo 

Desde o primeiro contato com os não índios, houve a introdução de bebida alcoólica nas áreas 
indígenas, uma vez que ela era usada como moeda de escambo.  

A inserção desse elemento e de outras drogas ilícitas nas comunidades indígenas traz uma série de 
prejuízos físicos, mentais e socioculturais.  

O uso do álcool também provoca violência doméstica contra as mulheres índias. Muitas delas não 
sabem a quem recorrer, uma vez que dependem dos esposos para sustentar seus filhos. 

Além disso, há casos de mortes de indígenas relacionadas ao uso da substância, sendo muitas delas 
por afogamento, arma de fogo e suicídios. 

e) Produção 

Ocorrem vários problemas relacionados aos tópicos aqui mencionados: i) cultura alimentar - a 
interrupção da transmissão de conhecimentos tem afetado a produção interna das aldeias. Há 
necessidade de ações de revitalização cultural voltadas para a prática de produção realizada pelos 
antepassados.  

A Fundação Nacional do Índio também trabalha com projetos de etnodesenvolvimento. A finalidade 
é garantir a segurança alimentar das aldeias e melhorar a geração de renda. 
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Apesar de todo esforço realizado pela Funai em 2013, mediante cursos de capacitação, é preciso que 
haja maior orientação técnica por meio de parcerias com o governo do Estado do Tocantins, 
especialmente com a Ruraltins e a Seagro. 

As principais atividades de etnodesenvolvimento da Funai, no âmbito da PNGATI (Política Nacional 
de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas), para as Terras Indígenas do Tocantins diz 
respeito ao fortalecimento das organizações sociais, à transmissão de conhecimento tradicional e à 
segurança alimentar. 

Dentro da linha educação para a sustentabilidade, ainda no PNGATI - Funai, há um esforço para a 
revitalização da cultura com ações de valorização do conhecimento tradicional por meio da 
transmissão de conhecimento dos mais velhos para os mais jovens. Outra proposta é promover 
intercâmbios interétnicos, com o objetivo de troca de conhecimentos.  

f) Vigilância e Fiscalização 

Os principais problemas nessa área são: i) a quantidade de capacitação é considerada insuficiente 
para atender a todas as Terras Indígenas; ii) a carência de equipamentos e materiais para atuação 
dos indígenas e da própria Funai do Tocantins; iii) a carência de indígenas na vigilância das TIs; iv) a 
carência da presença do Estado por meio de vigilância através da Funai e da fiscalização em áreas de 
entorno pelo Ibama e também pelo Órgão Estadual de Meio Ambiente do Estado do Tocantins; v) a 
necessidade de aquisição e manutenção de veículos (carros traçados e barcos) para a realização dos 
trabalhos de vigilância e fiscalização pelas instituições; e vi) a falta de conservação das vias de acesso 
às Terras Indígenas.  

6.2 Territórios e comunidades quilombolas 

a) Saneamento 

Há carência em todas as comunidades quilombolas. Como exemplo, mencionamos aquelas situadas 
na região do Jalapão e na Ilha de São Vivente, onde há precariedade de saneamento básico.  

b) Acesso 

Em muitas comunidades quilombolas as estradas estão em péssimo estado de conservação e 
necessitam de ações de pavimentação e revitalização. 

c) Produção 

Em várias comunidades falta o elemento central para produção: a terra. Destacamos que muitas 
comunidades quilombolas que possuem alto índice populacional têm características rurais e vocação 
para a agricultura familiar.  

Os serviços de Assistência Técnica para atendimento das famílias quilombolas são precários. A 
Ruraltins, apesar dos esforços, não tem quadro técnico suficiente para atender às demandas 
comunitárias.  

Soma-se aos elementos apontados anteriormente a carência de equipamentos, materiais, veículos e 
outros insumos necessários ao desenvolvimento das atividades produtivas entre os quilombolas.  

d) Saúde 

A situação de saúde é complexa nas comunidades. Dentre as principais reclamações relatadas por 
técnicos do instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária está a precariedade de acesso, 
especialmente no período das chuvas, para que haja a realização de atendimentos de saúde. 
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e) Educação 

Há escolas em comunidades quilombolas. Algumas delas necessitam de melhorias em sua estrutura 
física, como também instrumentalização, capacitação e corpo técnico adequado. 

Muitas crianças e adolescentes já estudam em escolas urbanas da sede municipal, em virtude da 
ausência de séries ou níveis de ensino nas unidades escolares das comunidades. No entanto, na 
relação de alteridade, os quilombolas são vistos e tratados de maneira diferenciada, ocorrendo a 
negação de sua identidade por parte do OUTRO.  

As atitudes preconceituosas, discriminatórias, desrespeitosas e de desvalorização cultural, que 
muitas vezes passam despercebidas por várias pessoas da comunidade escolar, afetam o 
comportamento desses alunos e ainda podem provocar baixa estima, falta de estímulo quanto à 
continuidade dos estudos e, até mesmo, evasão escolar.  

Recomendamos ao Conselho Estadual de Educação do Estado do Tocantins e aos Conselhos 
Municipais de Educação que reavaliem os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) e verifiquem se eles 
têm a participação da diversidade dos grupos de atores que frequentam as escolas, e se no PPP 
foram previstas ações de valorização das comunidades e povos tradicionais, do gênero, das pessoas 
com deficiência, dos direitos humanos e do meio ambiente. 

f) Benefícios Sociais 

Após a II Etapa da Campanha Nacional de Vacinação promovida pelo governo federal, o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em parceria com outras instituições, dentre as quais a 
Secretaria Especial de Promoção das Políticas de Igualdade Racial (Seppir), realizou um estudo 
intitulado “Chamada Nutricional Quilombola”. 

O resultado do estudo foi assustador, uma vez que na amostra realizada em 60 comunidades 
quilombolas do Brasil foram encontradas formas crônicas de desnutrição, o que colocou as crianças 
quilombolas abaixo de 5 anos em estado de vulnerabilidade ainda maior que outras encontradas no 
semiárido brasileiro. 

O relatório apontou que a baixa escolaridade dos pais e a carência em relação às condições de 
moradia e aos serviços básicos para garantir uma boa qualidade de vida, por exemplo, o acesso aos 
serviços de água e esgoto, são fatores que contribuem para esse problema. A faixa de renda foi 
também um fator de peso para a insegurança alimentar das comunidades. 

Até 1990 as políticas de suplementação alimentar para as comunidades em situação de pobreza e 
extrema pobreza eram realizadas de forma distinta da que conhecemos hoje, uma vez que os 
Programas de Transferência de Renda eram quase inexistentes. 

As famílias quilombolas são altamente dependentes dos benefícios sociais oferecidos pelo governo 
federal para suplementar alguma renda, ou mesmo a inexistência dela. Esses programas incluem: 
Programa Bolsa Família, Bolsa Escola, Alimentação, cestas básicas de alimentos, Peti (Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil), Loas (Lei Orgânica de Assistência Social), BPC (Benefício de 
Prestação Continuada) e Programa de Aquisição de Alimentos - Leite. As famílias quilombolas do 
Tocantins dependem quase que exclusivamente desses benefícios. Outras complementam a renda 
por meio da Transferência de Renda do governo federal e das aposentadorias.  

Há necessidade de execução de programas mais integrados, visando à promoção de renda para 
famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, de forma a melhorar as condições de vida e 
valorizar a dignidade humana. 
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g) Habitação 

As habitações de algumas comunidades passarão por melhorias através do Programa Minha Casa, 
Minha Vida, do governo federal, executado pela Caixa Econômica Federal. É importante dizer que foi 
feito o cadastro das famílias que necessitam de moradia. Elas aguardam a execução das obras. 

h) Fortalecimento Político 

Há variação na organização política das comunidades: enquanto algumas são extremamente 
organizadas, outras necessitam de ações de fortalecimento político e institucional. 

6.3 Comunidades extrativistas 

a) Produção 

Para complementar a renda e garantir sua subsistência, as famílias das quebradeiras de coco 
trabalham também na agricultura familiar. 

No entanto, alguns moradores já abandonaram as roças em busca de serviços em cidades próximas, 
e um número significativo tenta a sorte em outros centros urbanos, como São Paulo e Goiânia. 
Nesses locais, eles trabalham especialmente na construção civil. 

Os principais problemas referentes à produção dizem respeito à falta de instrumentalização, de 
assistência técnica e de acesso ao crédito, ao enfraquecimento da terra (prejudicando o 
desenvolvimento da produção), ao controle de pragas e ao atraso no pagamento de produtores que 
estão envolvidos no programa de compra direta executado pela Ruraltins. 

Esses problemas podem ocasionar a venda de lotes individuais dos pequenos proprietários para 
terceiros. Em áreas particulares, isso pode provocar a anexação de pequenas propriedades às dos 
empresários do agronegócio.  

b) Acesso 

Os projetos de assentamento onde as quebradeiras de coco residem com suas famílias carecem de 
melhoramento, seja por meio de pavimentação ou mesmo de melhorias durante todo o ano. 

c) Educação 

Há necessidade de melhoramento da infraestrutura de unidades escolares e nas comunidades onde 
residem em projetos de assentamento. 

Deve ser ressaltada também a necessidade de benefícios sociais para os extrativistas e de incentivos 
para que essas famílias alcancem sua emancipação econômica. 
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7 
POTENCIALIDADES DAS UNIDADES 
TERRITORIAIS DE POPULAÇÕES 
TRADICIONAIS 

 

7.1 Territórios e comunidades quilombolas 

As potencialidades quilombolas foram sintetizadas em tipologias no mapa de potencialidades 
quilombolas. As tipologias correspondem a turismo, cultura imaterial, agricultura familiar, 
extrativismo, conservação, potencial mineral, artesanato e pesca. 

Para que pudéssemos chegar a essas tipologias foi necessário preencher os campos referentes a 
recursos naturais, produção, cultura e infraestrutura. O detalhamento desses campos pode ser 
observado a seguir[36]: 

i) Barra do Aroeira - a) recursos naturais: córregos do Aroeira e Brejo Grande; caça; pesca e 
extrativismo (capim-dourado); b) produção: agricultura familiar, especialmente para 
subsistência. Os quilombolas plantam banana, milho, arroz, cana-de-açúcar e mandioca e criam 
animais de pequeno porte; c) infraestrutura: água tratada e energia elétrica na maioria das casas; 
escola de ensino fundamental; e d) outras informações: possuem associação. 

ii) Mumbuca - a) recursos naturais: rio Soninho e Novo; extrativismo (capim-dourado, buriti, folhas, 
raízes, casca e madeira/lenha para o fogão); b) produção: agricultura familiar, sendo a maior 
parte para subsistência (plantam feijão, arroz, mandioca, abóbora e banana e criam gado); c) 
cultura: artesanato com capim-dourado; d) infraestrutura: a minoria da comunidade possui água 
encanada e sem tratamento; há escola de ensino fundamental e energia elétrica; e e) outras 
informações - possuem associação. 

iii) Lagoa da Pedra - a) recursos naturais: a comunidade acredita que o subsolo seja rico em minerais, 
devido ao interesse das mineradoras; b) produção: a maior parte é de subsistência (hortaliça, 
mandioca, arroz e feijão); c) cultura: Roda de São Gonçalo (música e dança); Sússia (dança); Folia 
do Divino Sagrado Coração de Jesus e sítio arqueológico, onde foram encontradas urnas e 
vestígios da presença indígena na área; d) infraestrutura: há transporte coletivo, escola de ensino 
fundamental, horta comunitária em forma de mandala, energia elétrica e um trator; e e) outras 
informações: possuem associação. 

iv) Ilha de São Vicente: a) recursos naturais: rio Araguaia, lagos, caça, extrativismo (folhas, madeira e 
palha) e pesca; b) produção: familiar de subsistência. Plantam abóbora, mandioca, banana e 
feijão; c) cultura: ribeirinha; d) infraestrutura: há transporte escolar fluvial e barracão para 
reuniões; e e) outras informações: possuem associação; não há energia elétrica; houve conflito de 
um morador antigo do quilombola com um fazendeiro vizinho; durante o verão forma-se uma 
praia na ilha, com grande potencial turístico, bastante frequentada por pessoas de vários lugares. 

                                                 
[36] INCRA/TO, 2014 (consulta realizada pelos antropólogos do INCRA/TO às comunidades no início de abril de 2014). 
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v) Cocalinho: a) cultura - lundu (dança); b) infraestrutura: possuem energia elétrica e sede da 
associação quilombola; e c) a comunidade fica distante 8 km da sede do município, formando uma 
vila com características urbanas, mas com muitos membros prestando seus serviços em fazendas 
da região. 

vi) Malhadinha: a) recursos naturais - rio Tocantins, caça, pesca e extrativismo (fruta, madeira e 
plantas medicinais); b) produção: a maior parte é de subsistência. Produzem cana-de-açúcar, 
arroz, milho, mandioca, feijão, legumes, amendoim, banana, farinha e rapadura e criam gado; c) 
cultura: baseada na agricultura familiar; d) infraestrutura: a maioria das casas é de alvenaria, 
possuem energia elétrica e transporte escolar; e e) outras informações: possuem associação. 

vii) Grotão: a) recursos naturais: rio João Aires e ribeirão Gameleira, caça, pesca, extrativismo e 
morro do Grotão (potencial turístico); b) produção: agricultura de subsistência (milho, mandioca, 
arroz, banana e melancia, e criação de pequenos animais); c) cultura: baseada na agricultura 
familiar. Antigos festejos de caráter religioso desapareceram da comunidade com a saída dos 
mais velhos; d) infraestrutura: possuem energia elétrica e escola com cobertura de palha; e e) 
outras informações: possuem associação. 

viii) Córrego Fundo: a) recursos naturais: possui abundância de água, pois a área é cortada por vários 
córregos, sendo o rio Conceição o principal; b) produção: a maior parte é de subsistência (arroz, 
milho, banana, mandioca, amendoim e gado); c) cultura: festejo do Divino Pai Eterno; artesanato 
de uso cotidiano (tapete, pilão e tapiti); d) infraestrutura: a antiga escola desativada é utilizada 
para reuniões da comunidade. Há transporte escolar e transporte coletivo uma vez por semana. 
Possuem energia elétrica; e e) outras informações: possuem associação. 

ix) Carrapato, Formiga e Ambrósio: a) recursos naturais: caça, pesca, extrativismo, rios (Carrapato, 
Formiga, do Sono, do Meio, Comecuzido, Passo Preto, Campeira, Brejo da Capoeira, Brejo 
Cumprido, Prata e Lajeado); b) produção: a maior parte é de subsistência (milho, mandioca, feijão, 
abóbora, batata-doce, arroz, melancia, gado e galinha); c) infraestrutura: possuem energia 
elétrica; d) outras informações: possuem associação; o transporte é precário; e há potencial 
turístico (fervedouro, rios e cachoeira). 

x) Morro do São João: a) recursos naturais: rios São Felipe, Manoel Alves e Formiga; morro de São 
João; pesca; b) produção: a maior parte é de subsistência (arroz, feijão, fava, milho, mandioca, 
banana, manga, laranja, limão, goiaba, farinha, frango, porco e gado); c) cultura: Folia do Divino, 
congada e festejo religioso das Almas Benditas; d) infraestrutura: possuem energia elétrica, água 
encanada, escola de primeiro grau, comércio, quadra de esporte, igreja católica, posto de saúde; e 
e) outras informações: existe associação.  

xi) Chapada da Natividade: a) cultura: artesanato; e b) outras informações: possuem associação. A 
comunidade vive dispersa no núcleo urbano do município e seus membros trabalham na cidade. 
Não pleiteiam território, apenas os benefícios sociais voltados para os quilombolas.  

xii) São José: a) recursos naturais: pequenos córregos e conjunto de morros; b) produção: a maior 
parte é de subsistência (feijão, farinha, arroz, abacate, cana de açúcar, banana, mandioca, porco, 
gado e galinha); c) cultura: festa de São João e Santo Reis, Sússia e samba de roda (dança); c) 
infraestrutura: possui energia elétrica e transporte escolar; e d) outras informações: há 
associação e o abastecimento da água da comunidade se dá por meio dos córregos. 

xiii) Redenção: a) recursos naturais: córregos Brejinho e Cacau; serra Corta de Mina; b) produção: a 
maior parte é de subsistência (feijão, farinha, abóbora, arroz, mandioca, alface, cheiro verde, 
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cenoura, couve, jiló, batatinha e gado leiteiro); c) infraestrutura: há energia elétrica e transporte 
escolar; e d) outras informações: possuem associação; as casas não possuem banheiro.  

xiv) Baião: a) recursos naturais: pequenos córregos, sendo os principais Riachão e Canabrava; b) 
produção: a maior parte é de subsistência (caju, milho, feijão, fava, goiaba, arroz, farinha, laranja, 
mexerica, gado, porco e frango); c) cultura - folia do Divino, folia de Reis e Sússia (dança); d) 
infraestrutura: possuem energia elétrica, transporte escolar e um trator; e e) outras informações: 
possuem associação; as casas não têm banheiro. 

xv) Laginha: a) recursos naturais: córrego Laginha e rio Manoel Alves e lago do projeto Manoel Alves 
(pesca); b) produção: a maior parte é de subsistência (arroz, feijão, milho e mandioca); c) cultura: 
rezadores e festejo de Santa Luzia; d) infraestrutura: energia elétrica e poço que distribui água 
encanada para a comunidade; e) outras informações: possui associação e o maior desejo da 
comunidade é a titulação coletiva do território. 

xvi) São Joaquim: a) recursos naturais: possui vários morros pequenos; córrego Riacho do Ouro e rio 
Manoel Alves; b) produção: a maior parte é de subsistência (cana-de-açúcar, mandioca, milho, 
rapadura, arroz, leite, gado e porco); c) cultura: artesanato, rezador, benzedor, folia de Reis, festa 
de São João e Sússia (dança); d) infraestrutura: há energia elétrica, transporte escolar e escola de 
ensino fundamental; e e) outras informações: possuem associação. 

xvii) Rio das Almas: a) recursos naturais: conjunto formado por várias cadeias de morros; 
b) produção: a maior parte é de subsistência (rapadura, farinha, banana, manga, feijão, milho, 
arroz, laranja, abacate, frango, porco e gado); c) cultura: artesanato, festa de São João e folia do 
Divino Espírito Santo; d) infraestrutura: há energia elétrica. As casas são de alvenaria e possuem 
cisternas; e e) outras informações: possuem associação. 

xix) Projeto Baviera: a) outras informações: é um assentamento, por isso não terão futuramente a 
titulação coletiva como comunidade quilombola, mas terão acesso a todos os programas sociais 
voltados para as comunidades remanescentes de quilombo. São agricultores familiares. 

xx) Dona Juscelina: a) cultura: no dia 13 de maio a comunidade realiza uma grande festa. Essa data é 
feriado municipal; e b) outras informações: possuem associação. Toda a comunidade mora na 
sede do município (área urbana), mas deseja um território próprio quilombola, pois vivem da 
atividade rural;  

xxi) Curralinho do Pontal: a) recursos naturais: caça; pesca; cachoeira e banhos (potencial turístico); 
b) produção: a maior parte é de subsistência (feijão, arroz, milho, cana-de-açúcar, caju, limão, 
banana, mandioca, porco, gado e frango); c) infraestrutura: há energia elétrica; a escola encontra-
se desativada; e há igreja evangélica; e d) outras informações: possuem associação. Necessitam de 
poços artesianos, pois no verão os rios secam bastante. 

xxii) Pé do Morro: a) recursos naturais: cadeia de morros, em especial o morro da Velha, que possui 
potencial turístico e esportivo (alpinismo e asa-delta); b) produção: a maior parte é de 
subsistência; c) infraestrutura: nenhuma; e d) outras informações: a grande maioria dos 
quilombolas que estão pleiteando a titulação coletiva da área não mora lá, mas o território 
pertence aos seus antepassados. Uns moram no assentamento do projeto Baviera e outros, na 
cidade. Muitos membros que fazem parte da associação da comunidade Pé do Morro trabalham 
nas fazendas vizinhas. 

xxiii) Manoel João: a) produção: a maior parte é de subsistência (milho, feijão, mandioca, banana, 
limão, apicultura, mexerica, caju, gado, frango e porco); b) cultura: festa das mães e de bom Jesus 
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da Lapa; c) infraestrutura: possuem energia elétrica, cisternas e água encanada, que vem da serra; 
e d) outras informações: possuem associação.  

xxiv) Fazenda Lageado: a) recursos naturais: Rio Manoel Alves e pequenos córregos; b) produção: a 
maior parte é de subsistência (acerola, rapadura, fava, feijão, cana-de-açúcar, arroz, limão, porco, 
gado e frango); c) cultura: artesanato, Sússia (dança), capoeira, samba de roda, festa de Santo 
Reis, São José e Nossa Senhora da Conceição; d) infraestrutura: possuem energia elétrica; escola 
de ensino fundamental e transporte escolar; e e) outras informações: possui associação; muitos 
membros trabalham na zona urbana; existe conflito entre fazendeiro e quilombolas.  

xxv) Kalunga do Mimoso: a) recursos naturais: extrativismo (plantas medicinais) e rio Paranã; b) 
produção: de subsistência (fumo, feijão, amendoim, melancia, abóbora, gado); c) cultura: 
artesanato e festas de São João e Santo Antônio; e d) outras informações: possuem associação; foi 
a primeira comunidade quilombola do Tocantins a ter iniciado o processo de titulação coletiva. 

Maiores aprofundamentos sobre as potencialidades podem ser adquiridos nos Relatórios 
Antropológicos e Agronômicos existentes. 

7.2 Terras e áreas indígenas 

• Conservação dos Recursos Naturais 

Este tema poderá ser mais bem explorado quando for elaborado um instrumento local de gestão 
territorial como o etnozoneamento de Terras Indígenas. Neste sentido, alguns temas podem 
aparecer nessas discussões. Mencionamos alguns: caça, pesca, extrativismo, recursos hídricos, 
cultura e turismo.  

7.3 Território extrativista 

Pelo menos três potencialidades aparecem nesse território:  

a) extrativismo: por meio da coleta e dos procedimentos tradicionais para o tratamento do coco-
babaçu em diversos produtos, o que implica também uma discussão mais aprofundada de sua 
cadeia de valor  

b) Agricultura Familiar. 

c) Cultura Imaterial - o ofício das quebradeiras de coco necessita de reconhecimento da sociedade 
abrangente. Patrimonializar o ofício, caso seja de interesse dessas trabalhadoras, poderá 
provocar, além do reconhecimento e registro imaterial, Planos de Salvaguarda sobre esse 
ofício[37]. 

 

 

                                                 
[37] Ofício e modos de fazer são categorias adotadas pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan. Ela é 

uma categoria que reconhece que determinada pessoa ou conjunto delas (especialistas) são conhecedores de técnicas e 
matéria-prima que passarão por transformações. A coleta, a quebra e a transformação do babaçu inserem-se neste caso. 
As quebradeiras acabam se tornando mestres de um ofício passado de geração para geração e que merece 
reconhecimento como patrimônio imaterial e também com a aplicação de Planos de Salvaguarda que envolvem as áreas 
cultural, ambiental, econômica, social e de organização comunitária. 
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Figura 19. Potencialidades das Comunidades Quilombolas 

Fonte: FUNDAÇÃO DE CULTURA PALMARES, 2013; Dados obtidos nos trabalhos de campo. 
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Figura 20. Mapa das Principais Fragilidades das Comunidades Quilombolas 

Fonte: FUNDAÇÃO DE CULTURA PALMARES, 2013; Dados obtidos nos trabalhos de campo. 
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8 
PRINCIPAIS AÇÕES VOLTADAS AS 
POPULAÇÕES TRADICIONAIS 

 

8.1 Programas, projetos e ações comuns aos povos e comunidades indígenas, quilombolas 
e de quebradeiras de coco-babaçu 

A Constituição Federal de 1988 pode ser considerada um marco histórico para o processo de 
redemocratização da política brasileira, pois além de condições para a abertura política para a 
sociedade como um todo, passa a permitir um processo de democratização mais amplo e includente, 
por reconhecer as formas diferenciadas de organização social e cultural, de diversos segmentos da 
sociedade brasileira, como é o caso dos direitos diferenciados e reconhecidos aos povos indígenas e 
quilombolas. 

A consolidação desses direitos aos povos tradicionais expressa um Estado que reconhece sua 
diversidade sociocultural, e também a necessidade de repensar conceitos e noções de 
desenvolvimento, propriedade e uso dos recursos naturais, de forma adequada às realidades desses 
povos e comunidades, o que de certa forma alavancou discussões para a reformulação de políticas 
públicas para garantia dos direitos fundamentais, educação e saúde. 

Em meio a esses esforços, o governo federal vem desenvolvendo políticas públicas para esses 
segmentos sociais, a fim de que suas especificidades sejam contempladas no âmbito de políticas 
nacionais, o que pode ser confirmado pelas diversas iniciativas, listadas a seguir, que abrangem os 
povos e as comunidades tradicionais. 

� Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais - 
PNPCT: instituída pelo Decreto no 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, tem como objetivo geral 
promover o desenvolvimento sustentável dos povos e das comunidades tradicionais, 
principalmente em relação ao reconhecimento, ao fortalecimento e à garantia de seus direitos 
territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, respeitando e valorizando sua identidade, 
suas formas de organização e suas instituições. 

Para alcançar os objetivos dessa política, fica estabelecido no decreto que as ações e atividades 
deverão ocorrer de modo intersetorial, integrando de forma coordenada e sistemática os seguintes 
princípios: 

I - o reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade socioambiental e 
cultural dos povos e comunidades tradicionais, levando-se em conta, dentre outros 
aspectos, os recortes etnia, raça, gênero, idade, religiosidade, ancestralidade, 
orientação sexual e atividades laborais, entre outros, bem como a relação desses 
em cada comunidade ou povo, de modo a não desrespeitar, subsumir ou 
negligenciar as diferenças dos mesmos grupos, comunidades ou povos ou, ainda, 
instaurar ou reforçar qualquer relação de desigualdade; 

II - a visibilidade dos povos e comunidades tradicionais deve se expressar por meio 
do pleno e efetivo exercício da cidadania; 

III - a segurança alimentar e nutricional como direito dos povos e comunidades 
tradicionais ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em 
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, 
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tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a 
diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente 
sustentáveis; 

IV - o acesso em linguagem acessível à informação e ao conhecimento dos 
documentos produzidos e utilizados no âmbito da Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais; 

V - o desenvolvimento sustentável como promoção da melhoria da qualidade de 
vida dos povos e comunidades tradicionais nas gerações atuais, garantindo as 
mesmas possibilidades para as gerações futuras e respeitando os seus modos de 
vida e as suas tradições; 

VI - a pluralidade socioambiental, econômica e cultural das comunidades e dos 
povos tradicionais que interagem nos diferentes biomas e ecossistemas, sejam em 
áreas rurais ou urbanas; 

VII - a promoção da descentralização e transversalidade das ações e da ampla 
participação da sociedade civil na elaboração, monitoramento e execução desta 
Política a ser implementada pelas instâncias governamentais; 

VIII - o reconhecimento e a consolidação dos direitos dos povos e comunidades 
tradicionais; 

IX - a articulação com as demais políticas públicas relacionadas aos direitos dos 
Povos e Comunidades Tradicionais nas diferentes esferas de governo; 

X - a promoção dos meios necessários para a efetiva participação dos Povos e 
Comunidades Tradicionais nas instâncias de controle social e nos processos 
decisórios relacionados aos seus direitos e interesses; 

XI - a articulação e integração com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional; 

XII - a contribuição para a formação de uma sensibilização coletiva por parte dos 
órgãos públicos sobre a importância dos direitos humanos, econômicos, sociais, 
culturais, ambientais e do controle social para a garantia dos direitos dos povos e 
comunidades tradicionais; 

XIII - a erradicação de todas as formas de discriminação, incluindo o combate à 
intolerância religiosa; e 

XIV - a preservação dos direitos culturais, o exercício de práticas comunitárias, a 
memória cultural e a identidade racial e étnica. (Fonte: Decreto no 6.040, de 7 de 
fevereiro de 2007). 

� Política Nacional de Desenvolvimento Regional Sustentável - PNDR: a Política de 
Desenvolvimento Regional Sustentável, conforme Decreto no 6.047, de 22 de fevereiro de 2007, 
tem como um dos objetivos fundamentais a redução das desigualdades regionais. Suas estratégias 
devem convergir para os preceitos de inclusão social, produtividade, sustentabilidade ambiental e 
competitividade econômica. 

Já a Nova Política de Desenvolvimento Regional Sustentável, instaurada em 2013, leva em conta 
aspectos dos ambientes econômico, político e institucionais como importantes norteadores de suas 
proposições, em nível nacional e internacional. A questão ambiental, principalmente em relação ao 
binômio desenvolvimento e sustentabilidade, se faz presente de forma avançada na PNDR II, em 
contraposição à anterior, que aborda de forma tímida o contexto ambiental. A sociedade de hoje não 
tolera um modelo de crescimento de exploração indiscriminada dos recursos naturais, o que confere 
a necessidade de políticas de desenvolvimento que considerem a sustentabilidade em suas 
dimensões. 

Os objetivos da PNDR II estão agrupados em, 
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1. Convergência: objetiva reduzir as diferenças entre e intrarregiões brasileiras, em nível de 
desenvolvimento e qualidade de vida, buscando trazer equidade no acesso de oportunidades de 
desenvolvimento tanto para os territórios, quanto para as pessoas que nele habitam. 

2. Competitividade regional e geração de emprego e renda: vem fomentar a competitividade para os 
espaços que apresentam declínio populacional e elevadas taxas de emigração, ocasionadas por 
baixa capacidade de geração de oportunidades de emprego e de renda e ofertas de serviço. Este 
objetivo refere-se, principalmente, a duas regiões: à Região Sul e a algumas áreas da Região 
Nordeste do País. 

3. Agregação de Valor de Diversificação Econômica: busca promover a agregação de valor e a 
diversificação econômica para os espaços que possuem forte especialização na produção de 
commodities agrícolas e/ou minerais. É fato que esses espaços apresentam elevado dinamismo 
devido à especialização, à grande competitividade no segmento e às condições favoráveis. O que é 
preocupante é que a excessiva especialização na produção de commodities compromete a 
sustentabilidade dos processos de desenvolvimento. 

4. Construção de uma Rede de Cidades Policêntrica: trata-se de uma rede de cidades equilibrada 
com relação à harmonia entre os diferentes níveis hierárquicos, identificando e fortalecendo os 
polos em diferentes escalas, a fim de contribuir para a desconcentração e interiorização do 
desenvolvimento nas diversas regiões do País e, consequentemente, para uma organização 
territorial mais equilibrada. 

� PAC Funasa: engloba ações de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. Essas 
ações de saneamento para comunidades quilombolas estão inseridas no Programa de 
Saneamento Básico do Ministério da Saúde, por meio da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, 
cujo objetivo é ampliar a cobertura de ações e serviços de saneamento básico para comunidades 
rurais, tradicionais e especiais (quilombos, assentamentos de reforma agrária, indígenas, dentre 
outras), primando por soluções que vislumbrem a sustentabilidade dos serviços implantados. 

� Programa Água Para Todos: trata-se de um conjunto de ações reunidas pelo governo federal no 
intuito de universalizar o acesso e o uso de água para populações que não dispõem desse serviço. 
Ele integra o Plano Brasil Sem Miséria. Deve-se ressaltar que o Programa Água Para Todos 
prioriza o atendimento de municípios localizados no semiárido brasileiro e que estejam inseridos 
no Cadastro Único - CadÚnico. Para aqueles municípios que não estão localizados no semiárido, a 
demanda deverá ser apresentada ao Comitê Gestor do Programa, coordenado pelo Ministério da 
Integração Nacional, que avaliará, com aos demais parceiros (Estados, Codevasf e DNOCS), a 
expansão do programa para outras localidades. 

� Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR: garante recursos para a compra de material de 
construção para reforma de moradias de agricultores familiares, trabalhadores rurais, 
comunidades quilombolas, povos e comunidades tradicionais. 

� Programa Luz para Todos: de responsabilidade do Ministério de Minas e Energia, tem como meta 
abastecer populações rurais que não possuem acesso a esse serviço até 2014. Ele visa utilizar a 
energia como um vetor para o desenvolvimento social e econômico de comunidades, aumentando 
a renda familiar e reduzindo a pobreza. 

� Tarifa Social de Energia Elétrica: conforme a Lei no 12.212/10 e pelo Decreto no 7.583, fica 
estabelecido o desconto na conta de luz para as famílias que estejam inscritas no CadÚnico para 
Programas Sociais e que possuam renda familiar de até meio salário mínimo, o desconto varia 
entre 10 e 65%, de acordo com a faixa de consumo. No entanto, as famílias indígenas e de 
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remanescentes de quilombos inscritas no CadÚnico, que tenham renda familiar per capita de até 
meio salário mínimo, terão direito a 100% de desconto, desde que o limite de consumo de 
50kWh/mês. 

� Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP: documento obrigatório para acessar linhas de crédito 
disponíveis às famílias beneficiárias do Pronaf, apenas a DAP declara e comprova que o 
trabalhador rural é um agricultor familiar, portanto é obrigatória para o acesso às linhas de 
crédito que perfazem o Pronaf. Em relação ao Estado, há mais de 25.000 mil famílias assentadas 
pelo Incra, o que perfaz um total de 365 projetos, sendo 4 mil famílias de agricultores familiares, o 
que envolve[38] projetos do Crédito Fundiário, com mais de 126 associações e 145 projetos. 

�  Programa Cisternas: tem como componente fundamental o acesso à água potável como garantia 
de segurança alimentar e nutricional para famílias de baixa renda situadas no sertão nordestino. 
A iniciativa é do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, e consiste no 
repasse de recursos por meio de Celebração de Convênios ou Termo de Parceria a órgãos federais 
e à sociedade civil organizada, desde que pertencentes ao semiárido brasileiro. 

� Projetos voltados para Segurança Alimentar e Nutricional: compreende a realização do direito de 
todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. O fundamento do projeto é proporcionar 
boas práticas alimentares, a fim de promover saúde e respeito às diversidades culturais, 
ambientais, econômicas e socialmente sustentáveis. 

� Programa de Aquisição de Alimentos - PAA: consiste na aquisição de produtos agropecuários 
produzidos por agricultores familiares, contemplados pelo Pronaf, dispensando licitação para 
essa aquisição desde que os preços não sejam superiores aos praticados nos mercados regionais. 
O PAA tem como fim incentivar a agricultura familiar, com ações vinculadas à distribuição de 
produtos agropecuários e formação de estoques estratégicos para pessoas em situação de 
insegurança alimentar. Esse programa é uma das ações importantes e emblemáticas da Política 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que o governo do Estado do Tocantins, por meio 
do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins - Ruraltins, em parceira com o 
governo federal, as prefeituras municipais e os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional - 
CONSEA, executa no Estado, proporcionando a milhares de agricultores mercado justo e 
alimentos saudáveis a pessoas em vulnerabilidade alimentar e nutricional. 

� Assistência Técnica e Extensão Rural Quilombola - ATER: integra o Plano Brasil Sem Miséria, no 
qual uma das metas consiste no incentivo de assistência técnica continuada e individualizada aos 
agricultores, voltado principalmente para famílias em situação de vulnerabilidade social, como 
povos e comunidades tradicionais (quilombolas, indígenas, ribeirinhos, entre outros) e famílias 
do semiárido, conforme previsto na Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 
para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária - PNATER. 

� Programa Brasil Local - Economia Solidária: trata-se de um projeto voltado para geração de 
trabalho e renda por meio da economia solidária. Além de estimular a organização dos 
empreendimentos geridos pelos próprios trabalhadores, o projeto tem como estratégia articular 
iniciativas que viabilizem o fortalecimento de empreendimentos econômicos solidários, 

                                                 
[38] A agricultura familiar do Tocantins está constituída de assentamentos do Incra, Crédito Fundiário, Atingidos por Barragens, 

Quilombolas, Pescadores Artesanais, Comunidades Tradicionais, Quebradeiras de Coco, além de silvicultores, apicultores e 
aquicultores. 
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priorizando os empreendimentos organizados por mulheres, jovens, povos tradicionais e 
beneficiários do Programa Bolsa Família. 

� Construção e escola quilombola - Escolas do Campo: abrange ações para ampliação, adequação, 
reforma e/ou manutenção das escolas de educação infantil, de comunidades indígenas e/ou 
quilombolas. Esse programa é executado pelo FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação, sobre responsabilidade da Diretoria de Programas e Projetos Educacionais, 
Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional do Ministério da Educação. 

� Programa Nacional do Livro Didático PNLD - Campo: consiste no fornecimento de livros didáticos 
específicos para escolas públicas que possuam segmentos de aprendizagem e estejam situadas 
em áreas rurais. 

� Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Campo: busca desenvolver ações específicas como 
aquisição de mobiliário escolar, apoio à realização de atividades educativas e pedagógicas 
coletivas, mão de obra e outras despesas necessárias à manutenção, à conservação e a pequenos 
reparos em suas instalações, a fim de promover a melhoria da qualidade de ensino nas escolas 
públicas (municipais, estaduais e distrital) localizadas no campo. O montante a ser destinado a 
cada escola indicada é calculado conforme o número de alunos matriculados. 

� Procampo - Saberes da Terra: direcionado para jovens agricultores com idade entre 18 e 29 anos 
excluídos do sistema formal de ensino, o Procampo busca desenvolver políticas públicas de 
educação do campo a partir da elevação da escolaridade em ensino fundamental, com 
qualificação profissional inicial, respeitando as diversidades e as características produtivas dos 
povos do campo. 

� Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE: consiste na transferência de recursos 
financeiros para as despesas referentes à alimentação escolar dos alunos matriculados em escolas 
públicas e filantrópicas de toda a educação básica. 

� Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE: consiste na transferência de recursos 
financeiros para as despesas referentes à alimentação escolar dos alunos matriculados em escolas 
públicas e filantrópicas de toda a educação básica. 

� Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec: tem como objetivo 
ampliar a oferta de vagas na educação profissional brasileira e melhorar as condições de inserção 
no mundo do trabalho. O programa, que é uma iniciativa do Ministério da Educação e faz parte do 
Plano Brasil Sem Miséria, está alinhado ao objetivo maior de superação da extrema pobreza, 
portanto tem como público-alvo prioritário os beneficiários de programas federais de 
transferência de renda, como Bolsa Família. 

� Programa Bolsa Família - PBF: beneficia famílias em situação de pobreza (renda familiar per 
capita de R$ 70,01 a R$ 140,00) e de extrema pobreza (com renda familiar per capita de até R$ 
70,00) em todo o País, por meio de transferência de renda direta. A gestão do programa é 
descentralizada e compartilhada entre União, Estados e Distrito Federal. 

� Busca Ativa - CadÚnico: O cadastro único para programas sociais é um instrumento que identifica 
e caracteriza as famílias de baixa renda, que podem ser compreendidas como aquelas que 
possuem renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou renda mensal de até três 
salários mínimos. As informações contidas no CadÚnico também podem ser de uso dos governos 
estaduais e municipais, a fim de permitir um diagnóstico socioeconômico dos cadastrados e, 
assim, contribuir para a formulação de políticas sociais locais. 
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� Programa Saúde Bucal - PSB: tem como intuito ampliar o atendimento e melhorar as condições de 
saúde bucal da população brasileira. As principais linhas de ação são a reorganização da Atenção 
Básica em saúde bucal, a ampliação e qualificação da Atenção Especializada e a viabilização de 
adição de flúor nas estações de tratamento de águas de abastecimento público. 

� Telecentro.BR: consiste no Programa Nacional de Apoio à Inclusão Digital nas Comunidades, cujo 
objetivo é a implantação e manutenção de telecentros pelo Brasil, para o uso comum de todo e 
qualquer cidadão. É uma iniciativa do governo federal no âmbito do Programa de Inclusão Digital. 

� Rádios Comunitárias: perfazem a radiodifusão de sons, em frequência modulada, de baixa 
potência (25 watts) e cobertura restrita a um raio de 1 km a partir da antena transmissora. A 
entidade não deve ter fins lucrativos e sua programação deve ser aberta à participação da 
sociedade. A rádio deve estar devidamente registrada e sediada na área da comunidade onde 
pretende prestar o serviço. 

� Documentação Básica e Registro Civil - Mobilização Nacional: tem como objetivos erradicar o sub-
registro civil de nascimento e ampliar o acesso à documentação. A Certidão de Nascimento é 
gratuita e indispensável, pois ela irá conferir o exercício pleno da cidadania no País, além de 
permitir o acesso aos direitos fundamentais e aos benefícios sociais. 

� Projeto VIGISUS: este projeto é resultado de um acordo de empréstimo financeiro entre o Banco 
Interamericano para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e a República Federativa do Brasil, 
sendo executado pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretária de Vigilância em Saúde e da 
Fundação Nacional de Saúde. O projeto tem como foco promover a aplicação da função essencial 
do SUS, com vistas à melhoria da qualidade de vida da população. Ele foi planejando em três fases:  

1a fase (Vigisus I): buscou a estruturação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (SNVS). Essa 
fase foi realizada no período de 1999 a 2004. 

2a fase (Vigisus II): teve como intuito fortalecer o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, com 
vistas à redução da mortalidade e morbidade de doenças transmissíveis e não transmissíveis, 
bem como a exposição de fatores de risco associados à saúde. Esta fase foi realizada no período de 
dezembro de 2004 e finalizada em 2009. 

3a fase (Vigisus III): contempla a Consolidação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. Teve 
início em 2011 e a previsão para o encerramento é em 2015. Nessa última fase pretende-se 
alcançar a redução do índice de doenças e agravos de saúde, a partir do gerenciamento dos riscos 
à saúde e do fortalecimento da coordenação dos subsistemas de saúde pública e saúde indígena.  

As ações do projeto estão agrupadas em IV subcomponentes: 

Subcomponente I - Articula o conjunto de ações, a fim de melhorar a qualidade, a eficiência e a 
satisfação dos povos indígenas em relação aos serviços de saúde. 

Subcomponente II - Saúde Mental, Medicina Tradicional e Vigilância Alimentar Nutricional. 

Subcomponente III - Abrange iniciativas comunitárias de promoção à saúde indígena. A Funasa 
apoia atividades que visam à promoção e à melhoria das condições de saúde nas aldeias, nas 
malocas, nas comunidades e nos grupos familiares. 

Subcomponente IV - Saneamento ambiental em comunidades quilombolas. 

O Projeto Vigisus também possui ações voltadas ao ensino superior, como é o caso do Programa 
de Bolsas para Estudantes Indígenas (Projeto Vigisus II), que previu um programa de bolsas de 
estudo para a formação superior de 30 indígenas, em cursos nas áreas de medicina, enfermagem 



Diagnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins 

Populações Tradicionais 112 

e odontologia. Iniciativa-piloto inovadora, o Programa de Bolsas, ao mesmo tempo em que busca 
contribuir para o fortalecimento institucional da Funasa e para a capacitação de seus recursos 
humanos, está vindo ao encontro de crescentes demandas indígenas em relação à maior presença 
de estudantes indígenas no sistema de ensino superior do País. 

� Programa Territórios da Cidadania: lançado em 2008 pelo governo federal, o programa tem como 
objetivos promover o desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de 
cidadania, por meio de estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. 

� Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego - PNPE: o programa, instituído pela 
Portaria no 2.043, de 22 de outubro de 2009, aproveita a capacidade que as organizações da 
sociedade civil têm de obter resultados junto ao público jovem, em situação de vulnerabilidade 
pessoal e risco social, em especial nos locais em que o Estado tradicionalmente não chega. O 
programa é parte dos Consórcios Sociais da Juventude, que possui quatro modalidades: Projovem 
Urbano; Projovem Campo - Saberes da Terra; Projovem Trabalhador; e Projovem Adolescente, no 
intuito de alcançar jovens que, em virtude de suas condições socioeconômicas, têm maior 
dificuldade de acesso a oportunidades de trabalho, com destaque para quilombolas e 
afrodescendentes, indígenas, egressos de unidades socioeducativas, em conflito com a lei, 
portadores de necessidades especiais, trabalhadores rurais e jovens mães. 

8.2 Ações direcionadas as comunidades quilombolas 

Segundo o MDS (2007), a definição de comunidades remanescentes de quilombos foi objeto de um 
intenso debate no Brasil. No entanto, em 2003, para fins da regulamentação do artigo 68 da 
Constituição Federal (que define o direito às terras ocupadas por essas comunidades), a definição 
encontrou um consenso, que hoje determina o reconhecimento dessas comunidades pelos poderes 
públicos e pela sociedade em geral. De acordo com o Decreto no 4887, de 20 de novembro de 2003, 
em seu artigo 2o, consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos “os grupos étnico-
raciais, segundo critérios de autoatribuição com trajetória histórica própria, dotados de relações 
territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à 
opressão histórica sofrida”. 

A Fundação Palmares é responsável por emitir certificado reconhecendo a autodefinição da 
comunidade como remanescente de quilombo. Ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA - 
cabe à responsabilidade pela identificação, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas 
por comunidades quilombolas.  

Em 2003 foi criada a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), com 
a tarefa institucional de coordenar e articular a formulação, coordenação e avaliação das políticas 
públicas afirmativas de promoção da igualdade racial e de combate à discriminação racial ou étnica. 
Entre suas atribuições estão a promoção dos direitos sociais e a regularização fundiária das 
comunidades remanescentes de quilombos. 

Em 2004 foi criado o Programa Brasil Quilombola, sob a coordenação da Seppir, com o objetivo de 
coordenar as ações governamentais elaboradas em benefício das comunidades remanescentes de 
quilombo. Segundo a Seppir (2013), com o seu desdobramento foi instituída a Agenda Social 
Quilombola (Decreto 6261/2007), que agrupa as ações voltadas às comunidades em várias áreas, 
conforme segue: 

Eixo 1: Acesso à Terra - execução e acompanhamento dos trâmites necessários para a certificação 
e regularização fundiária das áreas de quilombo, que constituem título coletivo de posse das 
terras tradicionalmente ocupadas. 
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Eixo 2: Infraestrutura e Qualidade de Vida - consolidação de mecanismos efetivos para destinação 
de obras de infraestrutura (saneamento, habitação, eletrificação, comunicação e vias de acesso) e 
construção de equipamentos sociais destinados a atender às demandas, notadamente as de 
saúde, educação e assistência social. 

Eixo 3: Inclusão Produtiva e Desenvolvimento Local - apoio ao desenvolvimento produtivo local e 
autonomia econômica, baseado na identidade cultural e nos recursos naturais presentes no 
território, visando a sustentabilidade ambiental, social, cultural, econômica e política das 
comunidades. 

Eixo 4: Direitos e Cidadania - fomento de iniciativas de garantia de direitos promovidas por 
diferentes órgãos públicos e organizações da sociedade civil, junto às comunidades quilombolas, 
considerando os critérios: situação de difícil acesso, impacto por grande obras, conflitos agrários 
e não acesso à água e/ou energia elétrica e à escola. 

A coordenação geral do programa é de responsabilidade da Seppir, que atua em conjunto com os 11 
ministérios que compõem o seu Comitê Gestor. 

Outras ações que incluem, entre seus beneficiários, as comunidades quilombolas: 

�  Certificação: é o primeiro passo para a regularização fundiária e o reconhecimento da identidade 
da comunidade como remanescente de quilombo. A Fundação Cultural Palmares, vinculada ao 
Ministério da Cultura - FCP/MinC, é a responsável pela emissão do certificado; o processo de 
certificação obedece à Portaria da Fundação Palmares no 98, de 26/11/2007. 

� Regularização Fundiária: após a certificação é necessário realizar a regularização fundiária, que 
irá determinar legalmente a comunidade como proprietária da terra onde se localiza e de onde 
tira sua subsistência. O processo de regularização fundiária é de responsabilidade do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra/MDA), em parceria com os Instituto de Terras 
Estaduais e Secretaria de Patrimônio da União. 

� Selo Quilombos do Brasil: tem como intuito atribuir identificação de origem e identidade cultural 
aos produtos de procedência quilombola, por meio de um resgate histórico dos modos de 
produção e relação da comunidade com determinadas atividades produtivas. 

� Educação Quilombola: envolve ações específicas como formação continuada de professores em 
educação quilombola, produção e distribuição de material didático e construção de escolas 
quilombolas, de modo que venha favorecer as comunidades com um ensino de qualidade. 

� Programa Saúde da Família - PSF: busca dinamizar o SUS a partir da estruturação dos sistemas 
municipais de saúde, para os municípios com presença de quilombolas e assentados; o repasse é 
50% superior. 

8.3 Ações direcionados aos povos indígenas 

� Projeto Gestão Ambiental e Territorial Indígena - GATI: tem como principal objetivo fortalecer as 
práticas indígenas de manejo, uso sustentável, conservação dos recursos naturais e inclusão 
social dos povos indígenas, além de contribuir com a consolidação das terras indígenas como 
áreas essenciais para a conservação da diversidade biológica e cultural nos biomas brasileiros. 
São parceiros desse projeto a Funai, o MMA, TNC (The Nature Conservancy), o PNUD (Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e o GEF-Global Environment Facility (Fundo Mundial 
para o Meio Ambiente). 
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� Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas - PNGATI: instituída pelo 
Decreto no 7.747, de 05 de junho de 2012, a fim de garantir e promover a proteção, a recuperação, 
a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais em terras e territórios indígenas, e assim 
garantir a integridade do patrimônio indígena, com melhoria da qualidade de vida e das 
condições ideais para a reprodução física e cultural das atuais e futuras gerações. Para a gestão 
territorial e ambiental das terras indígenas, são utilizadas as ferramentas de etnomapeamento e 
etnozoneamento. A primeira consiste no mapeamento participativo das áreas de relevância 
ambiental, sociocultural e produtiva para os povos indígenas, a partir dos conhecimentos e 
saberes indígenas. A segunda ferramenta visa categorizar as mapeadas no etnomapeamento. 

� Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas - Prolind: tem 
como finalidade apoiar projetos e cursos de licenciaturas específicas para formação de 
professores indígenas para docência em escolas indígenas, a fim de promover a valorização do 
estudo em temas como línguas maternas, gestão e sustentabilidade das terras e cultura dos povos 
indígenas. As ações do programa habilitam professores indígenas para docência de turmas de 5a à 
8a série (do ensino fundamental) e ensino médio. 

� Prêmio Culturas Indígenas: são premiadas as comunidades indígenas que estejam realizando 
ações e trabalhos de fortalecimento de suas expressões culturais e/ou que promovam seus 
modos e concepções de vida para os demais segmentos da sociedade. O prêmio acontece desde 
2006, por meio do Ministério da Cultura, e a cada edição uma organização indígena, em parceria 
com o MinC, realiza o evento. Desde a primeira edição, 256 iniciativas de valorização cultural 
foram premiadas, perfazendo o montante de R$ 5.518.000,00 em prêmios. O prêmio contabiliza 
quatro edições. 

� Projeto Carteira Indígena: a partir de Projetos Fome Zero e Desenvolvimento Sustentável em 
Comunidades Indígenas, a Carteira Indígena é uma ação do governo federal, resultante da 
parceria entre MMA e MDS, com o objetivo de contribuir para a gestão ambiental das terras 
indígenas e a segurança alimentar nutricional de comunidades indígenas. A Carteira apoia 
projetos no âmbito da produção de alimentos, agroextrativismo, artesanato, gestão ambiental e 
revitalização de práticas e saberes tradicionais, respeitando a identidade cultural, promovendo a 
autonomia e preservando e recuperando o ambiente das terras indígenas. 

� Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas: aprovada em 31 de janeiro de 2002, 
pela Portaria de no254 do Ministério da Saúde, tem como propósito garantir aos povos indígenas 
o acesso integral à saúde, de acordo com os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde - 
SUS, levando em conta a diversidade social, cultural, geográfica, histórica e política, a fim de 
superar os fatores que tornam essa população mais vulnerável aos agravos de saúde, sem 
detrimento de sua medicina e respeitando o direito desses povos à sua cultura. 

8.4 Ações direcionadas às quebradeiras de coco-babaçu 

� Pronaf Mulher: destinado às mulheres agricultoras, o Pronaf Mulher consiste em linhas de 
créditos e financiamento. 

� Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco-Babaçu - MIQCB (MA/PI/PA/TO): o 
movimento tem como missão organizar as quebradeiras de coco-babaçu, a fim de que elas 
conheçam seus direitos e defendam suas palmeiras de babaçu, o meio ambiente e a melhoria das 
condições de vida nas regiões de extrativismo de babaçu. As quebradeiras já conquistaram 17 
Leis Municipais de Proteção aos Babaçuais e o Livre Acesso à coleta de coco na zona rural desses 
17 municípios. 
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O movimento organiza 26 grupos de mulheres, que agregam valor à sua atividade extrativista por 
meio do beneficiamento e da comercialização do coco-babaçu, gerando trabalho e renda para 
mais de 500 quebradeiras de coco, em suas próprias comunidades, fortalecendo a cooperativa 
interestadual. 

� Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade - PNPSB: a 
coordenação do Plano Nacional está organizada a partir do exercício de articulação 
interministerial proposto pelos ministérios envolvidos (MDA, MMA e MDS). Desta forma, a 
coordenação mantém a flexibilidade para articular e envolver, em cada ação proposta, outros 
ministérios e órgãos governamentais estaduais, quando necessário. O plano tem como principal 
objetivo desenvolver ações integradas para promoção e fortalecimento das cadeias de produtos 
da sociobiodiversidade, concomitantemente à agregação de valor e consolidação de mercados 
sustentáveis. O plano é organizado em seis eixos de ação: 

a) Promoção e apoio à produção e ao extrativismo sustentável. 

b) Estruturação e fortalecimento dos processos industriais. 

c) Estruturação e fortalecimento de mercados para os produtos da sociobiodiversidade. 

d) Fortalecimento da organização social e produtiva. 

e) Ações complementares para fortalecimento das cadeias de produtos da sociobiodiversidade. 

f) Ações complementares para a valoração dos serviços da sociobiodiversidade. 

� Lei do Babaçu Livre: assegura o livre acesso das quebradeiras de coco às palmeiras, inclusive 
aquelas localizadas em propriedades privadas, além de proibir a derrubada de palmeiras, o uso 
de pesticidas e as práticas de cultivo que prejudiquem o babaçu. Até 2.012 havia 16 Leis do 
Babaçu Livre no âmbito municipal, sendo 11 no Estado do Maranhão, quatro no Estado do 
Tocantins e um no Estado do Pará. Entretanto, a legislação não é suficiente para proteger as 
palmeiras de babaçu, pois como a fiscalização é precária, os latifundiários se aproveitam dessa 
deficiência para promover o desmatamento em suas áreas e impedir o acesso das quebradeiras 
nas propriedades. O Projeto de Lei 231/2.007 ainda está em tramitação no Congresso Nacional, a 
fim de tornar a abrangência da lei em âmbito nacional. 

� Plano de Desenvolvimento Integrado - Extrativismo do Babaçu na Região do Bico do Papagaio 
(PDI Babaçu): faz parte da construção do Arranjo Produtivo Local, que por sua vez é um processo 
participativo e democrático de articulação de atores sociais, governamentais, empresariais, 
educacionais, etc. que estejam direta ou indiretamente ligados a uma atividade produtiva. Trata-
se de um novo modelo de governança que envolve adaptações institucionais, aprendizado 
organizacional e um ambiente democrático pautado na transparência, na responsabilização dos 
atores e na gestão compartilhada. O objetivo é fomentar e impulsionar atividades econômicas sob 
os princípios do desenvolvimento sustentável e da agricultura familiar, que têm foco na qualidade 
de vida e na inclusão econômica e social, combinado com ações de preservação ambiental.  

De forma a complementar o levantamento, o Quadro 2 apresenta todos os programas, as metas e os 

objetivos previstos no PPA 2012-2015 para as comunidades tradicionais. 

Quadro 2. Ações no PPA 2012-2015 referentes às Populações Tradicionais 

Programa Objetivo 
Órgão 

Responsável 
Metas 2012-2015 Iniciativas 

2012 - 
Agricultura 

0411 - Qualificar os 
instrumentos de 

Ministério do 
Desenvolvimen

- Adequar as 
condições de crédito 
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Programa Objetivo 
Órgão 

Responsável 
Metas 2012-2015 Iniciativas 

Familiar financiamento, 
fomento, proteção 
da produção, 
garantia de preços e 
da renda como 
estratégia de 
inclusão produtiva 
e ampliação da 
renda da 
agricultura familiar, 
com a geração de 
alimentos, energia, 
produtos e serviços. 

to Agrário. às particularidades da 
agricultura familiar, 
das mulheres rurais, 
dos quilombolas, 
indígenas, povos e 
comunidades 
tradicionais, dos 
jovens do campo e dos 
assentados e 
assentadas da 
reforma agrária. 
- Ampliar o acesso dos 
assentados e 
assentadas da 
reforma agrária, das 
comunidades 
quilombolas, 
indígenas e dos povos 
e comunidades 
tradicionais às 
políticas de 
financiamento, 
fomento, proteção da 
produção, garantia de 
preços e da renda, por 
meio da construção de 
uma proposta de 
ajuste e qualificação 
da Declaração de 
Aptidão ao Pronaf  
(DAP), ampliação das 
entidades emissoras e 
capacitação dessas 
comunidades. 

2012 - 
Agricultura 
Familiar 

0412 - Ampliar o 
acesso e qualificar 
os serviços de 
assistência técnica e 
extensão rural e de 
inovação 
tecnológica, de 
forma continuada e 
permanente, para 
os agricultores e 
agricultoras 
familiares, 
assentados e 
assentadas da 
reforma agrária e 
povos e 
comunidades 
tradicionais. 

Ministério do 
Desenvolvimen
to Agrário. 

- Contratar serviços 
de Assistência Técnica 
e Extensão Rural 
(ATER) para 15 mil 
famílias indígenas, 
com recorte específico 
para esse público. 
- Contratar serviços 
de Assistência Técnica 
e Extensão Rural 
(ATER) para 20 mil 
famílias quilombolas, 
com recorte específico 
para esse público. 
- Contratar serviços 
de Assistência Técnica 
e Extensão Rural 
(ATER) para o 
atendimento a 500 
mil famílias de 
agricultores 
familiares, assentados, 

01CB - Prestação 
dos serviços 
qualificados e 
continuados de 
Assistência Técnica 
e Extensão Rural, 
articulados com 
concessão de 
investimentos, para 
o público da 
agricultura familiar, 
reforma agrária, 
mulheres rurais, 
indígenas, 
quilombolas e povos 
e comunidades 
tradicionais e para a 
organização da 
produção de 
empreendimentos 
da  
agricultura familiar, 
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Programa Objetivo 
Órgão 

Responsável 
Metas 2012-2015 Iniciativas 

povos e comunidades 
tradicionais, no 
desenvolvimento de 
processos de 
produção de base 
ecológica e acesso a 
mercados 
agroecológicos e 
orgânicos. 
- Implementar o plano 
de formação e 
qualificação de 
agentes de Assistência 
Técnica e Extensão 
Rural (ATER) e 
estabelecimento de 
parcerias, 
considerando as 
especificidades das 
comunidades 
indígenas e 
quilombolas e das 
mulheres  
Rurais.  
· Incentivar as Escolas 
Famílias Agrícolas 
(EFAS) e Casas 
Familiares Rurais e do 
Mar (CFR e CFM) a 
destinarem vagas 
exclusivas para 
estudantes 
quilombolas. 

com formação dos 
agentes de 
desenvolvimento e 
fiscalização dos 
contratos; apoio à 
estruturação das 
entidades públicas 
executoras dos 
serviços de Ater. 

 0760 - Ampliar e 
qualificar sistemas 
de produção de 
base ecológica e 
orgânica da 
Agricultura 
Familiar e de Povos 
e Comunidades 
Tradicionais de 
modo a ofertar à 
sociedade produtos 
diversificados, 
diferenciados e sem 
contaminantes, 
gerando renda às 
famílias e 
melhorando a 
qualidade de vida e 
da alimentação. 

Ministério do 
Desenvolvimen
to Agrário. 

- Promover 
negociações 
internacionais e de 
comércio exterior, 
projetos de 
cooperação técnica e 
propostas de  
regulamentos do 
Mercosul que 
fortaleçam o espaço 
das políticas públicas 
da agricultura 
familiar, reforma 
agrária e de povos e 
comunidades 
tradicionais 

0313 - Promoção 
das políticas 
públicas da 
agricultura familiar, 
reforma agrária e de 
povos e 
comunidades  
tradicionais nas 
ações de integração 
regional, 
cooperação 
internacional, 
comércio exterior e 
nos acordos  
internacionais 
negociados pelo 
país. 

2044 - 
Autonomia e 
Emancipação da 
Juventude 

0989 - Promover a 
autonomia e 
emancipação 
cidadã do jovem, 

Presidência da 
República. 

- Qualificar 3.000 
jovens 
prioritariamente 
rurais e de 

047D - Qualificação 
profissional e 
capacitação de 
jovens 
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Programa Objetivo 
Órgão 

Responsável 
Metas 2012-2015 Iniciativas 

com ações de 
capacitação e apoio 
a microprojetos 
produtivos juvenis. 

comunidades 
tradicionais. 

prioritariamente 
rurais e de 
comunidades 
tradicionais para o 
trabalho, cidadania 
e organização social, 
por meio de 
parcerias e 
articulações 
institucionais. 

2018 - 
Biodiversidade 

0191 - Promover o 
desenvolvimento 
de C,T&I aplicadas à 
biodiversidade e 
aos serviços 
ecossistêmicos, e 
sistematizar e 
difundir as 
informações 
disponíveis, 
visando a 
conservação, a 
valoração e o uso 
sustentável dos 
recursos naturais 
dos biomas 
brasileiros. 

Ministério da 
Ciência, 
Tecnologia e 
Inovação 

 00M0 - Apoio à 
implementação de 
programa de C,T&I 
com intercâmbio de 
conhecimentos 
entre povos 
indígenas, 
populações 
tradicionais e com 
redes de pesquisa 
científica. 

2018 - 
Biodiversidade 

0506 - Promover o 
uso sustentável da 
biodiversidade por 
meio da valorização 
agrobiodiversidade 
e dos produtos da 
sociobiodiversidade
, com agregação de 
valor, consolidação 
de mercados 
sustentáveis e 
pagamento pelos 
serviços 
ambientais. 

Ministério do 
Meio Ambiente. 

- Disponibilizar banco 
de dados das 
organizações 
existentes de Povos e 
Comunidades 
Tradicionais  
- Elaborar 6 Planos de 
Desenvolvimento 
Sustentável de Povos 
e Comunidades 
Tradicionais. 
Promover o acesso de 
100 mil famílias de 
Povos Comunidades 
Tradicionais. e 
Agricultores ao 
mercado 

01TW - Gestão 
territorial e 
ambiental dos 
territórios de povos 
e comunidades 
tradicionais. 

2018 - 
Biodiversidade 

0510 - Promover a 
conservação e o uso 
sustentável de 
ambientes 
singulares e de alta 
relevância para a 
biodiversidade e 
garantir a 
representatividade 
dos ecossistemas 
brasileiros por 
meio da ampliação 

Ministério do 
Meio Ambiente 

- Celebrar 20 
contratos de 
concessão de direito 
real de uso com 
organizações dos 
povos e comunidades 
tradicionais das 
Unidades de 
Conservação de Uso 
Sustentável Federais. 
- Implementar 
instrumentos de 
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Programa Objetivo 
Órgão 

Responsável 
Metas 2012-2015 Iniciativas 

e consolidação do 
Sistema Nacional de 
Unidades de 
Conservação e de 
outras áreas 
protegidas. 

gestão de conflitos em 
40 Unidades de 
Conservação Federais 
com áreas de  
sobreposição com 
territórios de povos e 
comunidades 
tradicionais. 

2025 - 
Comunicações 
para o 
Desenvolviment
o, a Inclusão e a  
Democracia 

0751 - Expandir a 
infraestrutura e os 
serviços de 
comunicação social 
eletrônica, 
telecomunicações e 
serviços postais, 
promovendo o 
acesso pela 
população e 
buscando as 
melhores condições 
de preço, cobertura 
e qualidade. 

Ministério das 
Comunicações. 

- Ampliar as ações de 
comunicação e 
inclusão digital 
voltadas para as 
comunidades 
tradicionais, 
considerando as suas 
especificidades 
históricas e culturais. 
- Atender aos pedidos 
de instalação de 
Telefone de Uso 
Público nas 
comunidades 
remanescentes de 
quilombos ou 
quilombolas, 
devidamente 
certificadas; 
populações 
tradicionais e 
extrativistas fixadas 
nas Unidades de 
Conservação de Uso 
Sustentável, geridas 
pelo Instituto Chico 
Mendes de 
Conservação da 
Biodiversidade; 
assentamentos de  
trabalhadores rurais; 
aldeias indígenas; 
organizações militares 
das Forças Armadas; 
postos da Polícia 
Rodoviária  
Federal; e 
aeródromos públicos. 

 

2027 - Cultura: 
Preservação, 
Promoção e 
Acesso 

0786 - Fomentar a 
criação, a produção, 
difusão, o 
intercâmbio, a 
distribuição, a 
fruição e o consumo 
de bens, serviços e 
expressões 
culturais no Brasil e 
no exterior. 

Ministério da 
Cultura. 

- Realizar ações para o 
desenvolvimento 
sustentável de 300 
comunidades 
remanescentes de 
quilombos, 
tradicionais e de 
terreiros. 
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Programa Objetivo 
Órgão 

Responsável 
Metas 2012-2015 Iniciativas 

2029 - 
Desenvolviment
o Regional, 
Territorial 
Sustentável e 
Economia  
Solidária 

0977 - Promover a 
integração de 
políticas públicas 
em âmbito setorial 
e federativo, bem 
como em múltiplas 
escalas territoriais, 
consolidando a 
abordagem 
territorial como 
estratégia de 
desenvolvimento 
sustentável para o 
Brasil Rural, com 
especial atenção à 
superação das 
desigualdades de 
renda, gênero, raça, 
etnia e geração. 

 
Ministério do 
Desenvolvimen
to Agrário. 

- Desenvolver 
ferramentas de gestão 
que adequem as 
políticas para 
territórios rurais às 
especificidades das  
comunidades 
quilombolas e 
tradicionais.  
· Inserir a perspectiva 
étnico-racial nos 
programas voltados 
aos territórios rurais. 

 

2029 - 
Desenvolviment
o Regional, 
Territorial 
Sustentável e 
Economia  
Solidária 

0978 - Consolidar 
um modelo de 
governança 
territorial baseado 
na gestão social, 
com o 
compartilhamento, 
entre poder público 
e sociedade civil 
organizada, da 
formulação, gestão 
e controle das 
políticas públicas, 
com especial 
atenção à 
superação das 
desigualdades de 
renda, gênero, raça, 
etnia e geração, 
consolidando a 
abordagem 
territorial como 
estratégia de 
desenvolvimento 
sustentável para o 
Brasil Rural. 

Ministério do 
Desenvolvimen
to Agrário. 

- Criar mecanismos de 
garantia da 
participação de povos 
e comunidades 
tradicionais nos 
colegiados territoriais 
e outras instâncias 
colegiadas. 

 

2034 - 
Enfrentamento 
ao Racismo e 
Promoção da 
Igualdade Racial 

0986 - Articular 
junto aos 
ministérios e 
demais órgãos 
governamentais o 
acesso de povos e 
comunidades 
tradicionais a 
serviços públicos e 
programas sociais. 

Secretaria de 
Políticas de 
Promoção da 
Igualdade 
Racial. 

- Criar instrumento de 
coordenação e 
monitoramento para 
promover o acesso às 
políticas 
governamentais pelos 
povos e comunidades 
tradicionais de matriz 
africana e os povos de 
culturas ciganas. 
- Mapear as 

0476 - Articulação e 
monitoramento de 
ações de órgãos 
governamentais que 
garantam o acesso 
aos serviços 
públicos e 
programas sociais, 
contemplando a 
promoção da 
segurança alimentar 
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Programa Objetivo 
Órgão 

Responsável 
Metas 2012-2015 Iniciativas 

comunidades 
tradicionais de 
terreiro, priorizando 
as capitais e regiões 
metropolitanas. 

e o fomento ao 
desenvolvimento  
sustentável a partir 
da preservação dos 
saberes e viveres de 
comunidades 
tradicionais.  
0478 - Mapeamento 
e Levantamento 
socioeconômico e de 
demandas por 
serviços e 
programas sociais 
dos povos e 
comunidades 
tradicionais de 
matriz africana em 
sua diversidade, 
bem como 
acompanhamento 
de ações de 
desenvolvimento 
sustentável nessas 
comunidades. 
0479 - Articulação 
com instituições que 
têm como finalidade 
a preservação do 
patrimônio 
Histórico, Artístico e  
Cultural para 
desenvolvimento de 
ações específicas 
junto aos povos e às 
comunidades 
tradicionais de 
matriz africana. 
04DX - Apoio ao 
desenvolvimento 
sustentável de 
povos indígenas, 
comunidades 
quilombolas e 
outros povos e 
comunidades 
tradicionais visando 
à manutenção e à 
disponibilidade dos 
recursos naturais 
em seus territórios, 
necessários a sua 
reprodução cultural 
e segurança 
alimentar e 
nutricional, bem 
como incentivar o 
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Programa Objetivo 
Órgão 

Responsável 
Metas 2012-2015 Iniciativas 

fortalecimento das 
organizações 
comunitárias, 
qualificando e 
ampliando o acesso 
às políticas públicas, 
com ênfase nos 
serviços, na 
infraestrutura social 
e na acessibilidade, 
e à participação nos 
espaços de gestão 
pública, mediante 
articulação de 
parcerias com 
instituições públicas 
e privadas, visando 
ao 
etnodesenvolviment
o desses povos e 
comunidades. 

 0987 - Realizar a 
Regularização 
Fundiária das 
Comunidades 
Quilombolas, por 
meio da 
Delimitação, 
Reconhecimento, 
Indenização das 
Benfeitorias e 
Imóveis, 
Desintrusão e 
Titulação dos 
Territórios 
Quilombolas. 

Ministério do 
Desenvolvimen
to Agrário. 

- Contratar e 
conveniar a 
elaboração de 
Relatórios 
Antropológicos.  
- Decretar de 
interesse social 120 
territórios 
quilombolas  
- Demarcar, certificar 
e titular os territórios 
desintrusados em 
nome das 
comunidades 
quilombolas. 
- Publicar 140 
portarias, 
reconhecendo 64 mil 
hectares e 
beneficiando 14 mil 
famílias.  
- Publicar 190 RTIDs, 
identificando 660 mil 
hectares, beneficiando 
13 mil famílias. 
- Vistoriar e avaliar 
520 mil hectares de 
terras inseridos nos 
territórios 
quilombolas, 
indenizando 250 mil 
hectares. 

047A - Ampliação 
da regularização 
fundiária dos 
territórios 
quilombolas por 
meio do seu 
reconhecimento,  
Desintrusão e 
Titulação  
047B - Elaboração e 
adequação de 
normativos que 
facilitem a execução 
da política de 
regularização 
fundiária das 
comunidades 
quilombolas 

2045 - 
Licenciamento e 
Qualidade 

0489 - Promover o 
aperfeiçoamento do 
licenciamento e da 

  01NA - 
Aprimoramento dos 
mecanismos de 
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Órgão 

Responsável 
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Ambiental avaliação 
ambiental. 

licenciamento de 
empreendimentos 
com impactos em 
terras indígenas e 
comunidades 
tradicionais 

2065 - Proteção 
e Promoção dos 
Direitos dos 
Povos Indígenas 

Garantir aos povos 
indígenas a plena 
ocupação e gestão 
de suas terras, a 
partir da 
consolidação dos 
espaços e definição 
dos limites 
territoriais, por 
meio de ações de 
regularização 
fundiária, 
fiscalização e 
monitoramento das 
terras indígenas e 
proteção dos índios 
isolados, 
contribuindo para a 
redução de 
conflitos e para 
ampliar a presença 
do Estado 
democrático e 
pluriétnico de 
direito, 
especialmente em 
áreas vulneráveis. 

Ministério da 
Justiça. 

- Constituição de oito 
reservas indígenas 
para atender os casos 
de maior gravidade de 
povos indígenas 
confinados 
territorialmente ou 
desprovidos de terras. 
- Delimitação de 56 
terras indígenas 
- Desenvolvimento, 
implantação e 
disponibilização de 
Sistema de 
Informação 
Geográfica das terras 
indígenas.  
- Emissão de 45 
portarias 
declaratórias da posse 
indígena de terras 
tradicionalmente 
ocupadas. 
Estabelecimento de 
acordos de 
cooperação técnica 
para o combate ao 
desmatamento, 
incêndios florestais e 
outros ilícitos nas 
terras indígenas.  
- Estruturação de 12 
Frentes de Proteção 
Etnoambiental para 
fiscalizar e monitorar 
23 terras indígenas 
com  
referências de povos 
indígenas isolados 
confirmadas 
Fiscalização e 
monitoramento 
efetivo de 210 terras 
indígenas, com 
incremento de 30% 
das terras indígenas  
Fiscalizadas 
sistematicamente. 
- Homologação da 
demarcação de 40 

0403 - Articular a 
garantia da 
participação 
indígena nos 
processos de 
discussão e 
regulamentação da 
Redução de 
Emissões por 
Desmatamento e 
Degradação 
Florestal (REDD+) e 
outros mecanismos 
relacionados a 
mudanças 
climáticas e 
pagamento por 
serviços ambientais.  
0406 - Realizar a 
delimitação, a 
demarcação e a 
regularização 
fundiária, a 
fiscalização, a 
vigilância, o 
combate e a 
prevenção de 
ilícitos, o 
monitoramento 
territorial, espacial e 
ambiental e, a 
extrusão de não 
índios das terras 
indígenas, bem 
como localizar e 
proteger povos 
indígenas isolados e 
de recente contato.  
040B - 
Regulamentar o 
poder de polícia da 
FUNAI. 
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terras indígenas. 
- Implementação do 
Programa de 
Capacitação em 
Proteção às Terras 
Indígenas . 
- Implementação do 
Projeto de 
Monitoramento 
Espacial das Terras 
Indígenas.  
- Indenizar e extrusar 
ocupantes de boa-fé 
de 40 terras indígenas  
- Inserção do 
componente indígena 
na Política Nacional 
de Fronteira  
- Inserção do 
componente indígena 
na Política Nacional 
de Mudanças 
Climáticas  
- Promover o 
monitoramento 
permanente nas 20 
terras indígenas com 
maior índice de 
desmatamento  
- Redução de ilícitos 
socioambientais nas 
terras indígenas, por 
meio de ações 
articuladas de 
fiscalização e de  
etnodesenvolvimento  
- Regulamentação do 
poder de polícia da 
FUNAI 

2065 - Proteção 
e Promoção dos 
Direitos dos 
Povos Indígenas 

0945 - Implantar e 
desenvolver 
política nacional de 
gestão ambiental e 
territorial de terras 
indígenas, por meio 
de estratégias 
integradas e 
participativas com 
vistas ao 
desenvolvimento 
sustentável e à 
autonomia dos 
povos indígenas. 

Ministério da 
Justiça. 

- Coordenar e 
promover, em 
articulação com 
instituições de 
governo, indígenas e 
não governamentais, a 
1a  
Conferência Nacional 
de Gestão Ambiental e 
Territorial de Terras 
Indígenas.  
- Coordenar e 
promover, em 
articulação com 
instituições do 
governo, indígenas e 
não governamentais, 

040R - Apoiar o 
desenvolvimento 
sustentável dos 
povos indígenas, 
visando à 
manutenção e à 
disponibilidade dos 
recursos naturais 
em seus territórios, 
necessários a sua 
reprodução cultural 
e segurança 
alimentar e 
nutricional, bem 
como incentivar o 
fortalecimento das 
organizações 
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o Ano  
Internacional da 
Sociobiodiversidade 
Indígena.  
- Coordenar e 
promover, em 
articulação com 
instituições parceiras, 
seis chamadas 
públicas de projetos 
com foco na 
conservação da 
agrobiodiversidade 
em terras indígenas. 
- Coordenar, 
promover, apoiar e 
consolidar, em 
articulação com 
instituições parceiras, 
diagnósticos da  
agrobiodiversidade 
local e valorização de 
responsáveis por sua 
guarda e circulação, 
entre os povos 
Guarani, Khraô, Paresi 
e Xavante (...). 
- Implementar 51 
planos de gestão 
ambiental e territorial 
de terras indígenas.  
- Implementar cinco 
Centros de Formação 
Indígena 

comunitárias 
indígenas, 
qualificando e 
ampliando o acesso 
às  
políticas públicas e a 
participação nos 
espaços de gestão 
pública.  
040S - Articulação e 
promoção da 
economia criativa 
de povos e 
comunidades 
indígenas, por meio 
da identificação de 
arranjos produtivos 
locais, do estímulo à 
formação de 
competências 
criativas, à 
produção, difusão, 
distribuição, 
consumo e fruição 
de produtos e de sua 
inserção nos 
mercados nacional e 
internacional, de 
modo promover a  
diversidade cultural, 
a geração de renda e 
a inclusão social dos 
povos indígenas, 
respeitadas suas 
especificidades e 
autonomia.  
040T - Articular a 
qualificação dos 
serviços de 
assistência técnica e 
extensão rural em 
áreas indígenas para 
a gestão de seus 
territórios e 
estruturação dos 
processos de 
produção e acesso a 
mercados 
diferenciados.  
040U - Articular a 
qualificação e 
adequação da 
Declaração de 
Aptidão ao 
Programa Nacional 
de Fortalecimento 
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da Agricultura 
Familiar (Pronaf), a 
ampliação de 
entidades emissoras 
e capacitação das 
comunidades, para 
garantir o acesso 
dos povos indígenas 
às políticas de 
desenvolvimento 
rural sustentável 
(...). 

2065 - Proteção 
e Promoção dos 
Direitos dos 
Povos Indígenas 

0948 - Promover o 
acesso amplo e 
qualificado dos 
povos indígenas aos 
direitos sociais e de 
cidadania por meio 
de iniciativas 
integradas e 
articuladas em prol 
do 
desenvolvimento 
sustentável desses 
povos, respeitando 
sua identidade 
social e cultural, 
seus costumes e 
tradições e suas 
instituições. 

Ministério da 
Justiça. 

- Apoiar a realização 
de 150 eventos 
(seminários, reuniões, 
cursos, etc.) das 
organizações 
indígenas nas diversas 
regiões do País, em 
suas iniciativas 
próprias e em 
processos de 
formação, para 
promoção de seus 
direitos sociais e 
qualificação das 
políticas públicas.  
- Contribuir para o 
alcance da meta 
nacional de 
erradicação do sub-
registro civil de 
nascimento. 
- Definir a legislação 
específica com 
diretrizes para a 
política de 
implantação de 
programas e projetos 
de  
infraestrutura para 
povos indígenas e 
seus territórios, 
desenvolvidos pelos 
diferentes órgãos e 
entes federados.  
- Executar 10.000 
obras de 
infraestrutura 
comunitária ou de 
habitações em terras 
indígenas.  
- Implantar sistema 
interligado aos canais 
remotos do Ministério 
da Previdência Social, 

0421 - Apoio às 
ações de 
transversalização da 
temática de gênero 
e geracional na 
implementação e 
construção de 
políticas públicas 
direcionadas aos 
povos indígenas.  
0422 - Articular a 
adequação do 
conjunto de 
políticas públicas e 
programas de 
desenvolvimento 
social e segurança 
alimentar e 
nutricional para 
povos indígenas, 
considerando as 
especificidades 
étnico-culturais e 
territoriais e as 
perspectivas de 
gênero e geracional 
destes povos.  
0423 - Articular a 
promoção da 
adequação de 
políticas públicas, 
programas e ações 
de combate ao uso 
de álcool e drogas, 
considerando as 
especificidades 
étnico-culturais e 
territoriais dos 
povos indígenas.  
0424 - Atuar em 
cooperação entre os 
países que fazem 
fronteira com o 
Brasil, com o intuito 
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nas 36 Coordenações  
Regionais da Funai, 
adequando e 
potencializando o 
acesso aos direitos 
previdenciários dos 
povos indígenas.  
- Instituir acordo de 
cooperação que 
garanta o respeito às 
formas de nominação 
próprias dos povos 
indígenas por parte 
dos registradores nas 
diferentes regiões do 
País (...) 

de regulamentar e 
promover políticas 
de proteção dos 
direitos sociais dos 
povos indígenas (...) 

2065 - Proteção 
e Promoção dos 
Direitos dos 
Povos Indígenas 

0949 - Preservar e 
promover o 
patrimônio cultural 
dos povos 
indígenas por meio 
de pesquisa, 
documentação, 
divulgação e 
diversas ações de 
fortalecimento de 
suas línguas, 
culturas e acervos, 
prioritariamente 
aqueles em situação 
de vulnerabilidade. 

Ministério da 
Justiça. 

- Apoiar 168 projetos 
de atividades e 
eventos culturais, em 
conjunto com as 
unidades regionais da 
Funai, visando ao 
apoio à produção 
social e à transmissão 
de saberes, bem como 
à comercialização e 
distribuição de bens 
materiais.  
- Capacitar 160 
pesquisadores 
indígenas em métodos 
e técnicas de registro 
de suas línguas e 
aspectos de suas  
culturas e gestão de 
seus patrimônios.  
- Elaborar marco legal 
de proteção dos 
conhecimentos 
tradicionais e 
expressões culturais 
indígenas.  
- Implementar Plano 
Setorial de Culturas 
Indígenas. 

042A - Apoiar 
projetos, eventos e 
estudos que 
contribuam para a 
valorização cultural 
dos povos indígenas, 
e  
preservar e difundir 
o conhecimento 
pertencente aos 
povos indígenas, 
prioritariamente em 
risco de 
desaparecimento  
e sob a guarda do 
Museu do Índio e 
suas unidades 
descentralizadas, 
visando torná-lo 
acessível à 
sociedade brasileira 
em geral e, em 
particular, às 
sociedades 
indígenas.  
042B - 
Desenvolvimento de 
estudos, projetos e 
oficinas de pesquisa 
e documentação de 
línguas, culturas e 
acervos, com a 
capacitação de 
pesquisadores 
indígenas. 

2065 - Proteção 
e Promoção dos 
Direitos dos 
Povos Indígenas 

0950 - Articular as 
políticas públicas 
implementadas 
pelos órgãos do 
governo federal 

Ministério da 
Justiça. 

- Elaborar e 
implementar 36 
Planos Regionais 
Indigenistas 
articulados entre as 

042D - Integrar o 
planejamento e a 
execução das ações 
indigenistas do 
Estado Brasileiro 
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junto aos povos 
indígenas, 
compatibilizando 
suas estratégias de 
regionalização e 
sistemas de 
informação de 
modo a otimizar 
seus resultados, 
com 
desdobramentos 
territoriais. 

diversas instituições  
governamentais com 
atuação no território. 
- Implementar o 
Conselho Nacional de 
Política Indigenista.  
- Integrar os sistemas 
de informação sobre 
povos indígenas. 

por meio da  
implementação de 
Planos Regionais 
Indigenistas 

2065 - Proteção 
e Promoção dos 
Direitos dos 
Povos Indígenas 

0951 - Promover e 
proteger os direitos 
dos povos 
indígenas de 
recente contato por 
meio da 
implementação de 
iniciativas que 
considerem sua 
situação de extrema 
vulnerabilidade 
física e cultural. 

Ministério da 
Justiça 

- Formular política de 
proteção e promoção 
aos povos indígenas 
de recente contato  
- Implementar a 
política de proteção e 
promoção dos povos 
de recente contato em 
11 terras indígenas  
jurisdicionadas às 
Frentes de Proteção 
Etnoambiental da 
Funai. 
Monitorar e avaliar 
ações governamentais 
e da sociedade civil 
nas 11 terras 
indígenas com 
presença de povos 
indígenas de recente 
contato 
jurisdicionadas à 
Frente de Proteção 
Etnoambiental da 
Funai. 
- Realizar estudos e 
diagnósticos para 
orientar as ações 
governamentais e não 
governamentais junto 
aos povos indígenas 
de recente contato. 

042E - Articular 
com a Secretaria 
Especial de Saúde 
Indígena/MS ações 
de atenção à saúde 
que contemplem as 
especificidades da 
política de proteção 
e promoção dos 
povos indígenas de 
recente contato.  
042F - Formular e 
implementar 
política de proteção 
e promoção aos 
povos indígenas de 
recente contato, 
bem como 
coordenar, 
monitorar e 
articular as ações 
governamentais e 
da sociedade civil 
junto a esses povos. 

2065 - Proteção 
e Promoção dos 
Direitos dos 
Povos Indígenas 

0952 - Promover o 
direito dos povos 
indígenas a uma 
educação 
diferenciada em 
todos os níveis e a 
articulação e o 
acompanhamento 
das políticas 
públicas de 
educação, com 
vistas à autonomia 

Ministério da 
Justiça. 

- Apoiar 
financeiramente o 
estudante indígena 
fora da aldeia.  
- Apoiar técnica e 
financeiramente 
cursos de formação de 
professores indígenas. 
- Elaborar, 
institucionalizar e 
aplicar instrumentos 
de acompanhamento 

042G - Promover 
ações institucionais 
e a participação dos 
povos indígenas na 
elaboração, 
implementação e  
acompanhamento 
das políticas 
públicas de 
educação em todos 
os níveis, com vistas 
à valorização de 
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e à sustentabilidade 
desses povos, por 
meio da valorização 
da cultura e das 
suas formas de 
organização social. 

das ações de educação 
escolar indígena e 
monitoramento das 
políticas públicas de 
educação em todos os 
níveis.  
- Elaborar subsídios 
na perspectiva de 
construção de um 
Sistema Próprio de 
Educação Escolar 
Indígena.  
- Formar técnicos e 
representantes 
indígenas para o 
acompanhamento e o 
exercício do controle 
social diante das ações 
e políticas de 
educação escolar 
indígena.  
- Implantar processos 
de discussão para 
implementação dos 
cursos de ensino 
médio e ensino médio 
integrado a partir das 
demandas 
apresentadas pelas 
comunidades 
indígenas. 

suas culturas,  
línguas, 
conhecimento 
tradicionais e à 
promoção da 
autonomia e da 
sustentabilidade dos 
povos indígenas.  
042H - 
Regulamentar os 
instrumentos de 
avaliação e 
acompanhamento 
das ações de 
educação indígenas. 

2065 - Proteção 
e Promoção dos 
Direitos dos 
Povos Indígenas 

0953 - Promover a 
consolidação da 
reestruturação 
organizacional da 
Funai com vistas ao 
seu 
aperfeiçoamento 
institucional, por 
meio da 
implementação de 
projetos voltados à 
estruturação e 
melhoria dos 
processo de 
trabalho, 
capacitação 
intensiva de 
recursos humanos, 
suporte tecnológico 
e infraestrutura 
física. 

Ministério da 
Justiça 

- Adequar a 
infraestrutura física e 
de tecnologia de 
informação e 
comunicação da sede 
e das coordenações  
regionais da Funai.  
- Capacitar e informar 
100% dos 
representantes 
indígenas dos comitês 
regionais da Funai 
quanto ao conjunto 
das políticas públicas. 
- Desenvolvimento e 
implantação de um 
sistema de 
informações 
gerenciais e sobre a 
realidade indígena  
- Desenvolvimento e 
implementação de um 
Programa de 
Capacitação de 
Recursos Humanos 

042I - Construir o 
edifício-sede da 
Funai. 
042J - Formar e 
capacitar indígenas 
para atuação nos 
comitês regionais e 
outros colegiados 
em gestão 
compartilhada de 
políticas públicas.  
042K - Melhor e 
ampliar a 
capacidade de 
execução e de 
prestação de 
serviços da Funai. 
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para a Funai com foco 
na melhoria de gestão  
- Mapeamento e 
redesenho dos 
processos de trabalho 
da Funai. 

2065 - Proteção 
e Promoção dos 
Direitos dos 
Povos Indígenas 

0962 - Implementar 
o Subsistema de 
Atenção à Saúde 
Indígena, articulado 
com o SUS, baseado 
no cuidado integral, 
observando as 
práticas de saúde e 
as medicinas 
tradicionais, com 
controle social, 
garantindo o 
respeito às 
especificidades 
culturais. 

Ministério da 
Saúde. 

- Ampliar a cobertura 
vacinal para 80% da 
população indígena 
até 2015, conforme o 
calendário de 
imunização  
específico 
estabelecido pelo 
Ministério da Saúde  
- Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas 
participando dos 
Planos de Ação da 
Rede Cegonha até 
2015.  
- Estabelecer, até 
2015, contratos de 
ação pública com os 
Estados e municípios 
com serviços de 
média e alta  
complexidade na área 
de abrangência dos 34 
Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas.  
- Implantar 24 Casas 
de Saúde Indígena 
(Casai) até 2015.  
- Implantar, até 2015, 
700 sistemas de 
abastecimento de 
água em aldeias 
indígenas.  
- Realizar a V 
Conferência Nacional 
de Saúde Indígena.  
- Reformar 31 Casas 
de Saúde Indígena 
(Casai) até 2015. 

0443 - Estruturação 
do Subsistema de 
Atenção à Saúde 
Indígena (Sasisus).  
0444 - 
Implementação de 
modelo de atenção 
integral centrado na 
linha do cuidado, 
com foco na família 
indígena, 
integralidade e 
intersetorialidade 
das ações, 
participação 
popular e 
articulação com as 
práticas e medicinas 
tradicionais.  
0445 - 
Implementação de 
sistema de 
abastecimento de 
água, melhorias 
sanitárias e manejo 
de resíduos sólidos 
nas aldeias, em 
quantidade e 
qualidade 
adequadas, 
considerando 
critérios 
epidemiológicos e as 
especificidades 
culturais dos povos 
indígenas. 

2066 - Reforma 
Agrária e 
Ordenamento 
da Estrutura 
Fundiária 

0419 - Identificar, 
discriminar e 
arrecadar as terras 
devolutas, destinar 
as terras públicas e 
executar a 
regularização 
fundiária nas terras 
federais e nas 
estaduais, em 
parceria com os 

Ministério do 
Desenvolvimen
to Agrário 

- Emissão de certidão 
de certificação de 100 
milhões de hectares. 
- Encaminhar 200.000 
imóveis rurais para a 
regularização 
fundiária. 
- 
Georreferenciamento 
de 28 milhões de 
hectares, reservadas 

01DY - Ampliação 
do trabalho de 
regularização 
fundiária de áreas 
rurais da União, sob 
a jurisdição da 
Secretaria do 
Patrimônio da 
União, 
prioritariamente 
nos imóveis 
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respectivos 
governos, para a 
democratização do 
acesso à terra, com 
condições 
simplificadas para 
imóveis rurais 
pequenos e médios, 
bem como para a 
promoção dos 
direitos territoriais 
das populações 
quilombolas, povos 
indígenas e outras 
comunidades 
tradicionais, e 
contribuir para o 
combate da 
pobreza no meio 
rural. 

as competências da 
Lei 11.952/2009 - 
Terra Legal.  
- Identificar, 
discriminar, arrecadar 
e destinar 11,2 
milhões de hectares 
de terras públicas, 
reservadas as 
competências da Lei 
11.952/2009 - Terra 
Legal.  
- Identificar, cadastrar 
e georreferenciar 104 
mil estabelecimentos 
agropecuários e 
domicílios dentro dos 
57 milhões de 
hectares de terras 
públicas federais 
remanescentes, 
localizadas na 
Amazônia Legal - 
Terra Legal. 
- Promover a 
regularização e a 
ratificação de 20 mil 
títulos de posses em 
faixa de fronteira, 
reservadas as  
competências da Lei 
11.952/2009 - Terra 
Legal.  
- Regularização 
fundiária de 11,2 
milhões de hectares 
de terras públicas 
federais e estaduais 
na Amazônia Legal - 
Terra  
Legal. 
- Verificar o 
cumprimento da 
Função Social da 
Propriedade mediante 
a vistoria de 4 milhões 
de hectares, com  
prioridade para o 
conjunto de imóveis 
acima de 15 módulos 
fiscais cadastrados no 
Sistema Nacional de 
Cadastro  
Rural (SNCR). 

ocupados por 
comunidades 
tradicionais.  
01DZ - 
Aperfeiçoamento do 
marco legal 
relacionado à 
questão da 
regularização e 
legalização de 
imóveis rurais.  
01E0 - 
Aperfeiçoamento 
dos marcos legais 
sobre regularização 
de imóveis rurais e 
urbanos na 
Amazônia Legal  
01E7 - Gestão das 
terras públicas 
federais e apoio à 
gestão das 
estaduais, 
realizando a 
fiscalização do 
cumprimento da 
função social das 
propriedades rurais, 
georreferenciament
o e certificação de 
imóveis rurais, 
regularização 
fundiária e titulação, 
ratificação de títulos 
em faixa de 
fronteira e apoio à 
legalização de 
imóveis rurais,  
modernização do 
Sistema Nacional de 
Cadastro Rural 
(SNCR), implantação 
do Cadastro 
Nacional de Imóveis 
Rurais (CNIR), 
ampliação da 
inserção de dados 
geográficos ao 
acervo fundiário do 
Incra e a sua 
integração com 
outras bases 
geográficas, e 
promover a 
massificação do seu 
acesso.  
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Programa Objetivo 
Órgão 

Responsável 
Metas 2012-2015 Iniciativas 

01E8 - Gestão de 
malha fundiária e 
destinação de terras 
públicas nos marcos 
da Lei 11.952/2009  
01E9 - Identificação 
de áreas da União, 
pelo Instituto 
Nacional de 
Colonização e 
Reforma Agrária em 
parceria com a 
Secretaria de 
Patrimônio da 
União, aptas à 
regularização 
fundiária, dando-se 
prioridade àquelas 
ocupadas por 
comunidades 
tradicionais. 

2066 - Reforma 
Agrária e 
Ordenamento 
da Estrutura 
Fundiária 

0420 - Assentar 
famílias, público da 
reforma agrária, 
por meio da 
obtenção de 
imóveis rurais, criar 
e implantar 
projetos de 
assentamento 
sustentáveis com 
infraestrutura, 
crédito instalação e 
licenciamento 
ambiental, proceder 
a supervisão 
ocupacional dos 
lotes e contribuir 
com igualdade de 
gênero e a redução 
da pobreza rural. 

Ministério do 
Desenvolvimen
to Agrário. 

- Apoiar o usufruto 
exclusivo dos Povos 
Indígenas ao seu 
território por meio do 
assentamento de 
ocupantes não  
indígenas no processo 
de regularização das 
Terras Indígenas. 

 

2066 - Reforma 
Agrária e 
Ordenamento 
da Estrutura 
Fundiária 

0422 - 
Proporcionar o 
acesso à 
capacitação 
profissional e 
educação formal em 
todos os níveis, à 
cultura, à 
alimentação básica, 
à saúde, esporte e 
lazer ao público da 
reforma agrária, 
povos e 
comunidades 
tradicionais e 

 
 
Ministério do 
Desenvolvimen
to Agrário. 

- Ampliar as 
iniciativas de 
articulação 
interinstitucional para 
construção de creches 
e escolas de educação 
básica  
(infantil, fundamental 
e média) nos 
assentamentos.  
- Atender aos 8.000 
jovens e ou adultos, 
mantendo 2.000 
alunos em formação 
profissional de nível 

01EY - Articulação 
institucional para 
proporcionar ao 
público da reforma 
agrária, povos e 
comunidades  
tradicionais e 
agricultores 
familiares 
beneficiários da 
regularização 
fundiária o acesso à 
cultura, à saúde, à  
alimentação, ao 
esporte e ao lazer. 
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Programa Objetivo 
Órgão 

Responsável 
Metas 2012-2015 Iniciativas 

agricultores 
familiares 
beneficiários da 
regularização 
fundiária. 

médio e superior, 
anualmente.  
- Capacitar 3.000 
profissionais com 
bolsas para a 
formação 
complementar técnica 
e especializada, com 
vistas à atuação na 
assistência técnica, 
pedagógica e social.  
- Manter 10.000 
alunos em processo 
de alfabetização e/ou 
escolarização 
anualmente (...) 

01EZ - Articular as 
políticas de reforma 
agrária dirigidas às 
mulheres com o 
Programa Nacional 
de Documentação 
da Mulher 
Trabalhadora Rural. 

2068 - 
Saneamento 
Básico  
 

0355 - Ampliar a 
cobertura de ações 
e serviços de 
saneamento básico 
em comunidades 
rurais, tradicionais 
e especiais 
(quilombolas, 
assentamentos da 
reforma agrária, 
indígenas, dentre 
outras) e à 
população rural 
dispersa, 
priorizando 
soluções 
alternativas que 
permitam a 
sustentabilidade 
dos serviços. 

Ministério da 
Saúde. 

- Implantar obras de 
saneamento em 375 
comunidades 
remanescentes de 
quilombos.  
- Implantar obras de 
saneamento em 750 
comunidades rurais, 
tradicionais e 
especiais. 

011Q - Implantação, 
ampliação ou 
melhorias de ações 
e serviços 
sustentáveis de 
saneamento básico 
em  
comunidades rurais, 
tradicionais e 
especiais 
(remanescentes de 
quilombos, 
assentamentos da 
reforma agrária,  
reservas 
extrativistas, 
ribeirinhos, dentre 
outras). 

2069 - 
Segurança 
Alimentar e 
Nutricional 

0379 - Assegurar 
processos 
permanentes de 
Educação Alimentar 
e Nutricional e de 
Promoção da 
Alimentação 
Adequada e 
Saudável, de modo 
a estimular a 
autonomia do 
sujeito para 
produção e práticas 
alimentares 
saudáveis, por meio 
da mobilização 
social, articulação e 
trabalho em rede, 
valorizando e 
respeitando as 

Ministério do 
Desenvolvimen
to Social e 
Combate à 
Fome. 

- Publicar o marco 
conceitual de 
Educação Alimentar e 
Nutricional nas 
Políticas Públicas, 
respeitando as 
práticas alimentares 
dos Povos Indígenas e 
dos Povos e 
Comunidades 
Tradicionais. 
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Programa Objetivo 
Órgão 

Responsável 
Metas 2012-2015 Iniciativas 

especificidades 
culturais e 
regionais dos 
diferentes grupos e 
etnias, na 
perspectiva da 
Segurança 
Alimentar e 
Nutricional e da 
garantia do Direito 
Humano à 
Alimentação 
Adequada. 

2069 - 
Segurança 
Alimentar e 
Nutricional 

0380 - Promover o 
acesso à 
alimentação 
adequada e 
fomentar a inclusão 
socioeconômica de 
agricultores 
familiares, 
mulheres rurais, 
povos e 
comunidades 
tradicionais e povos 
indígenas, por 
intermédio da 
ampliação da sua 
participação, 
prioritariamente 
dos mais pobres, no 
abastecimento dos 
mercados 
institucionais, da 
rede 
socioassistencial e 
dos equipamentos 
públicos de 
alimentação e 
nutrição. 

Ministério do 
Desenvolvimen
to Social e 
Combate à 
Fome. 

- Ampliar a compra de 
alimentos 
agroecológicos e 
oriundos das cadeias 
da 
sociobiodiversidade, 
de modo a  
beneficiar 25.000 
agricultores 
familiares, povos e 
comunidades 
tradicionais e povos 
indígenas. 
Ampliar a 
participação de povos 
e comunidades 
tradicionais, 
quilombolas e povos 
indígenas no 
Programa de 
Aquisição de 
Alimentos 

015D - Aquisição, 
armazenagem e 
distribuição de 
alimentos 
produzidos por 
agricultores 
familiares, mulheres  
rurais, povos e 
comunidades 
tradicionais e povos 
indígenas, bem 
como por suas 
organizações, com 
prioridade para  
os agroecológicos e 
oriundos da 
sociobiodiverdade, 
para distribuição a 
pessoas ou famílias, 
diretamente a essas 
ou por intermédio 
do abastecimento da 
rede 
socioassistencial, 
dos equipamentos 
públicos de 
alimentação e 
nutrição e de 
mercados 
institucionais, para 
formação de 
estoques pelas 
organizações da 
agricultura familiar 
e para composição 
de estoques 
públicos. 

2069 - 
Segurança 
Alimentar e 
Nutricional 

0614 - Garantir o 
acesso à água para 
populações rurais 
de forma a 
promover 
qualidade e 

Ministério do 
Desenvolvimen
to Social e 
Combate à 
Fome. 

- Estabelecer 
estratégias que 
permitam ampliar o 
acesso à água para 
consumo humano a 
245.000 famílias da 

02E5 - Identificação, 
implantação e 
monitoramento de 
tecnologias para 
captação e 
armazenamento de 
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Programa Objetivo 
Órgão 

Responsável 
Metas 2012-2015 Iniciativas 

quantidade 
suficientes à 
segurança 
alimentar e 
nutricional. 

zona rural das 
diversas regiões do 
País e dos povos 
indígenas e povos e 
comunidades 
tradicionais, 
especialmente na 
Região Norte, por 
meio da 
implementação de 
tecnologias de 
captação e 
armazenamento de 
água. 

água, para famílias 
rurais, povos 
indígenas e povos e 
comunidades 
tradicionais e em 
escolas rurais, 
associadas à 
capacitação dos 
beneficiários em 
gestão hídrica, 
convivência com a 
seca, segurança 
alimentar e 
nutricional e uso 
sustentável dos  
recursos naturais, 
além de execução de 
ações de 
monitoramento da 
qualidade da água 
consumida. 

2069 - 
Segurança 
Alimentar e 
Nutricional 

0615 - Fomentar e 
estruturar a 
produção familiar e 
a inclusão 
produtiva, 
especialmente dos 
agricultores 
familiares, povos 
indígenas e povos e 
comunidades 
tradicionais em 
situação de 
insegurança 
alimentar e 
nutricional, de 
forma a gerar 
alimentos, 
excedentes de 
produção e renda. 

Ministério do 
Desenvolvimen
to Social e 
Combate à 
Fome. 

- Atender 142.100 
agricultores 
familiares, povos 
indígenas e povos e 
comunidades 
tradicionais em 
situação de 
vulnerabilidade social, 
fomentando 
atividades produtivas 
diversificadas, 
especialmente de 
alimentos, a partir de 
conceitos 
agroecológicos, 
respeitadas as 
características 
culturais  
- Elaborar política, 
marcos legais e 
instrumentos 
normativos, visando à 
estruturação da 
produção dos 
agricultores 
familiares, de povos 
indígenas e de povos e 
comunidades 
tradicionais, 
diferenciando-as das 
ações oficiais de 
crédito. 

02E7 - Apoio a 
povos indígenas e a 
povos e 
comunidades 
tradicionais por 
meio da 
identificação, 
mobilização,  
capacitação, 
assistência técnica e 
fornecimento de 
instalações, 
equipamentos e 
insumos necessários 
ao fomento de  
projetos e ações de 
segurança alimentar 
e nutricional, 
estimulando 
sistemas 
agroecológicos, 
saberes tradicionais 
e a recuperação da 
cobertura florestal.  
· 02E8 - 
Atendimento de 
agricultores 
familiares, povos 
indígenas e povos e 
comunidades 
tradicionais em 
situação de extrema 
pobreza, por meio 
da transferência de 
recursos financeiros 
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Órgão 

Responsável 
Metas 2012-2015 Iniciativas 

para o fomento às 
atividades 
produtivas, 
articulado com 
serviços de 
assistência técnica e 
extensão rural, 
adequados às 
especificidades 
socioculturais dos  
beneficiários e apoio 
a outras iniciativas 
de segurança 
alimentar e 
nutricional e de 
inclusão produtiva.  
02EB - 
Estabelecimento de 
sinergias entre as 
ações de fomento e 
estruturação das 
atividades 
produtivas dos 
agricultores 
familiares, povos 
indígenas e povos e 
comunidades 
tradicionais e o 
Plano Nacional da  
Sociobiodiversidade
, o Programa de 
Aquisição de 
Alimentos, a Política 
Nacional de Gestão 
Ambiental de Terras  
Indígenas e o 
Pronaf.  
02EC - Identificação 
e implantação de 
tecnologias de 
captação e 
armazenamento de 
água para fomentar 
e estruturar as 
atividades 
produtivas de 
agricultores 
familiares, povos 
indígenas e povos e 
comunidades 
tradicionais, em 
situação de 
vulnerabilidade 
social (...) 

De forma complementar, em âmbito estadual, pode-se ainda destacar: 
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• Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins - Ruraltins, vinculado à Secretaria de 
Estado da Agricultura, Pecuária e do Desenvolvimento Agrário, é o órgão oficial de assistência 
técnica e extensão rural do Estado, que tem como missão: “Contribuir de forma participativa para 
o desenvolvimento rural sustentável, centrado no fortalecimento da agricultura familiar, por meio 
de processos educativos que assegurem a construção do pleno exercício da cidadania e melhoria 
da qualidade de vida". O Ruraltins é responsável pela prestação desses serviços ao público da 
agricultura familiar e pelo apoio ao desenvolvimento do setor agropecuário do Estado. Sua visão 
consiste em “ser referência na Região Norte em assistência técnica e extensão rural na promoção 
do desenvolvimento rural sustentável”. O público-alvo do instituto são os beneficiários diretos 
dos serviços de assistência técnica e extensão rural, bem como os produtores(as) rurais e suas 
famílias, além de assentados da reforma agrária, quilombolas, pescadores artesanais, extrativistas 
e povos indígenas. O instituto desenvolve várias ações voltadas às temáticas de meio ambiente, 
assistências técnicas, capacitações e conservação e recuperação de agrossistemas, destacando o 
Projeto de desenvolvimento Socioeconômico das Quebradeiras de Coco do Bico do Papagaio - 

comunidade Sete Barracas, com fabricação de sabão e sabonete, atendendo a 37 famílias com 
recursos do governo do estado - Ruraltins - e do governo federal. 

• Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas): Projeto Arte Norte - de 
organização da atividade de artesanato em seis municípios da região do Bico do Papagaio, com 
vendas fechadas a lojas da Região Sudeste do País, dirigidas pelo Sebrae, parte do projeto 
estruturante denominado “Manejo Florestal não Madeireiro da Amazônia”. 

• Seagro - Programa Crédito Fundiário - em negociação com grupos de quebradeiras para acesso 
por meio da organização de grupos associados para aquisição de terras e assentamento das 
famílias. 

• Sehab - Programa Habitacional para as Quebradeiras de Coco - construção de 884 unidades 
habitacionais em seis municípios da região, atendendo a 16 povoados, com ações 
complementares de desenvolvimento social (qualificação profissional e geração de renda) e 
infraestrutura urbana - recursos do governo estadual - Sehab e governo federal, por meio do 
Ministério das Cidades. 

• Setas (Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social) - Projeto Babaçu - recurso captado em 
parceria com a Asmubip junto à Fundação Petrobras para atendimento a 45 núcleos de produção 
em artesanato, óleo, coco e sabonete, com ações de capacitação, produção e marketing. 
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9 
INDICATIVOS E RECOMENDAÇÕES 

 

9.1 Participação no ZEE  

9.1.1 Participação efetiva de representações institucionais e comunitárias na Comissão 
Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico 

É fundamental que representantes de instituições públicas, como a Funai, o Incra, o MDA e o IcmBio 
sejam chamadas para compor a Comissão Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico. Da mesma 
forma, instituições da sociedade civil como ONGs, sindicatos, associações e cooperativas devem ter 
assento na CEZEE em Câmaras Técnicas ou Temáticas que tratem de assuntos referentes a Povos e 
Comunidades Tradicionais. 

A Comissão Estadual de Zoneamento é fundamental em um Zoneamento Ecológico-Econômico, 
porque é por meio dela que as informações sobre o ZEE são inicialmente difundidas para os grupos 
de atores interessados no ordenamento territorial. É ela que legitima os estudos e que, juntamente 
com a Coordenação do Zoneamento Ecológico-Econômico, orienta os passos da fase seguinte do 
Zoneamento. 

Finalmente, ela permite o processo de participação contínuo, provocando pactuação e negociações 
sobre o uso do território por meio do Mapa de Gestão em escala de 1:250.000. 

9.2 Fundiário 

9.2.1 Criação, regularização e revisão de limites de unidades territoriais 

• Terras Indígenas 

Com relação às Terras Indígenas do Estado do Tocantins, podemos considerar: i) as Terras Indígenas 
indicadas para estudos de delimitação correspondem a Apinayé II, Wahuri e Canoanã; ii) aquelas 
voltadas para a revisão de limites são Krahô-Canela e Iñawe bohana; e iii) a conclusão da 
regularização fundiária da Terra Indígena Utaria Wyhyna/ Iròdu Iràna.  

• Territórios Quilombolas 

Conforme afirmado neste relatório, das comunidades reconhecidas, apenas o Território Kalunga do 
Mimoso encontra-se em fase final de regularização. As comunidades que ainda pleiteiam seus 
territórios e que aguardam pelo início ou pela conclusão dos estudos para que possam avançar para 
os passos seguintes da regularização fundiária são: Barra do Aroeira; Mumbuca; Ilha de São Vicente; 
Cocalinho; Malhadinha; Grotão; Córrego Fundo; Carrapato, Formiga e Ambrósio; Morro do São João; 
São José; Redenção; Baião; Laginha; São Joaquim; Rio das Almas; Dona Juscelina; Curralinho do 
Pontal; Pé do Morro; Manoel João; e Fazenda Lageado.  

• Quebradeiras De Coco 

Em relação às quebradeiras de coco, citam-se: i) a desapropriação e conclusão da regularização 
fundiária da Reserva Extrativista do Extremo Norte; e ii) a criação de unidades territoriais (com 
modalidade a definir) para atender às quebradeiras de coco que estão sem terra nas comunidades de 
Piquizeiro, Lagoa, Tábua, Centro do Mamede, Tira Calça, Samaúma e Olho d´Água do Coco.  
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9.3 Gestão 

9.3.1 Elaboração de etnozoneamento em terras indígenas 

O Zoneamento Ecológico- Econômico é um instrumento de gestão capaz de romper posições 
polarizadas, oferecendo oportunidades de desenvolvimento e uso dos recursos naturais e 
propiciando maior qualidade ambiental. Propõe uma regulação do uso do território, valorizando as 
diferenças culturais e constituindo uma forma de relação entre as comunidades e o setor público. 
Tem como finalidade subsidiar as estratégias e ações para a elaboração e execução de planos de 
desenvolvimento sustentável (local/regional). 

Torna-se ainda um instrumento político-jurídico na medida em que no processo de sua 
implementação são gerados indicadores para elaboração de normas legais que regulam o uso do 
território. A participação social no processo de elaboração das normas legais garante a legitimidade e 
sua utilização.  

O Etnozoneamento de Terras Indígenas é um tipo de Zoneamento participativo das terras indígenas, 
elaborado a partir de diagnósticos/prognósticos da atual situação socioeconômica, política, 
ambiental e cultural. Deve ser discutido com os chefes de família durante reuniões promovidas 
localmente, com a participação de lideranças, professores, agentes de saúde e agroflorestais e de 
representante de associações e de organizações de representação, a partir de apoio de profissionais 
que subsidiem a população local nas discussões de planejamento e indicativos de execução das 
ações. Torna-se um instrumento básico para a elaboração de planos de gestão territorial e ações de 
vigilância. 

Para que um etnozoneamento seja realizado com sucesso, ele deve obedecer aos seguintes 
princípios: 

a) Ser participativo - a comunidade deve ser sensibilizada e envolvida do início ao final das 
atividades, porque será ela que definirá qual a fotografia atual a ser apresentada e quais as 
estratégias a serem adotadas para curto, médio e longo prazos. 

b) Ser sustentável - no sentido de não comprometer o uso dos recursos naturais e no sentido de 
estabelecer ações para a melhoria de qualidade de vida para a atual e as gerações futuras. 

c) Ser holístico - pelo cruzamento de áreas. O etnozoneamento só pode ser entendido se articulado 
com os vários setores de conhecimento na qual as partes estão todas articuladas. 

d) Ser equitativo - uma vez que as comunidades devem ter oportunidade de desenvolvimento 
sustentável. 

e) Ser sistêmico e processual - o etnozoneamento não deve ser visto apenas do ponto de vista de 
causa e efeito, mas ser entendido no seu processo, nas aspirações dos sujeitos sobre os recursos 
naturais, a socioeconomia e as relações culturais e políticas.  

As primeiras experiências de etnozoneamento ocorreram no Estado do Acre em 2006, em duas 
Terras Indígenas fortemente impactadas pela pavimentação da rodovia BR 364 (Katukina do 
Campinas) e 317 (Cabeceira do Rio Acre). Essas experiências foram incorporadas, posteriormente, à 
política nacional de etnodesenvolvimento para populações indígenas, conforme previsto no Decreto 
7.747, de 05 de junho de 2012, que institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de 
Terras Indígenas e dá outras providências. 

A finalidade do PNGATI é garantir e promover a proteção, recuperação, conservação e uso sustentável 
dos recursos naturais das terras e territórios indígenas, assegurando a integridade do patrimônio 
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indígena, a melhoria da qualidade de vida e as condições plenas de reprodução física e cultural das 
atuais e futuras gerações dos povos indígenas, respeitando a sua autonomia sociocultural, nos termos 
da legislação vigente (art.1o). 

No artigo 2o dessa Lei, parágrafo único recomenda-se a existência de dois instrumentos básicos de 
gestão territorial e ambiental para Terras Indígenas: o etnomapeamento. O primeiro é considerado 
como um mapeamento participativo das áreas de relevância ambiental, sociocultural e produtiva para 
os povos indígenas com base nos conhecimentos e saberes indígenas. O segundo, por sua vez, é um 
instrumento de planejamento participativo que visa a categorização de áreas de relevância de interesse 
ambiental, sociocultural e produtiva para os povos indígenas, desenvolvido a partir do 
etnomapeamento. 

Destacamos que esse instrumento está vinculado à Constituição de 1988, onde se faz necessária a 
execução de planos nacionais e regionais para ordenação do território. Vale salientar que hoje há 
uma preocupação cada vez maior com os planos de desenvolvimento local, sejam eles de caráter 
municipal ou em outras áreas, como o caso de Terras Indígenas. Essa característica se sustenta no 
art. 225, que estipula que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do 
uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

As etapas do etnozoneamento consistem em: articulação política, trabalho de campo e oficinas, 
elaboração de diagnóstico, elaboração de prognóstico, confecção de mapas, validação de documento 
perante as comunidades, elaboração de documento síntese e plano de divulgação e recomendações. 

i) Articulação política - é um processo importante, uma vez que será permitido maior diálogo das 
comunidades para com instituições públicas e organizações não governamentais envolvidas. 
Deverá ser contemplada uma sensibilização que tenha como requisitos mínimos o histórico do 
etnozoneamento em Terras Indígenas, o conceito do etnozoneamento, a importância da 
realização da atividade e a forma coletiva de trabalho.  

ii) Trabalho de campo e oficinas - permitirá a escolha dos assuntos e de suas discussão por 
representantes das aldeias. A base de trabalho são os mapas. O conteúdo será discutido com os 
presentes, para composição de relatório. 

iii) Elaboração de diagnóstico - será feito de forma integrada. Os técnicos serão os responsáveis pela 
sistematização das informações, mas a decisão sobre o que disponibilizar e sobre os temas a 
serem definidos é de inteiro interesse do grupo. As comunidades é que irão mostrar os aspectos 
que julgam ser relevantes.  

iv) Confecção de mapas - serão de duas ordens: a) mapas mentais - envolvem desenhos acerca do 
ambiente, fauna, pesca, caça, dentre outros; e b) mapas temáticos - serão consorciados aos mapas 
mentais, mas com escala e legendas definidas. Os assuntos escolhidos serão também relacionados 
aos mapas a serem confeccionados. Exemplos de mapas temáticos: caçada, pesca, ocupação, 
águas, cultura, social (educação, saúde, etc.), extrativismo, conflitos socioambientais, dentre 
outros. 

v) Elaboração de prognóstico - constitui-se de indicativos e recomendações elaborados pelos índios e 
sistematizados pelos técnicos. Os indicativos e as recomendações irão nortear as decisões do 
grupo sobre os temas por eles definidos, assim como subsidiar ações futuras em Políticas 
Públicas. Neste caso, torna-se o Plano de Gestão em si. 



ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO 

9. Indicativos e Recomendações 141 

É importante que a comunidade faça a sua revisão, assim como a sua validação. Tanto a revisão 
quanto a validação devem ser feitas, de preferência, em áreas indígenas. A confirmação de aprovação 
do documento pelas comunidades deve ser apresentada ao Grupo de Trabalho de Acompanhamento 
e Avaliação do Etnozoneamento. 

Para que haja acompanhamento do planejamento e da execução das atividades de etnozoneamento, 
sugerimos que seja criado um Grupo Técnico de Avaliação e Acompanhamento. Esse grupo deve ser 
composto por instituições públicas e da sociedade civil (incluindo associações e cooperativas 
indígenas) que têm ações em TIs. 

A participação indígena ocorrerá em dois níveis. O primeiro, na discussão com o Grupo de Trabalho 
do Etnozoneamento. A realização do trabalho em uma Terra Indígena só tem sentido se houver a 
participação de representantes das áreas nas discussões. O segundo envolverá a participação 
comunitária junto aos técnicos que irão sistematizar os documentos gerados em campo. 

Após a apresentação do documento para a comunidade, ela deve se pronunciar sobre quais os 
aspectos que gostariam que fossem divulgados. Ainda assim, serão levadas em consideração as 
recomendações do GTE. Competirá à executora a elaboração do plano de divulgação dos documentos 
gerados. 

Apesar de o etnozoneamento representar um instrumento estratégico para as Terras Indígenas, é 
importante apontar alguns problemas que precisam ser urgentemente tratados. 

O primeiro deles diz respeito à propriedade intelectual, ou seja, tem de haver uma discussão mais 
densa e decisões políticas para garantir legalmente os saberes tradicionais aos grupos indígenas, 
como uso de ervas medicinais, grafismos, dentre outras características. Nesse sentido, será decisivo o 
empenho dos governos federal e estadual. 

O segundo problema é o fortalecimento político. É necessário fortalecer politicamente associações de 
várias áreas indígenas. Este procedimento permitirá maior iniciativa na execução das ações previstas 
no documento elaborado comunitariamente, além de se tornar um elo entre a comunidade e o 
governo em discussões e execução de ações em Políticas Públicas. 

9.3.2 Elaboração de planos de gestão para territórios de povos e comunidades tradicionais  

O Plano de Gestão para Territórios de Povos e Comunidades Territoriais é um instrumento de 
planejamento de construção participativa e coletiva que é realizado em unidades territoriais onde 
vivem comunidades tradicionais (neste caso, indígenas, quilombolas e extrativistas). 

O objetivo é que eles sejam utilizados como forma de fazer melhor uso dos recursos naturais pelas 
comunidades tradicionais e para servir de instrumento de negociação interna (entre pessoas das 
comunidades) e externa (vizinhos e instituições públicas, da sociedade civil e do setor privado). 

Eles devem envolver a proteção do território, o desenvolvimento econômico sustentável, a melhoria 
das condições de vida, a valorização e proteção dos conhecimentos tradicionais e a garantia dos 
direitos sociais básicos. 

Para que haja maior organização e desenvolvimento sustentável dos territórios, sugerimos que 
sejam elaborados Planos de Gestão para Terras Indígenas, Territórios Quilombolas e Territórios 
Extrativistas de forma participativa e que as ações decorrentes deles sejam incorporadas às diversas 
políticas públicas do município, do estado e do governo federal. 
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de técnicos e produtores, a tecnologia adequada, a melhoria do acesso, o transporte e o acesso ao 
mercado.  

Há ainda alguns “gargalos” que precisam ser superados, visto que 90% dos produtores não possuem 
selo de inspeção, o que dificulta o acesso dos produtos advindos da agricultura familiar ao mercado.  

Convém mencionar que a maioria das prefeituras ainda não instalou o sistema de inspeção 
municipal e que os empreendedores familiares não têm recursos para arcar com projetos com selo 
de inspeção e se adequar às exigências sanitárias, técnicas e ambientais.  

Outro desafio é o fortalecimento das organizações sociais, uma vez que a grande maioria é dispersa e 
carece de capacitação voltada para gestão e lideranças.  

9.3.5 Inventários de referências culturais 

Sugerimos que sejam feitas consultas às comunidades quilombolas, indígenas e extrativistas sobre a 
possibilidade de elaboração de um Inventário Nacional de Referências Culturais - INRC. São elas: a) 
celebrações[40]; b) formas de expressão[41]; c) ofícios e modos de fazer[42]; d) edificações[43]; e e) 
lugares[44]. 

9.3.6 Criação e implementação do Sistema Estadual de Áreas Naturais Protegidas do Estado 

do Tocantins (Seanp/TO) 

Esse sistema deve estar articulado a territórios que estão protegidos pela legislação. Podem fazer 
parte dele as Terras Indígenas, os Territórios Quilombolas, as Áreas de Proteção Ambiental, as 
Reservas Extrativistas, os Parques Nacionais, os Parques Estaduais, outras Unidades de Conservação 
das três esferas e as Áreas de Preservação Permanente. Os objetivos para criação deste sistema 
incidem em:  

a) manter amostras representativas dos ecossistemas naturais e da biodiversidade; 

b) proteger as paisagens naturais e a beleza cênica; 

c) proteger a cultura de povos e comunidades tradicionais; 

d) garantir a manutenção dos serviços ambientais (fixação de carbono, ciclo hidrológico, 
conservação do solo, proteção da fauna e flora, etc.); 

e) promover (em algumas áreas de unidades territoriais) o ecoturismo com responsabilidade; 
                                                 
[40] Principais ritos e festividades associados à religião, ao ciclo de calendário (...), envolvendo práticas complexas, com suas 

regras específicas de distribuição de papéis, a preparação e o consumo de bebidas, a produção de um vestuário específico, 
a ornamentação de determinados lugares, o uso de determinados lugares, o uso de determinados objetos especiais, a 
execução de música, orações, dança, etc. (IPHAN, 2000).  

[41] São formas não linguísticas de comunicação associadas a determinado grupo social ou região, desenvolvidas por atores 
sociais (individuais ou grupos) reconhecidos pela comunidade e em relação às quais o costume define normas, padrões de 
qualidade, etc. (Idem). 

[42] Fazem parte atividades desenvolvidas por atores sociais (especialistas) reconhecidos como conhecedores de técnicas e de 
matérias-primas que identifiquem um grupo social ou uma localidade. Refere-se (...) à produção de objetos e à prestação de 
serviços que tenham sentido práticos ou rituais (Ibidem).  

[43] Em diversos casos, estruturas de pedra e cal estão associadas a determinados usos, a significações históricas e da 
memória ou a imagens que se tem de certos lugares. Essas representações as tornam de interesse diferenciado para 
determinado grupo social, muitas vezes independentemente de sua qualidade arquitetônica ou artística. (...) São relevantes 
do ponto de vista do patrimônio as representações sociais a eles associadas, as narrativas que se conservam a seu 
respeito, eventualmente sobre os bens móveis que eles abrigam, determinados usos que nele se desenvolvem (Ibidem). 

[44] São considerados lugares aqueles que possuem sentido cultural diferenciado para a população local. São espaços 
apropriados por práticas e atividades de naturezas variadas, tanto cotidianas quanto excepcionais, tanto vernáculas quanto 
oficiais. Essa densidade diferenciada quanto a atividades e sentidos abrigados por esses lugares constitui a sua 
centralidade ou excepcionalidade para a cultura local, atributos que são reconhecidos e tematizados em representações 
simbólicas e narrativas. Do ponto de vista físico, arquitetônico e urbanísticos, esses lugares podem ser identificados e 
delimitados pelos marcos e trajetos desenvolvidos pela população nas atividades que lhes são próprias. Eles podem ser 
conceituados como lugares focais da vida social de uma localidade (Ibidem).  
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f) contribuir para pesquisa; 

g) fomentar a educação e a cultura dentro e fora dessas unidades territoriais; e 

h) estabelecer monitoramento, acompanhamento e avaliação sobre o uso dos recursos naturais 
no interior das unidades.  

Em linhas gerais, esses seriam os objetivos. Recomenda-se que seja feito um estudo detalhado após a 
conclusão da fase de elaboração do ZEE do Tocantins. 
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10 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O relatório técnico POPULAÇÕES TRADICIONAIS apresenta um diagnóstico detalhado das populações 

tradicionais no Estado do Tocantins. Foram levantados os conflitos socioambientais e a gestão das 
terras, dos territórios e das áreas tradicionais. Para isso, foram adotados os territórios como 
norteadores deste estudo, em especial, os territórios indígenas, quilombolas e extrativistas. 

Complementarmente, foram levantadas e analisadas as fragilidades das unidades territoriais das 
populações tradicionais, suas potencialidades e as ações públicas voltadas para essas populações. 
Por fim, apresentaram-se os indicativos e recomendações, destacando-se a participação do 
Zoneamento Ecológico-Econômico, os aspectos fundiários das comunidades tradicionais e indígenas 
e a gestão de seus territórios. 

Como mencionado neste documento, o relatório técnico POPULAÇÕES TRADICIONAIS é parte integrante 
do DIAGNÓSTICO DA DINÂMICA SOCIAL E ECONÔMICA DO ESTADO DO TOCANTINS, que busca oferecer subsídios 
para a concepção e execução do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins. Este 
documento, portanto, deverá ser base para parte das análises socioeconômicas previstas no contexto 
do referido Zoneamento. Em especial, destacam-se os subsídios para definição das unidades 
socioeconômicas e de suas respectivas potencialidades sociais.  

Por fim, entende-se que as informações aqui apresentadas serão fundamentais para a definição das 
diretrizes gerais, das zonas e subzonas do Zoneamento do Tocantins, uma vez que são apresentadas 
as principais fragilidades (preocupações estratégicas) e potencialidades (pontos para serem 
fortalecidos) em planos e programas de gestão territorial. 
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